
LAPORAN UTAMA

KPH Semarang Siap Menerima Tim Auditor  

KPH SEMARANG DIVRE JATENG
Perum Perhutani KPH Semarang untuk 

kali kedua menggelar Konsultasi Publik Ka-
wasan Bernilai Konservasi Tinggi ata High 
Concervation Value Forest (HCVF) di  aula 
kantor KPH (13/8).

Kegiatan tersebut selain sebagai ajang 
untuk memberikan penjelasan kepada 
semua stake holder terkait pengelolaan 
hutan di KPH Semarang juga sebagai per-

siapan audit Controled Wood FSC yang 
dilakukan pada 12 – 16 September 2015.

Sebagai salah satu persyaratan audit 
Controlled Wood setiap pengelolaan hutan 
harus disampaikan ke publik sehingga pub-
lik mempunyai akses, saran, pendapar, kritik 
maupun masukan terhadap pengelolaan 
yang selama ini dilakukan Perum Perhutani 
KPH Semarang.

“ Ya konsultasi publik ini kita gelar 
kembali untuk mendapatkan feedback dari 
masyarakat bagaimana pengelolaan hutan 
selama ini kaitannya dengan prosedur SOP 
dan regulasi yang berlaku yang seharusnya 
ditaati oleh Perhutani sudah terimplementa-
si dengan baik belum di dalam kelola hutan,” 
kata Administratur/KKPH Semarang, Yudha 
Suswardhanto S.Hut kepada BINA usai 
membuka acara itu.

Dikatakan, meski hanya sebagai KPH 
pendamping untuk kegiatan audit yamg 
dilakuakn auditor sebenanya pada prin-
sipnya tapi karena kita hanya sebagai 
KPH pendamping dari 7 KPH yang sudah 
mendapat sertifikat hal tersebut lebih ringan 
tahapan-tahapannya.

Meski hanya sebagai KPH pendamp-
ing, ditambahkan Ketua Poja PHL KPH 
Semarang, Kurnia Dwi Yuliawati S Hut, KPH 
Semarang sebagai sampling dikatakan su-
dah siap setelah dilakukan Konsultasi Publik 
untuk dua kali dengan mengundang sege-
nap stake holder.

“ Pada konsultasi publik pertama 
kita lebih kearah ekologinya, yaitu kita 
mendapatkan masukan dari beberapa 
wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi 
(HCVF). Masyarakat sangat mendukung 
dari pengelolaan pada kawasan-kawasan 
yang ada dan memiliki nilai konsevasi tinggi 
tersebut,” katanya.

Karena, lanjut Nia, dalam PHL kami juga 
diberi tugas untuk melindunga hewan-he-
wan langka yang ada di wilayah yang memi-
liki konservasi tinggi tidak punah. Maka kami 
perlu melibatkan masyarakat. 

Segala bentuk saran dan tanggapan 
dari stake holder tersebut dikatakan akan 
dipertimbangkan dan disesuaikan dalam 
pengelolaan hutan ke depan.

“ Perisapan sudah cukup bagus dan dari 
berbagai masukan untuk pelaksanaan, baik 
perisiapan dokumen dan actionnya di lapan-
gan somoga tidak ada temuan yang berarti. 
Karena kita sampling penilan cukup sekali 
lain dengan KPH bersertifikat,” pungkasnya.

Pengelolaan HCVF memang  menjadi 
sangat penting berkaitan dengan penge-
lolaan hutan lestari seperti yang dilakukan 
Perum perhutani. Hal tersebut juga karena 
adanya tuntutan masyarakat, baik regional, 
nasional maupun internasional dan pihak-
pihak yang berkepentingan seperti pem-
beli produk Perhutani  yang menghendaki 
produknya berasal dari hutan  yang dikelola 
secara lestari.  S.Widhi

Administratur/KKPH Semarang, 
Yudha Suswardhanto S Hut.

KPH SURAKARTA DINRE JATENG
Perum Perhuati KPH Surakarta dalam 

persiapan mengahdapi tim auditor Con-
trolled Wood FSC menggelar Konsultasi 
Publik. Sebagaimana KPH Semarang KPH 
Surakarta dalam kegiatan audit tersebut 
juga hanya menjadi sebagai salah satu KPH 
pendamping atau KPH sampling terhadap 
KPH-KPH yang sedang diadakan audit Sur-
veillance dari FM-FSC SGS Qualifor.

Namun begitu sebagaimana dikatakan 
Wakil Adm/KSKPH Surakarta, Johny Andar-
hadi pekerjaan tersebut juga tidak ringan. 
Karena kalau mengalami kegagalan akan 
berdampak terhadap KPH-KPH lain.

“ Ya karena ini menjadi suatu per-
syaratan yang ditetapkan oleh controlled 
wood, maka kami konsultasikan dulu ke 
publik dimana masukan-masukan dari stake 
holder nanti akan kami pertimbangkan un-
tuk kelengkapan dokumen yang kita buat,” 
kata Wakil Adm/KSKPH Surakarta, Johny 
Andarhadi usai memimpin semua kegiatan 
Konsultasi Publik Penerapan Standar FSC-
Controlled Wood Identivikasi Hutan Bernilai 
Konservasi Tinggi (KBKT-HCVF) di KPH 

Surakarta (27/8).
Audit sendiri dilakukan pada 

17 – 20 September 2015, meski 
hanya sekali diadakan kegiatan 
konsultasi publik untuk KPH 
Surakrata ditegaskan Johny juga 
telah menyatakan kesiapannya. 
Dokumen-dukumen dan per-
syaratan-persyaratan lain sudah 
tercukupi dan berharap pada 
clossing meeting dapat lolos atau 
kalaupun ada temuan tidak terlalu 
berarti untuk diperbaiki.

Menyinggung masukan dari 
stake holder terkait dengan pe-
ngelolaan KBRT disebutkan Johny 
ada jenis-jenis satwa langka di 
sekitar Gunung Lawu yang harus 
dilindungi. 

“ Satwa Macan Tutul masih 
ditemukan di sana. Beberapa pen-
cinta alam dikabarkan juga sering 
memergoki satwa langka itu,” jelas 
Johni.

S.Widhi

KPH Surakarta Berharap Bisa Lolos Audit 

Wakil Adm/KSKPH Surakarta, Johny Andarhadi 
saat presentasi dihadapan stake holder.

Sebagai komitmen 
dalam implementasi 
Pengelolaan Hutan 

Lestari, Perum Perhu-
tani telah menunjuk PT. 

SGS Indonesia untuk 
melakukan penilaian 
audit FSC Controlled 

Wood terhadap penge-
lolaan hutannya pada 

seluruh KPH di Perum 
Perhutani dalam rangka 

memperoleh sertifikasi 
‘Kayu Terkendali’.

Salah satu misi Perum Perhutani dalam 
mengelola sumberdaya hutan adalah ber-
prinsip pada Pengelolaan Hutan Lestari 
(PHL), yang berdasarkan karakteristik 
wilayah dan daya dukung daerah Aliran 
Sungai (DAS). Sehingga, dapat mening-
katkan manfaat hasil hutan kayu dan dalam 
pengelolaan hutannya itu, tetap terjaga dan 

lestari yang berimbas dalam mendorong 
perekonomian dan kemakmuran rakyat di 
Indonesia,khususnya bagi masyarakat seki-
tar kawasan hutan. 

Kegiatan tersebut dilakukan Perhutani 
sebagai bentuk keseriusan Perum Perhu-
tani yang secara voluntary menggunakan 
standar yang dikeluarkan Forest Steward-
ship Council (FSC) dan Programme For The 
Endorsement of Forest Certification (PEFC) 
sebagai standar sertifikasi dan implementasi 
pengelolaaan hutan lestari serta standart 
controlled wood secara corporate sebagai 
pengganti Police on Association (PoA) yang 
baru muncul 2010.

Hal tersebut tidak mudah untuk dilak-
sanakan mengingat KPH-KPH diluar KPH 
sertifikasi SFM FSC, bukti pemenuhan; se-
lain bukti pemenuhan legalitas pemanenan 
kayu; sangatlah terbatas, seperti : Iden-
tifikasi HCVF, penanganan tenurial, pen-
anganan konflik penerapan komsos, tidak 
dilakukannya konversi hutan alam/hutan 
alam sekunder implementasi konvensi inti 
ILO (Internaltional Labour Organization) 
yang telah diratifikasi dan peraturan ketena-
gakerjaan.

Untuk menunjukkan kepatuhan tersebut 
diantaranya Perum Perhutani tidak adan 
melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Perum Perhutani tidak akan melakukan 
pemanenan dan penjualan kayu secara il-
legal.

- Perum Perhutani tidak akan melang-
gar hak-hak tradisional dan hak-hak asasi 
manusia dalam pengelolaan hutan.

- Perum Perhutani tidak akan merusak 
kawasan dengan nilai konservasi tinggi 
dalam pengelolaan hutan.

- Perum Perhutani tidak akan secara 
nyata mengkonversi hutan alam untuk tana-
man atau untuk penggunaan bukan hutan.

- Perum Perhutani tidak akan mengin-
troduksi pohon transgenik dalam pengelo-
laan hutan.

Audit merupakan pengamatan dari 
lembaga sertifikasi untuk mengetahui 
konsistensi dan kepatuhan implementasi 
standar FSC Controlled Wood oleh Perum 
Perhutani. 

Terutama kepatuhan untuk tidak mem-
produksi kayu yang berasal dari tebangan 
illegal, tebangan di dalam kawasan yang 
melanggar hak sipil dan hak tradisional, 
tebangan dalam hutan yang bernilai kon-
servasi tinggi, tebangan yang berasal dari 
areal hutan yang dikonversi menjadi tana-
man atau 

Sertifikasi pengelolaan hutan lestari 
standar FSC merupakan salah satu komit-
men Perum Perhutani sejak tahun 1990 
dalam mewujudkan kinerja pengelolaan 
hutan standar internasional secara volun-
tary selain implementasi standar-standar 
mandatory dari pemerintah. 

S.Widhi

Sertifikasi PHL Standar FSC
Komitmen Perhutani
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KPH CEPU DIVRE JATENG
Selama tiga hari, 10 – 12 Agustus 2015, 

Tim Asessor dari FM-FSC SGS Qualifor 
melakukan audit Surveillance pengelolaan 
hutan lestari untuk tahun keempat di KPH 
Cepu.

Tim Auditor terdiri dari Langlang Tata 
Buana, S.Hut sebagai Lead Auditor dan 
Gunung Wijanarko, S.Hut sebagai anggota, 
telah melakukan serangkaian audit untuk 
tiga bidang kelola PHL. Yaitu bidang kelola 
produksi, kelola lingkungan dan kelola so-
sial.

Administratur/KKPH Cepu, Endro 
Koesdijanto dalam sambutanya saat open-
ing meeting berharap pelaksanaan Audit 
Surveillance yang dilakukan kali keempat 
tersebut dapat berjalan lancar sesuai yang 
diharapan.

Sementara Ketua Kelompok Kerja 
(Pokja) PHL KPH Cepu, Teguh Waluyo pada 
kesempatan itu juga memaparkan sekilas 
hasil temuan surveillance tahun sebelum-
nya yang meliputi 2 CAR minor dan 4 ob-
servasi (catatan) berikut tindakan-tindakan 
yang dilakukan untuk pemenuhan menutupi 
temuan tersebut.  

Usai acara opening meeting langsung di-
lakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan 
dokumentasi administrasi semua bidang di 
sekretariat PHL kantor KPH Cepu hingga 
sore hari. Selanjutnya di hari berikutnya 
tim melakukan kunjungan lapangan untuk 
melakukan wawancara dengan stakehold-

ers dan melihat penerapan di lapangan. 
Dan pada hari terakhir setelah dilakukan 

pembahasan dan pengakajian mendalam 
pada pukul 17.15 WIB dilakukan closing 
meeting dan tim auditor melaporkan hasil-
nya. Dilaporkan meski tahan lalu KPH Cepu 
dinyatakan tidak ada hasil temuan, baik 
CAR minor maupun observasi tapi pada 

audit kali keempat tersebut tim melaporkan 
ada tiga temuan CAR minor dan satu obser-
vasi (catatan).

Dan mendengar atas adanya temuan 
tersebut dikatakan Administratur/KKPH 
Cepu, Endro Koesdijanto menyatakan me-
nerima dan siap untuk membenahinya satu 
tahun kedepan. Kom.Cpu/Edy

Ada Temuan CAR Minor dan Observasi

Administratur/KKPH Cepu, Endro Koesdijanto menyatakan menerima dan siap untuk 
membenahi atas temuan tim auditor.

KPH MADIUN DIVRE JATIM
Perhutani  KPH Madiun melakukan ke-

giatan konsultasi publik dengan melibatkan 
stakeholder terkait, Forpimda Kabupaten 
Madiun dan Ponorogo, Pakar Lingkungan 
dari Universitas Gajah Mada (UGM), LSM 
Permata Madiun dan LSM Bangun Masyara-
kat Sejahtera Ponorogo serta  perwakilan 
dari LMDH. Konsultasi publik berlangsung di 
Ballroom The Sun Hotel Madiun.  

Adm/KKPH Perhutani Madiun, Widhi 
Tjahjanto menyatakan bahwa dalam upaya 
mendukung kelestarian hutan dan keber-
lanjutan fungsi dan manfaat hutan agar 
masing-masing pemangku kepentingan ikut 
berperan aktif. Hal tersebut sudah menjadi 
tanggung jawab bersama untuk mewujud-
kan hutan lestari masyarakat sejahtera. 

Kegiatan kosultasi publik bertujuan un-
tuk menampung masukan dan saran atau 
keluhan masyarakat dalam rangka perbai-
kan pengelolaan dan pemantauan High 
Conversation Value Forest (HCVF) atau Ka-
wasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) di 
kawasan hutan KPH Madiun di masa yang 
akan datang. 

Dalam kegiatan tersebut juga diundang 
pakar dari Universitas Gajah Mada, Dwi Ti-
yaningsih Adriyanti untuk melakukan review 
dokumen (pre review) hasil re-idetifikasi 
guna perbaikan kualitas dokumen dan kes-
esuaian atribut-atribut KBKT serta starategi-
strategi pengelolaan.

Sementara itu Ketua Pokja PHL Perhu-
tani Madiun, Erik Alberto menyampaikan 
bahwa berdasarkan hasil re-identifikaksi 
dan rencana kelola/pantau Kawasan Ber-
nilai Konservasi Tinggi (KBKT) sesuai 
prinsip FSC, setiap unit manajemen  harus 
memelihara hutan yang bernilai konservasi 
tinggi (HCVF). Identifikasi awal keberadaan 
kawasan HCVF berikut recana pengelolaan 
dan pemantauan KPH Madiun dilakukan 
pada Desember tahun 2008, namun dalam 
upaya pememeliharaan yang telah dilaku-
kan selama 5 tahun terakhir ini masih ter-
dapat beberapa keterbatasan dan kendala 
karena atribut-atribut konservasi yang perlu 
dipelihara di wilayah tersebut belum selu-
ruhnya diketahui.

 Apresiasi diberikan stake holder dengan 
dilaksanakannya konsultasi publik KBKT 

Perum Perhutani KPH Madiun tersebut dan 
memberikan beberapa masukan yang ber-
manfaat untuk pengelolaan HCVF tersebut. 

Kom.Mdn/Yudi 

Ditemukan Ada Keterbatasan dan Kendala

KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari 

yang diterima Perum Perhutani KPH Ciamis 
dari Forest Stewardshidp Council (FSC) Ma-
ret 2012 dilakukan Audit Surveillance untuk 
tahun keempat.  Pelaksanaan audit ber-
langsung selama enam hari, 10-15/8). Bila 
dalam evaluasi tersebut dinyatakan lolos, 
maka Sertifikat akan dilanjutkan, namun jika 
gagal maka sertifikasi akan dibekukan.

Tim auditor dari  PT  SGS Qualifor Zae-
nal Abidin mengemukakan hal itu, dalam Au-
dit Surveillance IV di Perum Perhutani KPH 
Ciamis. “Dalam audit tersebut, pihaknya 
memeriksa 10 prinsip FSC dan 56 kriteria 
apakah sudah dilaksanakan secara maksi-
mal?” tanyanya.

Zaenal Abidin  mengatakan pemerik-
saan ke-4 itu untuk melihat rekaman doku-
mentasi, wawancara, dan survei lapangan. 

“Selama empat tahun hasil audit yang 
kami lakukan terhadap Perum Perhutani 
KPH Ciamis cukup bagus dan layak mem-
pertahankan sertifikat FSC,” katanya. Dalam 
audit  tersebut  terdapat satu temuan minor 
dan 2 catatan observasi  untuk diperbaiki, 
tetapi pengelolaan hutan telah sesuai stan-
dar internasional. 

 “Kami dari tim SGS Qualifor menyam-
paikan terima kasih kepada Perhutani Cia-
mis yang telah melakukan perbaikan secara 
terus menerus dan konsisten dalam penera-
pan sistem manajemen, sehingga Perhutani 
Ciamis dapat mempertahankan predikatnya 

sebagai salah satu unit manajemen KPH 
Pengelola Hutan Lestari di Perhutani,”  ucap 
Zaenal   Abidin.

Administratur  KPH Ciamis, Bambang 
Juriyanto menyampaikan terimakasih 
kepada tim PHL KPH Ciamis  yang telah 
mendampingi proses audit selama 5 hari. 
“Perhutani Ciamis selalu berupaya mening-
katkan pengelolaan hutan baik itu dari aspek 
kelola produksi, lingkungan maupun sosial,” 
jelasnya.

Selain pemegang sertifikat mandatory 
Pengelola Hutan Lestari, Perum Perhutani 
Ciamis juga   salah satu perusahaan kehuta-
nan  di dunia pemegang sertifikat voluntary 
berstandar internasional FSC. 

Kom.Cms/Aan

KPH Ciamis Pertahankan Sertifikat FSC

Dirut Kunjungi Petak 
Sadapan Getah Pinus

KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Untuk memotivasi karyawan, khususnya pada pekerjaan di 

bidang produksi getah pinus Direktur Utama Perum Perhutani, 
Mustoha Iskandar melakukan kujungan ke sejumlah wilayah. Seper-
ti saat berkunjung di KPH Kediri, Dirut yang didampingi Kadivre 
Perum Perhutani Jatim, Andi Purwadi dan manajemen KPH Kediri 
berkunjung ke petak 131 RPH Kapak Utara BKPH Kapak (2/9).

Dalam arahannya Dirut meminta agar dalam menangani peker-
jaan sesuai prosedur untuk mencapai hasil yang maksimal. Dirut 
juga meminta agar apa yang menjadi hak para penyadap disele-
saikan dengan baik. Seperti cara pembayaran di beberapa Tempat 
Penerimaan Getah (TPG).

“ Jangan ada Mandor TPG atau Mantri dalam pembayarannya 
mengurangi hak para penyadap tapi dibayarkan sesuai aturan yang 
diberlakukan,” pinta Mustoha yang usai dari sana juga singgah di PT 
PAK dan Pabrik Gondorukem di Trenggalek. 

Kom.Kdr/Jufri
Dirut menerima penjelasan dari petugas tentang sistem pem-

abayaran penyadap yang dilakukan secara non tunai (CMS). 
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Oleh :
Transtoto Handadhari

Indonesia sering dianggap 
negara tetangga yang merepot-
kan, salah satunya dalam urusan 
asap akibat kebakaran lahan dan 
hutan. Asap selain menyeng-
sarakan masyarakat luas juga 
merepotkan Singapura dan Ma-
laysia.  Bahkan pada tahun 2006, 
SBY, Presiden RI ke-6 harus me-
minta maaf atas kejadian terse-
but ke negara-negara tetangga. 
Kenapa asap kebakaran hutan 
ini terus dan terus terulang 
tanpa mampu kita atasi?

Padahal masalahnya bisa 
disederhanakan : Bagaimana me-
ngendalikan pembakaran limbah 
kayu/seresah yang tidak menye-
babkan asap, serta dengan pen-
gawalan masyarakat sendiri dan 
kebijakan terpadu pemerintah.
 

Masalah kebakaran hutan memang sangat 
pelik dan sampai saat ini sangat sulit atau bah-
kan tidak mampu dikendalikan. Api yang 70-80 
persen berasal dari proses kebakaran atau 
pembakaran semak dan lahan oleh masyarakat 
peladang di daerah transisi di luar kawasan 
hutan, dan patut diduga juga berasal dari lahan-
lahan berijin ataupun lahan usaha lainnya itu, 
seakan tidak bisa dipadamkan dengan cara apa 
pun.  Hal utama yang mengakibatkan timbulnya 
asap pekat dan sulitnya dihentikan karena ad-
anya gambut yang terbakar, serta pembakaran 
limbah kayu/seresah yang tidak sempurna.

Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, 
Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, 
merupakan daerah-daerah pelanggan sumber 
asap hasil kebakaran lahan dan hutan.  Seperti 
biasa, ketika api telah membakar hutan, maka 
semua daya dan peralatan pemadam keba-
karan tercanggih pun tidak akan berarti apa-
apa. Yang dapat dilakukan hanya menunggu 

sampai hujan besar dengan durasi yang lama 
turun memadamkan api dan menghilangkan 
asap, sambil melakukan upaya pemadaman 
api sebisanya.

Pembakaran lahan di lapangan yang di-
lakukan oleh ratusan ribu atau lebih masyarakat 
untuk penyiapan ladangnya juga tidak mungkin 
dihentikan melalui kebijakan “zero burning”. 
Karena pembakaran lahan merupakan cara 
tradisional yang paling murah bagi masyarakat 
untuk ditanami pada musim penghujan yang 
akan datang. Rakyat tidak memahami adanya 
gambut (peat) yang merupakan batubara muda 
di bawah permukaan ladangnya. Yang paling 
dipahami mereka hanyalah bagaimana beru-
paya menyiapkan ladang untuk sumber makan 
bagi keluarganya.

Bagi pengusaha hutan/kebun-pun pemba-
karan sisa-sisa seresah juga bias dilakukan 
karena sulitnya pengawasan. Namun kasus 
pembakaran lahan dan api di lahan usaha lebih 
mudah dikendalikan. Pengusaha kebun/hutan 
tentunya juga akan lebih berhati-hati bila harus 
mencuri-curi melakukan pembakaran limbah 
kayu/tumbuhan dalam penyiapan lahan. Se-
hingga 60 kasus pembakaran lahan yang di-
tangkap di Riau baru-baru ini dinyatakan oleh 
Polisi tidak satupun berasal dari lahan usaha 
milik perusahaan.

Pengalaman bencana asap yang pernah 
mencoreng muka Indonesia, ketika asap tahun 
2006 kebakaran lahan dan hutan yang terjadi 
mengganggu negara tetangga Malaysia. Sin-
gapura yang sebenarnya relatif tidak terlalu 
terganggu asap malah melaporkan Indonesia 
ke PBB yang semakin menyulitkan posisi In-
donesia. Presiden RI ke-6 SBY sendiri nampak 
marah dengan lemahnya pengendalian asap 
sewaktu memimpin rapat dengan menteri-men-
teri terkait di tahun 2006 itu, dan sampai harus 
meminta maaf atas maraknya asap kebakaran 
lahan dan hutan yang mengganggu negara-
negara tetangga tersebut.

Kebakaran lahan dan hutan yang sangat 
besar beberapa kali terjadi, antara lain ta-
hun1994 dan 1997. Asap pekat pada bulan 
Agustus 1997 yang sangat mengganggu ter-
catat dengan jarak pandang hanya sekitar 5 
meter di pagi hari, mengganggu jadwal pener-
bangan maupun lalu lintas di daratan, dan 
konon menghanguskan hutan dan tanaman 
sampai sekitar 4 juta hektare. Beberapa tahun 
sebelum dan sesudahnya terjadi dalam skala 
yang berbeda-beda tergantung kondisi iklim 
dan hujan yang turun saat itu. Catatan bencana 
asap tahun 2003, kebakaran lahan dan hutan 
mengakibatkan sekurang-kurangnya sudah 
dua orang meninggal gara-gara menghisap 
asap. Korban ISPA bahkan mendekati angka 8 
atau 9 ribu orang.

Dalam kasus kebakaran lahan dan hutan 
ini , ironisnya pihak kehutanan yang hutannya 
sangat rentan menjadi korban rembetan api 
kebakaran malahan menjadi sasaran tudingan 
dan harus memikul tanggung jawab untuk kerja 
penanggulangan api dan asap yang tidak mu-
dah.  Lebih ironis lagi, ketika Menteri Kehuta-

nan 1993-1998 Djamaluddin Suryohadikusumo 
yang dikenal sebagai sosok menteri terbaik saat 
itu dituntut mengundurkan diri oleh sekelompok 
orang yang tidak memahami persoalan. 

Di sisi lain, para pengusaha kebun dan 
hutan juga selalu diposisikan dan diprovokasi-
kan sebagai yang menanggung dosa terbesar 
dalam kasus asap kebakaran lahan dan hutan. 
Satu hal yang sebenarnya tidak tepat. Terlepas 
bahwa sebagian pengusaha nakal mungkin 
melakukan pembakaran seresah dan limbah 
kayu saat pembersihan lahan baru (land clear-
ing) atau bisa juga untuk penghapusan tana-
man gagal, tetapi umumnya pengusaha kebun/
hutan yang tertib justru menjadi korban akibat 
merambatnya api ke areal kerja mereka.

Asap kebakaran lahan dan hutan sampai 
tahun 2015 ini tetap saja terjadi.  Asap yang 
semakin meluas karena dorongan el nino saat 
ini bukan hanya menyengsarakan masyara-
kat, tetapi juga dapat merenggut nyawa, dan 
mengganggu berbagai aktivitas pembangunan 
dan ekonomi. Kasus asap yang tidak pernah 
berhenti dan merendahkan harkat bangsa di 
hadapan negara tetangga selayaknya harus 
segera dihentikan bersama.

Faktor-faktor Penyebab Kebakaran
Faktor-faktor penyebab kebakaran lahan 

dan hutan, serta timbulnya asap secara umum 
dari tahun ke tahun tetap sama, yakni: Satu, 
pembakaran kayu untuk membuka ladang di 
kawasan hutan maupun yang terbesar oleh para 
peladang di lahan transisi di luar hutan; Kedua, 
pembakaran limbah kayu untuk land clearing 
kegiatan perkebunan dan transmigrasi di luar 
kawasan hutan, dan HTI di dalam kawasan 
hutan yang dilakukan oleh pekerja pengusaha 
pembuka lahan; Ketiga, pembakaran hutan 
karena kesengajaan untuk maksud-maksud 
tertentu, atau karena kecerobohan masyarakat.  
Salah satunya kebiasaan merokok di dalam 
hutan, menurut hasil studi Asian Development 
Bank (ADB) menjadi penyebab 30 persen 
kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Timur 
(1994).

Keempat, karena faktor keisengan dan kes-
enangan melihat api.  Mungkin hal ini dianggap 
aneh, tapi kenyataan lapangan memperlihatkan 
hal tersebut banyak terdapat di masyarakat.  
Banyak lahan semak sekedar dibakar tanpa 
ada tujuan apalagi peruntukan lebih lanjut, 
yang meluas tanpa kendali; Kelima, karena 
faktor alam yang menyediakan bahan mudah 
terbakar di lapangan yang terhampar dan 
tersebar luas, seperti alang-alang kering, serta 
banyaknya kandungan gambut dan batubara 
yang apabila terbakar tidak mudah padam 
serta memproduksi asap yang sangat banyak, 
bahkan bila hujan ringan yang datang; Keenam, 
karena sebab-sebab lain termasuk masalah 
politik maupun gejolak dan aktifvitas sosial yang 
sulit diketahui ataupun diantisipasi; Ketujuh 
adalah lemahnya kesadaran dan konsolidasi 
pendidikan masyarakat untuk mengantisipasi 
terjadinya kebakaran sejak dini; dan Kedelapan 
adalah lemahnya penegakan hukum dan patut 

Mengendalikan Asap Kebakaran Lahan dan Hutan

diduga adanya permainan antara pembakar 
lahan/hutan dengan aparat pengawas.

Kebakaran lahan dan hutan akan selalu 
menjadi fenomena kerusakan lingkungan yang 
sangat sulit ditanggulangi apabila kita tidak mau 
belajar menangani akar masalahnya.  Pihak 
yang paling menentukan adanya api maupun 
yang berperan mencegah dan menanggu-
langinya justru masyarakat sekitar hutan atau 
yang umumnya peladang itu sendiri. Kare-
nanya tanpa melibatkan mereka secara terus 
menerus, pembelian alat-alat pemadam keba-
karan hutan yang mahal pun menjadi mubazir 
bila tidak dilakukan program pre-emtif dan pre-
ventif dengan mendayagunakan masyarakat.

Kondisi bentang alam yang maha luas 
dengan biomass kering yang terhampar serta 
kondisi open access yang sulit dijangkau me-
lalui segala cara pengawasan, menyebabkan 
apabila kebakaran lahan dan hutan telah ter-
jadi, tidak akan bisa ditanggulangi dengan cara 
apa pun. Penggunaan informasi data satelit 
tentang hotspots yang dikirimkan ke daerah 
melalui sistem radio komunikasi tidak dapat 
ditindaklanjuti karena untuk menuju titik-titik 
api tidak mudah dilakukan dalam waktu cepat 
akibat kesulitan aksesibilitas di lapangan.

Apa yang Dimaksud Titik Api ?
Pemahaman tentang apa itu “titik api” atau 

yang seharusnya disebut titik panas (hotspots) 
perlu dimasyarakatkan bahwa tidak seluruh 
hotspots tersebut merupakan aktual fire (api 
sebenarnya) di lapangan.  Bahkan beberapa 
data tangkapan titik api dapat saja keliru di 
lapangan.

Satelit NOAA-AVHRR (National Oceanic At-
mospheric Administration-Advanced Very High 
Resolution Radiometer) mengekstraksi titik api 
menggunakan dua macam algoritme.  Yakni 
contextual algoritm untuk menangkap data di 
siang hari pada ambang temperatur 42 derajat 
Celsius, dan simple algoritm untuk menangkap 
data di malam hari pada ambang temperatur 37 
derajat Celsius.

Selain itu gambaran titik api yang diwujud-
kan dalan satu pixel dengan luasan 1,1 km x 
1,1 km (1,21 kilometer persegi) juga tidak mem-
berikan arti bahwa seluruh luas pixel tersebut 

memiliki temperatur yang tinggi atau sedang 
terbakar api. Karena dalam sistem ekstraksi 
sebagian saja dari areal pixel tersebut, umum-
nya di atas luasan sekitar 0,15 hektar, memiliki 
temperatur melampaui nilai ambang batas suhu 
(threshold value) telah dinampakkan sebagai 
satu titik api. Sehingga jumlah titik api juga tidak 
dapat digunakan sebagai dasar memastikan 
luas kebakaran di lapangan.

Di samping itu, adanya tutupan awan juga 
akan sangat mengganggu hasil pantauan satelit 
dan akan memberikan data jumlah titik api yang 
tidak tepat. Jumlah pantauan angka titik api 
pada waktu yang sama juga dapat berbeda 
antar sumber. Sumber data satelit NOAA terse-
but pada tahun 2002 lalu jumlahnya 5 (lima) 
stasiun, dimiliki oleh :(1) Dephut-JICA; (2) 
Singapore Meteorological Agency; (3) LAPAN; 
(4) IFFM-GTZ untuk khusus Kalimantan; (5) 
FFPCP-EU khusus untuk Sumatera.   Penggu-
naan hardware, software, algoritme dan garis 
ambang temperatur udara yang berbeda-beda 
dapat menyebabkan tangkapan titik api yang 
berbeda pula. 

Sebagai gambaran satelit Dephut-JICA 
dengan yang dimiliki FFPCP-EU saat itu meng-
gunakan sistem yang sama tetapi dengan 
ambang batas temperatur yang berbeda.  Infor-
masi titik api pada dasarnya hanya digunakan 
untuk memberikan indikasi awal daerah-daerah 
yang berpotensi besar atau sedang mengalami 
kebakaran.  Sehingga konsentrasi pencegahan 
dan penanggulangan bisa diarahkan ke daerah 
hotspots .

Sedangkan di lapangan tidak semudah itu.  
Koordinat dan peta hotspots yang diberikan 
kadang tidak bermanfaat karena apabila api 
benar-benar terjadi, maka kecepatan daya 
membakarnya tidak akan terkejar oleh upaya 
manusia untuk menanggulanginya.  Bahkan 
untuk sekedar mencapai lokasi kebakaran 
tersebut.

Meskipun sangat diperlukan, data hotspots 
menjadi bermanfaat hanya bila pemerintah 
memiliki program kerja, kesiapan masyarakat 
secara swakarsa telah terjalin dalam men-
gantisipasi kemungkinan timbulnya api, dan 
komunikasi ke lapangan lancar. Bila tidak, data 
hot spots tersebut dapat hanya menjadi ilustrasi 

berita saja.

Mengantisipasi Kebakaran Hutan
Tindakan pengendalian kebakaran lahan 

dan hutan yang utama yang harus dilakukan 
adalah menyusun rencana terpadu untuk 
pengendalian api dan asap, serta mencegah 
kemungkinan terjadinya kebakaran hutan me-
lalui pengendalian masyarakat dan aktivitasnya 
di dalam atau di sekitar hutan. Tindakan represif 
diperlukan bila api masih dalam batas mampu 
dipadamkan. Pemboman air dari udara yang 
seringkali dilakukan apabila tidak tuntas justru 
akan menambah jumlah asap.

Bimbingan penggunaan api secara aman 
dan penyuluhan teknik mencegah terjadinya 
kebakaran, disertai pembentukan satuan-satu-
an kelompok masyarakat pemadam kebakaran 
hutan di atas menjadi prioritas program pre-
ventif yang mendesak.  Di tingkat regional dan 
daerah dibentuk dan dikembangkan armada 
penanggulangan api dan asap sesuai zonasi 
spesifikasi bahaya api dan asap dengan sta-
tus siaga sepanjang waktu, apalagi menjelang 
musim kering dan musim pembukaan ladang. 
Armada penanggulangan api dan asap tersebut 
terdiri atas armada unsur pemerintah, swasta 
dan masyarakat yang bekerja secara integra-
tive (terpadu).

Yang harus dipahami pemerintah, kebi-
jakan melarang masyarakat peladang tidak 
melakukan pembakaran rasanya masih sulit 
dilakukan.  Api adalah alat tradisionil termudah 
dan termurah bagi masyarakat untuk membuka 
ladang maupun memusnahkan limbah dan 
mendapatkan pupuk gratis. Melarangnya berar-
ti harus mencarikan solusi teknologi pengganti-
nya atau pemerintah memikirkan cara memberi 
subsidi penghidupan kepada masyarakat 
apabila mereka harus membuka ladang tanpa 
membakar. Karenanya harus dicari solusi yang 
paling tepat.  Salah satunya, untuk masyarakat 
peladang, adalah menggunakan teknik bakar 
komunal yang diharapkan mampu membakar 
tanpa menyebabkan timbulnya asap, dan api 
tidak akan menjalar.

 
Teknik Bakar Komunal
Pembakaran ladang untuk persiapan tanam 
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di akhir musim kemarau sudah membudaya di 
masyarakat luas. Ini tidak dapat dihentikan 
dengan pelarangan membakar semak ladang 
dan kebun.  Kegiatan masyarakat ini tidak akan 
pernah dapat dilarang kecuali ada rekayasa 
tehnologi yang lebih atau sama murahnya bagi 
masyarakat untuk persiapan berladang.  Untuk 
jangka yang agak panjang tidak ada jalan lain 
kecuali tetap memberikan ijin bakar ladang, 
salah satunya dengan teknik pembakaran ter-
kendali yang dapat dilakukan secara komunal 
berkelompok, sebut saja namanya  “teknik 
bakar komunal”.

Mengamati praktik terjadinya asap di lapan-
gan, pemerintah perlu melakukan pemetaan 
awal seluruh ladang yang selalu dibakar 
maupun ladang perluasannya, terutama di 
lahan gambut.  Selanjutnya hamparan ladang 
dirancang dalam bentuk klaster-klaster dengan 
luasan tertentu, beranggotakan sekitar 10-20 
petani peladang. Dalam setiap klaster yang 
luasnya dapat mencapai sekitar 10-20 hektare 
dibangun sebuah lapangan bakar persegi-
empat dengan posisi relatif di tengah klaster, 

luasnya sekitar 100 meter persegi, kurang atau 
lebih sesuai kebutuhan.  Lapangan bakar terse-
but dibangun dengan bangunan beton, untuk 
menghindari sentuhan api dengan lahan gam-
but di bawahnya.  Intinya lahan gambut tidak 
boleh ikut terbakar.

Lahan bakar harus digunakan sebagai 
satu-satunya tempat untuk membakar semak 
ataupun sisa pokok kayu yang dilakukan 
secara bergilir, dibangun dengan sistem 
“sambatan” atau bergotong-royong secara ber-
gantian antar anggota komunal, atau dibantu 
oleh pemerintah.  Tentu saja organisasi dan 
manajemen pembakaran tersebut harus dilaku-
kan terpimpin dan terkoordinasi melalui sebuah 
lembaga yang bertanggung-jawab dan dibentuk 
secara demokratis. Penetapan penggunaan 
bangunan beton lahan bakar juga memerlukan 
kesepakatan antar anggota komunal, menggu-
nakan sistem sewa, tanpa bayar, bayar untuk 
pbiaya pemeliharaan dan manajemen atau 
kesepakatan lainnya.  Pemerintah dan lembaga 
masyarakat desa berperan besar dalam penge-
lolaan dan pengawasan teknik bakar komunal 

tersebut.
Teknik bakar komunal di atas sangat seder-

hana, namun diyakini mampu secara efektif 
meredam timbulnya api yang tidak terkendali, 
terutama munculnya asap yang berlebihan aki-
bat terbakarnya tanah gambut selama ini.  
Melihat banyaknya jumlah petani ladang yang 
selalu membakar ladangnya setiap menjelang 
musim tanam, teknik bakar komunal yang be-
rangkat dari pemikiran sederhana ini menjadi 
pilihan yang mudah untuk mengendalikan api 
dan diyakini efektif mengendalikan asap sep-
erti yang diinginkan Presiden SBY di acara 
”Indonesia Menanam” tanggal 22 April 2006 
dan tentunya harapan Presiden Jokowi selepas 
blusukannya memantau kebakaran lahan dan 
hutan di Sumatera Selatan baru-baru ini.

Penutup
Kebakaran lahan dan hutan 90 persen 

adalah akibat kecerobohan manusia, sangat 
sedikit kemungkinan timbulnya api karena 
sengatan sinar matahari semata. Lebih dari 
70-80 persen api berasal dari pembakaran 

lahan transisi (transitional area) oleh masyara-
kat peladang yang berhimpitan dengan hutan.  
Kebakaran lahan dan hutan adalah akibat ulah 
manusia, ada atau pun tanpa kepentingan.  
Maka prioritas penanganan kebakaran lahan 
dan hutan adalah manajemen manusia-nya, 
bukan hanya bagaimana membunuh apinya.  
Api harus terkendali, dicegah agar tidak meluas 
dan tidak menimbulkan asap. Bukan sekedar 
ditunggu dan dibiarkan muncul untuk dimatikan 
sebisanya.

Apabila api sudah meluas dan membakar 
lahan gambut pemadaman api dan asap hampir 
selalu hanya dipasrahkan kepada alam. Hanya 
alam yang mampu memadamkannya yakni bila 
hujan turun deras dan durasinya cukup lama 
sampai 3 bulan.  Maka, yang harus dilakukan 
untuk mengatasi bencana api dan asap adalah: 
1) mengendalikan penggunaan api di masyara-
kat termasuk pengusaha kebun; 2) mencegah 
pembakaran limbah yang tidak sempurna; 3) 
mencegah terbakarnya gambut di bawahnya. 

Tindakan-tindakan preventif lainnya, 

ter lepas dari masalah tenurial dan hak-hak 
masyarakat atas kawasan hutan negara yang 
masih kelam, yang terus menerus harus di-
lakukan, adalah: 1) penyuluhan dan bimbingan 
peladangan yang aman bencana kebakaran; 2) 
pembentukan kelompok-kelompok masyarakat 
pengendali api dan kebakaran; 3) pengamanan 
lahan-lahan usaha (berijin) dari rembetan api 
oleh masing-masing pemilik usaha; 4) pem-
buatan aturan-aturan yang relevan dapat di-
laksanakan di lapangan; 5) penegakan hukum; 
dan 6) keterpaduan program di tingkat pusat 
dan daerah.

Pantauan dan tindakan antisipasi melalui 
laporan satelit sebaran titik api tetap dijalankan 
sambil dilakukan cross-checks melalui laporan 
on the spots. Dan tindakan-tindakan di atas 
dilakukan sepanjang waktu, ada atau tidak ada 
api dan asap secara terprogram dan terpadu. 
Sebagai komandan lapangan yang paling tepat 
adalah kepala daerah Kabupaten, dan secara 
tehnis aparat kehutanan layak ditetapkan seb-
agai penanggung jawab teknis didukung oleh 

seluruh institusi terkait, termasuk para ahli so-
siologi dan psikologi massa. 

Mencegah kemungkinan terjadinya keba-
karan hutan melalui pengendalian dan bimbin-
gan masyarakat dan aktivitasnya secara sung-
guh-sungguh dan jangka panjang, di dalam dan 
di sekitar hutan, akan jauh lebih bermanfaat 
dibandingkan kegiatan represif, termasuk berb-
agai upaya tehnis yang mahal. Dalam pengen-
dalian pembakaran limbah yang mengakibat-
kan kebakaran lahan dan hutan serta timbulnya 
bencana asap ini pemerintah agar membuat 
program terpadu dengan pertimbangan kom-
prehensif, dan manajemen manusia menjadi 
fokusnya, dengan sosialisasi dan penggunaan 
teknik bakar yang aman bencana. *

Dr. Transtoto Handadhari
Rimbawan lulusan UGM Yogyakarta, dan 

University of Wisconsin at Madison, USA. Di-
rektur Utama Perum Perhutani 2005-2008. Ke-
tua Umum Yayasan Green Network Indonesia.

KPH SURAKARTA DIVRE JATENG
Berlangsungnya musim kemarau yang 

cukup panjang telah mengundang rawannya 
bahaya kebakran hutan. Hutan di kawasan 
Gunung Lawu kembali terbakar yang me-
makan kawasan di dua RPH, RPH Tambak 
dan RPH Nglerak di pangkuan wilayah KPH 
Surakarta.

“ Titik api bermula dari wilayah Jawa 

Timur yang terlihat dari wilayah Cetho, 
Ngargoyoso Karanganyar Jawa Tengah 
pada Minggu (23/8) sore sekitar pukul 15.00 
WIB,” kata Plt Asper BKPH Lawu Utara, 
Robby Rayendri yang juga sebagai Asper 
BKPH Wonogiri kepada BINA.

Awal kebakaran, katanya terjadi berasal 
dari wilayah Jogoroyo, Ngawi Jawa Timur. 
Diperkirakan ada enam titik api di wilayah itu 

yang kemudian merembet masuk wilayah 
Karanganyar di Jawa Tengah yang me-
lalap wilayah hutan RPH Tambak dan RPH 
Nglerak. Di wilayah RPH Tambak BKPH 
Lawu Utara dilaporkan kebakaran terjadi di 
dua petak, yakni petak  63 d dan petak 63 ha 
dengan total luas yang terbakar 15 hektar.

 “ Yang terbakar sebagaian besar berupa 
semak-semak dan pohon yang terbakar ke-
cil-kecil. Pohon yang besar tidak sampai 
terbakar,” jelas Robby.

Kawasan-kawasan tersebut dikatakan 
Robby memang sudah menjadi langgaan 
setiap tahun terjadi kebakaran karena di 
sekitar tersebut ada aktivitas pengareman 
(pembakran rumput) yang sengaja dilaku-
kan oleh masyarakat. Meski sering dilaku-
kan sosialisasi namun ditegaskan Robby 
tapi semua masyarakat belum semua yang 
mau peduli.

Berkat kesigapan petugas gabungan 
kobaran api bisa dipadamkan dan tidak 
menjalar lebih luas. 

 “Setelah api terlihat di wilayah kita 
malam (Minggu,23/8 – red) itu juga kita 
bergerak dengan menghubungi semua 
stakeholder yang ada dan esoknya Senin 
pagi semua sudah siap diatas untuk 
melakukan pemadaman,” ujar Robby yang 
memimpin tim gabungan dengan sekitar 60 
personil terdiri dari satuan Perhutani, Kora-
mil, Polsek Jenawi, BPBD Karanganyar, 
LMDH dan masyarakat. Tim dibagi dalam 
dua regu, satu regu lewat taman Tahura dan 
lainnya dari Cetho.

Tim melakukan pemadaman dan melo-

Kesigapan Tim Gabungan Berhasil
Padamkan Kebakaran Gunung Lawu

Adm KPH Surakarta (tengah) dan Plt Asper Lawu Utara, Robby Rayendri (kiri) bersama 
tim gagungan melihat peta lokasi kebakaran.

kalisir sebaran api agar tidak meluas dan 
sampai hari keempat dilaporkan sudah tidak 
ditemukan lagi titik api. Namun untuk antisi-
pasi ditegaskan Robby akan terus dilakukan 
pemantauan  dengan menenmpatkan petu-
gas di pos yang dibangun di wilayah Cetho 
dan siaga 24 jam.

“ Segala sesuatunya kita siapkan di 
sana. Dan alhamdulillah sekarang kondis-

inya sudah cukup kondusif, tapi kita tetap 
akar terus melakukan pemantauan,” pung-
kas Robby.

Namun sejauh ini berapa nilai kerugian 
akibat kebakaran itu Robby belum bisa 
memberikan angka yang pasti. Tapi yang 
jelas kata Robby tidak besar, karena se-
bagian besar yang terbakar hanta berupa 
semak-semak.. S.Widhi.

Relawan Gabungan Berhasil Padamkan
Kebakaran Gunung Slamet

KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG
Ratusan relawan yang terdiri dari unsur 

TNI, POLRI, BPBD,  Tagana, Mahasiswa 
Pencinta Alam dan LMDH Gempita ber-
sama-sama dengan Perhutani KPH Banyu-
mas Timur bahu membahu memadamkan 
api yang membakar lereng selatan Gunung 
Slamet Selasa (25/8).

Lokasi kebakaran terletak di petak 58 
merupakan kawasan hutan lindung masuk 
wilayah RPH Baturaden, BKPH Gunung 
Slamet Barat, KPH Banyumas Timur. Luas 
kawasan hutan yang terbakar mencapai 
sekitar 20 hektar. Api diperkirakan berasal 
dari lereng utara Gunung Slamet yang mer-
embet karena hembusan angin kelereng 
sebelah selatan. 

Ada 25 titik api yang terpantau pada hari 
itu. Mengingat sulitnya lokasi kebakaran 
menjadi hambatan bagi relawan dalam upa-
ya mematikan titik-titik api. Selain itu jarak 
tempuh untuk sampai di lokasi kebakaran 
memerlukan waktu 7 - 8  jam karena lokasi 
pada ketinggian di atas 2000 mdpl, sehingga 
para relawan pun banyak yang memilih 

menetap di 
lokasi. Api 
baru berhasil 
d i padamkan 
selang 3 hari 
kemudian.

B a n t u a n 
Akomodasi

A d m /
KKPH Banyu-
mas Timur, 
Wawan Triwi-
bowo SHut.MP 
l a n g s u n g 
m e m b a n t u 
akomodasi ke-
pada relawan 
bencana keba-
karan Gunung 
Slamet yang 
d i s e r a h k a n  
hari itu juga di Posko Gabungan Bencana 
Kebakaran Gunung Slamet di Dusun Kalip-
agu Desa Ketenger kepada Kepala Posko 

Bencana Kebakaran, Danramil Baturaden 
Kapten Ali Sobirin.

Bantuan kembali diberikan akhir Agustus 
oleh Wakil Adm/KSKPH Banyumas Timur, 
Muhamad Arta, S.Hut berupa uang untuk 
38 relawan LMDH Gempita yang diserahkan  
kepada Purnomo selaku Ketua LMDH Gem-
pita Desa Ketenger Kecamatan Baturaden.

Kepala Posko Bencana Kebakaran Gu-
nung Slamet Danramil Baturaden Ali Sobirin 
pun menyampaikan terimakasih kepada Per-
hutani dan stakeholders yang sudah peduli 
dan membantu baik moril maupun materiil 
kepada para relawan untuk menanggulangi 
bencana kebakaran di lereng selatan Gu-
nung Slamet.  Kom.Bmt/Tofikpurwa
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KEHUTANAN KEHUTANAN

PERHUTANI DIVRE JATENG
Buah dari kegiatan safari Ramadhan 

dan pembinaan karyawan dan penyadap 
di daerah-daerah telah berhasil memilih 
orang-orang terbaik dibidang pejkerjaannya. 
Dengan melihat berbagai aktivitas dan jerih 
payah para mandor bahwasannya apa yang 
dinikmati perusahaan tak lepas dari jerih 
payah mereka. Maka sebagai sebuah apr-

esiasi kepada mandor dan dapat menunjuk-
kan prestasinya dengan baik pimpinan Divre 
Jateng memilih mereka untuk diberangkat-
kan melakukan ibadah umroh dengan tang-
gungan perusahaan.

 “ Mereka juga tekun dalam menjalankan 
ibadahnya, maka kita memberikan kesem-
patan kepada mereka untuk menunaikan 
ibadah umroh,” kata Kepala Biro Produksi 

Karo Produksi Divre Jateng saat memberikan paket umroh gratis kepada Mandor Su-
trisno.

SECARA umum kegiatan penyadapan di 
Divre Jateng, Jatim dan Janten belum men-
capai MPS, tetapi di Divre Jateng secara 
kinerja dikatakan Kepala Biro Produksi Per-
hutani Divre Jateng, Ir Dwi Wtjahjono MBA 
apabila dibandingkan 2014 terjadi pening-
katan. Baik itu dari segi produksi, angkutan  
dan sisa persediaan lebih baik dari 2014. 
Perbandingan produksi, angkutan dan sisa 
persediaan getah pinus 2014 masing-ma-
sing 23.739, 21.792 dan 2.349 dan 2015 
masing-masing 26.771, 25.665 dan 1.708.

“  Terhadap RTT kita sampai Agustus ini 
sudah tercapai 64,54 %  tetapi kalau terha-
dap RKAP tercapai 60,80 % dan NPS 69,08 
%,” jelas Dwi.

Kenapa ini terjadi, lanjut Dwi karena tar-
get RKAP cukup tinggi dibanding RTT. Ka-
lau kita bandingkan dengan RTT kita terpaut 
sedikit sudah terkejar NPS. Tetapi kalau di 
RKAP kita masih selisih 14 %. 

Kontribusi secara ranking terbesar ses-
uai urutannya dikatakan Dwi berasal dari 
KPH Banyumas Timur, Pekalongan Timur, 
Pati, Kedu Utara, Pekalongan Barat, Kedu 
Selatan, Surakarta dan Banyumas Barat. 
Tetap secara prosentasi pencapaian uru-
tannya KPH Banyumas Timur, Pekalongan 
Timur, Banyumas Barat, Kedu Selatan, Pe-
kalongan Barat, Surakarta dan Pati.

Menyinggung pengolahan getah pinus di 
prabrik-pabrik dikatakan Karo Produksi yang 
akrab disapa Pak Yoyok ini selama bulan-
bulan kering ini cukup terkendala karana 
tidak muatnya daya tampung pabrik.

“ Puluhan truk antri karena kalau di-
bongkar belum tentu bisa dimasak hari itu,” 
tegasnya yang rata-rata pengirim dilakukan 
dua truk dikurangi menjadi satu truk.

Tangani produksi pinus lebih sulit
Penganganan getah pinus dikatakan Dwi 

lebih rumit dari pada 
kayu. Di getah lebih 
banyak dipengarui be-
berapa faktor, baik iklim 
maupun tengaga peny-
adap yang menjadi sulit 
saat datangnya musim 
pertanian. Disampaing 
itu juga ada produk 
komuditas yang bisa 
memberikan upah yang 
lebih tinggi sehingga 
banyak penyadap pada 
musim tertentu memilih 
lari ke sana. Sementara 
di internal sendiri, pada 
bulan-buan tertentu 
seperti kegiatan pen-
golahan getah di pabrik 
sendiri kewalahan.

“ Sebtulnya untuk 
menggerakkan ma-

Karo Produksi Divre Jateng, Ir Dwi Wi-
tjah jono MBA.

Penanganan Produksi
Getah Pinus lebih Sulit

KPH PEKALONGAN BARAT 
Kepala Biro Produksi Perum Perhutani 

Divisi Regional Jawa Tengah, Ir. Dwi Wit-
jahjono, MBA di dampingi Kasi Produksi 
Non Kayu  Lukiarto,S.hut dan Wakil 
Administratur/KSKPH Haris Setiana SSI 
MSI melakukan pembinaan terhadap  Asper/
KBKPH, KRPH dan Mandor Sadap se-KPH 
Pekalongan Barat di hutan petak 50 b RPH 
Guci, BKPH Bumijawa KPH Pekalongan 
Barat Pada (2/9). Pembinaan berlangsung 
di petak 50 b tanaman pinus tahun tanam 

Perum Perhutani Divre Jateng, Ir Dwi 
Witjahjono kepada BINA disela pemberian 
penghargaan untuk berangkat umroh ke-
pada mandor dan penyadap di kanto Divre 
Jateng (19/8).

Kata Dwi, apresiasi itu diberikan meski 
tak seberapa jika dibandingka dengan usaha 
mereka membantu memberikan kontribusi 
pendapatan kepada perusahaan Pehutani.

“ Dan itu juga masih sangat kecil kalau 
dibandingkan kegiatan-kegiatan yang lain 
yang dilaksanakan dalam beberapa even 
justru pengaruhnya tidak seberapa terhadap 
pekerjaan,” 

Justru lewat ibadah umroh yang kita 
berikan, tegas Dwi juga akan memberi 
motivasi dan penyadap kepada Mandor dan 
Penyadap untuk bekerja yang lebih giat. 

Kedua orang yang diberangkatkan 
umroh tersebut, masing-masing Sutrisno, 
Mandor Sapap RPH Kedunglawas BKPH 
Kawunganten KPH Banyumas Barat dan 
Pono, penyadap RPH Indrajaya BKPH Sa-
lem KPH Pekalongan Barat. Pemberangka-
tan umroh tersebut didasadri dari penilaian 
tiga tahun berturut-turut sejak 2012 dengan 
capaian tertinggi. Yakni untuk mandor den-
gan rata-rata capaian target diatas 101 % 
tiap tahunnya dan 132 % untuk penyadap.

Secara berturut, prestasi Sutrisno 127,8 
% (2012), 106,2 % (2013) dan 101,5 % 
(2015). Sampai Juni 2015 produksi sadapan 
yang dikomandani Sutrisno sudah tercapai 
53,6 %. Sementara untuk penyadap Pono 
tercatat 154,0 (2012), 142,0 (2013), 132,9 
(2014) dan sanmpai Juni 2105 produksi 
sadapannya sudah tercapai 70,4 %.

“ Kita betul-betul selektif atas kinerja 
masing-masing,” pungkas Dwi yang untuk 
tahun ini kesempatan diberikan dibidang 
sadapan. Tahun berikutnya kesempatan 
juga akan diberikan di bidang lain seperti 
tebangan dan tanaman juga akan diberi apr-
esiasi yang sama.  

S.Widhi

Ibadah Umroh Gratis
untuk Mandor dan Penyadap

Genjot Produksi 
Getah Pinus

syarakat tidak hanya adengan teknis saja. 
Tetapi justru sentuhan-sentuan non teknis 
yang sangat dibutuhkan,” kata Dwi dimana 
untuk mengungkit produksi getah dimasing-
masing daerah mempunyai trik atau inovasi 
sendiri-sendiri. Kalau pimpinan bisa dekat 
dengan masyarakat sentuhan apapun yang 
dilakukan pasti pengaruhnya cukup tinggi.

Sebenarnya, tegas Dwi, untuk mengata-
si kelesuan penyadap Perhutani sudah tidak 
kurang-kurang. Seperti tarif upah sadapan 
sudah dinaikkan, sharing juga dapat, insentif 
untuk membuat getah yang lebih baik juga 
ada nilai tambahnya. Itupun dirasa belum 
cukup.

Untuk memberikan rasa aman kepada 
para penyadap Perhutani pun mengasur-
ansikan mereka. Semua penyadap tetap 
diasuransikan.

Sampai saat ini dari seluruh jumlah pe-
nyadap di Divre Jateng  ada 33.388 orang. 
Sementara yang sudah diasuransikan 
sebanyak 21.887 melalui Asuransi Jiwa 
Saraya 17.091 orang dan Asuransi Amanah 
4.976 orang. Dan sisanya secara bertahap 
juga akan mendapat hal yang sama.

S.Widhi

1989 yang merupakan kawasan hutan lind-
ung dengan luas 4,8 ha.

Karo Produksi Divre Jateng, Ir. Dwi Wit-
jahjono, MBA dalam arahannya mengatakan 
bahwa untuk meningkatkan produksi getah 
yaitu salah satu caranya adalah kalau di 
perintah pimpinan selalu siap.  Getah akan 
tercapai apabila teman teman di lapangan 
selalu bekerja dengan sungguh-sungguh 
dan selalu memperhatikan petunjuk pimpi-
nan. 

“ Getah tercapai, mutu tercapai dengan 
adanya kedekatan pimpinan Administratur 
dan Asper, KRPH dan Mandor harus  bisa 
hidup guyup rukun (kompak) maka hasil 

getahnya akan lebih baik,” Ujar Dwi
Dwi Witjahjono menegaskan bahwa 

produksi getah pinus tahun ini harus terca-
pai.

“ Karena hanya getah yang menjadi 
primadona Perhutani sekarang sehubungan 
tebangan kayu akan dihentikan sehingga 
pendapatan kita bulan-bulan ini hanya 
produksi getah pinus,” pinta  Dwi Witjah-
jono. 

Untuk itu Dwi meminta agar Administra-
tur tidak usah pelit-pelit untuk memberikan 
penghargaan terhadap Asper, KRPH dan 
Mandor selaku petugas lapangan dengan 
cara menaikan pangkat, mengkursuskan 

dan memberi jabatan kepada petugas yang 
berprestasi.

Penghargaan dari Kadivre satu sama 
dengan tiga penghargaan dari Administratur. 
Tirulah orang Jepang dalam bekerja  jujur, 
disiplin dan lebih bertanggung jawab dalam 
melaksanakan tugas.

Ditegaskannya bahwa solusi  untuk me-
ningkatan produksi getah kita perlu adanya 
penyemangat dengan cara seperti memberi 
hadiah untuk Umroh kepada para penyadap 
apabila getahnya bisa tercapai dan  mandor 
yang produksi getahnya melebihi target. 

Kom.Pkb/Varno

Pengolahan getah pinus PGT Winduaji.
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SEPUTAR KPHSEPUTAR KPH

Kunja Komisi IV DPR-RI
KPH BANDUNG SELATAN DIVRE JANTE
Budidaya kopi  melalui sistem PHBM di lahan Perhutani KPH 

Bandung Selatan memarik perhatian rombongan Komisi IV DPR RI.
"PHBM memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Se-

baliknya, masyarakat harus tetap menjaga kelestarian hutan," kata 
Ketua Komisi IV DPR-RI, Drs H Ibnu Multazam saat melakukan 
kunjungan kerja di  lokasi penanaman kopi   BKPH Ciwidey, KPH 
Bandung Selatan, beberapa waktu lalu.

 Rombongan wakil rakyat  juga melakukan dialog dengan petani 
kopi anggota  LMDH Alam  tentang  manfaat PHBM di areal ke-
bun kopi di BKPH Ciwidey. Kunjungan kerja rombongan Komisi IV 
DPR-RI didampingi  Dirut Perum Perhutani,  Kepala Divre Perum 
Perhutani Janten dan para Kepala Biro, Administratur KPH Bandung 
Selatan sereta pejabat dari isntansi lainnya.  

Ketua LMDH Alam, Endah Dadang Hidayatulloh mengatakan 
budidaya  tanaman  kopi dengan PHBM telah memberikan manfaat 
yang besar bagi masyarakat. 

Kom.Bds/Isp-MU

Petugas Amankan Kayu Curian
Sejumlah kayu 

yang diduga hasil 
curian berhasil dia-
mankan petugas 
Polhut Perhutani 
KPH Bandung Se-
latan. Kayu yang 
diangkut  truk ber-
nopol D 8447 SD   
dihentikan petugas 
saat melakukan 
patroli rutin 27 Juli 
2015 sialam pada 
pukul 20.30 wib di 
jalan kampung Wa-
rung Kupa, Desa 
Bunijaya, Keca-
matan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.

Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata  kayu jenis rasamala 
sebanyak 2,320 m3  tidak dilengkapi dokumen yang sah. Kayu  
dengan ukuran 8 ×12 cm, panjang 4 meter sebanyak 60 batang dan 
ukuran 10 × 10 cm, panjang 4 meter berjumlah 1 batang.

Diduga kayu tersebut merupakan tanaman tahun 1964 dari 
petak 3 D RPH Padarukun BKPH Tambak Ruyung Barat, KPH 
Bandung Selatan. Pasalnya, di lokasi tersebut ditemukan 8 tung-
gak bekas penebangan liar yang  menimbulkan kerugian sebesar 
Rp.66.452.000. Untuk pengusutan lebih, Kam KPH Bandung Se-
latan melaporkan  pencurian  ke Polsek Gununghalu. 

Kom.Bds/Isp-MU

BSR & Cuaca, Kendala Produksi
KPH KUNINGAN DIVRE JANTEN
Salah satu pendapatan Perhutani, termasuk KPH Kuningan, 

adalah produksi baik kayu maupun non kayu. Target produksi kayu 
KPH Kuningan 2015 baik jati maupun rimba   sebanyak 6.267 m3. 
Namun, sampai pereode Agustus baru tercapai 1.462,676 m3 (23 
%). Apa kendalanya?

“Biaya standar rutin atau BSR,” kilah Kurprod KPH Kuningan 
Mustaman kepada BINA di Kuningan (27/8). Dia mencontohkan 
BSR tebangan jati,  tahun 2015   Rp 278.000/ m3, padahal tahun 
sebelumnya (2014) sebesar Rp 340.000/ m3. “Ini akan berpenga-
ruh terhadap kerja,” terangnya. “Selain itu, KPH Kuningan mulai 

produksi kayu bulan Mei. Karena kon-
disi alam yang kurang mendukung.”   
Demikian pula, BSR untuk tebangan 
rimba  turun: Tahun 2014  Rp 320.000/
m3, RKAP 2014 menjadi Rp 135.000/ 
m3.

Untuk produksi daun kayu putih 
(DKP), KPH Kuningan ditarget 640 
ton.  Sampai pereode II Agustus sudah 
tercapai 391, 280 ton atau 61 %. “Ini 
melampui NPS yang ditetapkan RKAP 
yang sebesar 60 %,” ucap Mustaman. 
Ini satu – satunya produksi di Kunin-
gan yang mencapai, bahkan melampui 
target.

Produksi getash pinus  dengan 
targer seberat 784 ton, lanjutnya, 
realisasi sampai pereode I Agustus  

baru tercapai 397 ton (51%). Padahal NPS RKAP 61 %. Menurut 
Kaurprod KPH Kuningan, kendala  produksi getah pinus pada po-
tensi yang sudah menurun. Tenaga sadapan tidak menjadi masalah. 
“Sampai akhir tahun hanya tercapai 85 % dari target,” ucap Musta-
man, pesimis.  Sadapan pinus KPH Kuningan tersebar di BKPH 
Garawangi, BKPH Luragung, dan Cibingbin. 

Sektor wisata pun belum memenuhi harapan. Dari target 
pendapatan Rp 72.000.000,  realisasi  samapi pereode I Agustus 
baru tercapai Rp 21.798.000 (kotor). Wana wisata yang berlokasi di 
BKPH Garawangi ini belum ada penambahan fasilitas minimal  yang 
dibutuhkan pengujung. Sehingga, mereka akan menyaman selama 
di lokasi wisata karena MCK tersedia memadai. “Perlu investasi agar 
pengunjung tertarik datang ke s\ana,” ucap Mustaman, berharap.   

MU

Tinggal Nunggu Hujan
KPH PURWAKARTA DIVRE JANTEN - KPH Purwakarta musim 

tanam 2015 akan menanam tahun I  seluas 2.273,43 ha yang ter-
diri JPP 495,45 ha bibit 604.440 plances, sengon 786,86 ha bibit 
958.789 plances, mahoni 129,61 ha bibit sebanyak 158.125 plances, 
tanaman kayu putih 585,50 ha dengan bibit 2.146.447 plances dan 
tanaman pinus seluas 276,96 ha dengan bibit 254.932  plances.  

Tanaman II atau sulaman seluas 1.595,87 hektar  dengan kebu-
tuhan bibit 145.339 plances. Tanaman III atau pemeliharan seluas 
1486,01 hektar, terdiri tunpang sari atau TS seluas 13.03 hektar dan 
banjar harian 1472, 98 hektar. Tanaman banjar harian terdiri antara 
lain JPP stek pucuk, accasia mangium, pinus, bujir, waru, dan opslag 
kultur. Persiapan bibit dan persiapan penanaman di lapangan sudah 
siap. Tinggal nunggu waktu hujan.

Untuk produksi kayu, seperti tebangan A  target 516, 242 m3, 
sudah tercapai 473, 923 m 3  atau  92 %.  Tebangan A terdiri jati, 
mahoni, johar, kihiang, waru, dan sonobril. Seklanjutnya ada teban-
gan B  dengan target 4197,08  m3, tebangan E dan tebang D atau 
bencana/ tak terduga. MU

Kurprod KPH Kuningan 
Mustaman.

KPH TUBAN DIVRE JATIM
Perum Perhutani Tuban bersama Ke-

pala Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan 
(Binhut) Divre Jatim laksanakan pembinaan 
dan Jagong lingkungan, di GOR TPK KPH 
Tuban yang dihadiri 100 orang beberapa 
waktu lalu.

Pembinaan dan Jagongan lingkungan ini 
diikuti oleh Administratur, Waka Adm. Kasi 
PSDH, segenap Asper, Ketua Forkom KPH 
Tuban, Ketua Asisiasi Kepala Desa se Ka-
bupaten Tuban, Ketua Pengelola Mangrove 
Center, Wi-tec dan SKWB.

Kepala Biro Binhut Divre Jatim, Kristo-
mo, dalam sambutannya meminta KPH Tu-
ban serius melakukan upaya penyelamatan 
sumber air di kawasan hutannya. Pantauan 
Kristomo, wilayah hutah KPH Tuban me-
miliki sumber air cukup banyak, namun tak 
sedikit yang terancam punah. 

“ Hasil pemetaan kita, ada 24 sumber air 
yang masih potensial di kawasan hutan KPH 
Tuban. Saya harap ada upaya lebih serius 
untuk menyelamatkannya,” kata Kristomo.

Kristomo melihat, ancaman kerusakan 
sumber air di kawasan hutan KPH Tuban 
sangat besar, sebab daerah tangkapan 
airnya (catchment area) rusak oleh mara-
knya aktivitas pertambangan. Ia menyebut, 
lebih dari 2000 ha kawasan hutan KPH 
Tuban ditambang. Sebagian memang men-
gantongi ijin resmi, tapi sebagian besarnya 
tanpa ijin alias ilegal.

Untuk itu ia khawatir, jika 5-10 tahun 
kedepan tidak bisa dimanfaatkan jika tidak 
segera dilakukan gerakan pengembalian 
fungsi hutan.  

“ Kita dorong para investor pertamban-
gan, terutama perusahaan skala besar yang 
menggunakan lahan Perhutani untuk cadan-
gan bahan bakunya, agar melaksanakan 
reklamasi secepatnya, tidak harus menung-
gu pasca tambang,” tambah Kristomo. 

Sementara Adm/KKPH Tuban, Riyanto 
Yudhotomo, menyambut baik anjuran Bi-
nhut tersebut. Riyanto tidak menampik 
fakta bahwa hutan di wilayahnya sudah 
kehilangan fungsi perlindungannya. Ia men-
gatakan, tekanan sosial terhadap hutan di 

Tuban sudah sangat tinggi, sehingga upaya 
mengembalikan fungsi hutan menjadi peker-
jaan yang tidak gampang dilakukan. 

“ Hampir 70 persen kawasan hutan kita 
rusak, dipakai lahan pertanian warga. Ini 
dilema kita, di satu sisi kita wajib menjaga 
fungsi hutan, sisi lain, kita juga harus mem-
beri manfaat ekonomis pada warga,” kata 
Riyanto Yudhotomo.

 KPH Tuban sendiri, sambung Riyanto 
Yudhotomo, tahun ini memang menargetkan 
kondisi hutan di kawasannya menjai lebih 
baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. In-
dikatornya, tegakan pokok di kawasan hutan 
yang dikategorikan kritis bisa terjaga hingga 
usia tebang. 

Riyanto Yudhotomo berharap, semua 
pihak, terutama Pemkab Tuban, sudi ber-
sama-sama mengembalikan fungsi hutan, 
dan menjaga kelestatian sumber airnya. 
Riyanto Yudhotomo menyatakan, pihaknya 
tidak mempersoalkan sumber daya air di ka-
wasannya dimanfaatkan untuk kepentingan 
masyarskat. Namun ia menyayangkan, se-
lama ini Pemkab Tuban tidak berkoordinasi 
dengan KPH sebagai pemangku kawasan 
hutan untuk pemanfaatan sumber-sumber 
air yang ada di kawasan KPH Tuban. 

“ Perlu ada MoU antara Pemkab-Perhu-
tani untuk pemanfaatan sumber air. Ini pent-
ing, agar Perhutani tidak selalu disalahkan 
ketika sumber air habis. Bagaiamana nggak 
habis wong hutannya nggak dijaga. Jadi, 
mari, ini untuk kepentingan bersama bukan 
untuk kepentingan Perhutani saja,” pung-
kasnya. Kom.Tbn/Suep 

Karo Binhut Minta Tuban Selamatkan Sumber Air

Kepala Biro Binhut Divre Jatim, Kristomo 
dalam dialog pembinaannya.

Siaga Kebakaran 
Siapkan Truk Tanki Air

KPH NGAWI DIVRE JAWA TIMUR
Selain menjadi langganan kekeringan di musim kemarau saat 

ini, hutan KPH Ngawi rawan terjadi kebakaran. Menurut data yang 
berhasil dihimpun BINA di lapangan menyebutkan ada empat titik. 

Semuanya ada titik rawan meliputi RPH Sidowayah, Sambirejo, 
Sidolaju dan Gedingan. 

“Memang titik rawan kebakaran berada disepanjang jalur paling 
ramai lalu lalang kendaraan, Ngawi-Mantingan,” ungkap Administra-
tur KPH Ngawi, Ir. Joko Siswantoro, MM saat dikonfirmasi BINA, 3/9, 
2015, terkait kegiatan latihan dengan simulasi penanganan keba-
karan yang telah dilaksanakan di RPH Begal, BKPH Kedunggalar.

Dia menambahkan, biasanya yang sering terjadi tiap tahun itu 
jatuh di bulan Agustus. Tak heran bila percikan ataupun panas se-
dikit memicu kebakaran.

 “Agustus ini adalah puncak-puncaknya kebakaran hutan. Na-
mun, sampai saat ini belum ada laporan kejadian kebakaran yang 
membahayakan atau besar. Kami bersama warga sekitar hutan 
yang tergabung dalam kelompok LMDH bahu-membahu memad-
amkan api saat masih kecil dengan membuat sekat-sekat,” ujarnya 
sambil tersenyum karena petugas sigap.

Dengan puncak kemarau ini, Joko pun mengambil ancang-an-
cang dengan menyiapkan Pos Komando di setiap unit di RPH. 

“Kami siagakan 4 personil setiap posnya. Masing-masing kita 
bagi tugas tersebut berpatroli 24 jam secara bergiliran,” akunya.  

Selain itu, dia sudah menyiapkan alat semprot pemadam keba-
karan di masing-masing pos.

“Tidak hanya itu saja kami juga telah menyiapkan kendaraan 
truck tanki berisi penuh air setiap harinya. Pokonya kendaraan itu 
bisa langsung “jreng” begitu dihidupkan,” timpal Waka Korkam, 
Bambang.  SR
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DERAP DAERAH DERAP DAERAH

Administratur/KKPH Pekalongan Timur, Akhmad Taufik, S.Hut, 
MSi saat menyampaikan sambutannya.

Sosialisasi Tanggulangi 
Kebakaran Hutan

KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE JATENG
Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur bersama stakeholder 

Kabupaten Pekalongan  mengadakan soialisasi dan simulasi pen-
anggulangan kebakaran hutan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh 
Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (DPPK) Kabupaten 
Pekalongan bertempat di petak 1d RPH Brondong BKPH Kesesi  
Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan (20/
8). Hadir pada acara Asisten I mewakili Bupati Pekalongan, Kepala 
DPPK Kab.Pekalongan, Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pekalongan, 
Administratur KPH Pekalongan Timur, Muspika Kesesi dan segenap 
Kades Kec. Kesesi

Kegiatan dalam rangka peringatan bulan pengurangan risiko 
bencana Kabupaten Pekalongan diikuti oleh 200 orang peserta ber-
asal dari DPPK, BKSDA, BPBD, PMI, Polhutmob, LMDH, Kelompok 
Tani Hutan Rakyat dan Satuan Pemadam Kebakaran. 

Menurut Kepala DPPK Kab.Pekalongan, Ir Sumarno, maksud  
diselenggarakan  acara tersebut adalah untuk memberikan sos-
ialisasi tentang arti pentingnya kelestarian hutan didalam  menin-
gkatkan  daya dukung lingkungan dan simulasi apabila terjadi ke-
bakaran hutan. Kemudian  tujuanya adalah  menambah kesiagaan  
masyarakat dan memberikan pengetahuan serta ketrampilan ke-
pada masyarakat sekitar hutan akan pentingnya penanggulangan  
kebakaran  hutan dan bagaimana mengatasi  korban  bila terjadi 
kebakaran hutan.

Adm/KKPH Pekalongan Timur, Akhmad Taufik, S.Hut, MSi  
dalam paparanya menjelaskan bahwa KPH Pekalongan Timur su-
dah memiliki dua buah Pos Kewaspadaan Bencana dan satu Pos 
Pengendalian Bencana di Kantor KPH. Patroli secara preventif, ke-
mudian secara rutin Polmob melakukan patroli di petak-petak rawan  
kebakaran. Ditegaskan bahwa peran  LMDH diminta bersama untuk 
menjadikan hutan ini baik dalam maupun di luar kawasan  hutan  
negara terhindar dari  kebakaran. 

Kom.Pkt/Tur

PEMBERTULAN - Pada penerbitan Majalah BINA nomor 
lalu pada keterangan gambar cover sampul belakang terdapat 
kesalahan penulisan nama lokasi wisata. Tertulis Wana Wisata 
Kalipaingan KPH Pekalongan Barat yang benar adalah Wana 
Wisata Kalipaingan KPH Pekalongan Timur. Demikian  
pembe tulan, mohon maaf atas kekhilafan tersebut. Redaksi.

Tim Gabungan Terus 
Lancarkan Operasi
KPH CEPU DIVRE JATENG
Dalam beberapa bulan terakhir ini Polhut Perum Perhu-

tani KPH Cepu hampir setiap minggu selalu melakukan operasi 
gabungan dengan aparat Kepolisian setempat. Bahkan operasi 
gabungan itu tak jarang dilakukan dua kali dalam satu minggu. 
Hampir setiap patroli petugas selalu menemukan barang bukti 
baik yang berada dalam wilayah hutan maupun di halaman 
rumah warga di kampung. Hasilnya ratusan batang kayu jati 
yang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi berhasil dia-

mankan oleh petugas, berupa kayu gelondongan maupun kayu 
yang sudah diolah.

“ Terkait pengamanan kayu di wilayah hutan jati, Perhutani 
harus punya jurus khusus minimal untuk menekan angka pen-
curian kayu jati yang selama ini kerap terjadi bahkan cenderung 
meningkat,” ujar Wakil Adm/KSKPH Cepu Utara, Agus Kusnan-
dar selaku Korkam KPH Cepu dalam keterangannya.

Menurut Agus kayu-kayu temuan hasil operasi gabungan 
tersebut diperkirakan berasal dari Wilayah BKPH yang berada 
disekitar tempat kejadian. Melihat jenis kayu dan kondisi saat 
ditemukan, petugas memperkirakan kayu-kayu tersebut belum 
lama dicuri dari hutan.

Kegiatan opersasi gabungan tersebut juga mendapat du-
kungan penuh dari pihak keamanan setempat. Kapolres Blora, 
AKBP Dwi Indra Maulana menyatakan jajaranya siap memban-
tu semua kegiatan operasi pengamanan hutan yang dilakukan 
seluruh KPH yang ada di Wilayah  Kabupaten Blora.

Kom.Cpu/Edy

Sosialisasi Tanam Pohon
KPH PEKALONGAN BARAT  DIVRE JATENG
Sosialisasi pencegahan kerusakan kawasan hutan di lereng 

Gunung Slamet digelar Perhutani KPH Pekalongan Barat di Dukuh 
Sawangan, Desa Sigedong, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Te-
gal 15/8. Administrtatur/KKPH Pekalongan Barat, A Fadjar Agung 
Susetyo mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan upaya untuk 
mencari solusi agar hutan tetap lestari.

Pihaknya berharap, masyarakat sekitar hutan memprioritaskan 
penanaman pohon tegakan. 

“Tanaman tegakan pohon memiliki fungsi menahan air, menjaga 
erosi dan mencegah longsor,” kata Anton .

Menurut Administratur/KKPH Pekalongan Barat, masyarakat 
sekitar hutan di lereng Gunung Slamet yang sebagian besar meru-
pakan petani sayur perlu memahami pentingnya kelestarian hutan.

“ Biasanya  menanam sayur itu lahannya tidak dibuat teraser-
ing. Petani takut tanaman terendam air. Makanya hutan perlu dijaga 
kelestariannya. Apalagi untuk hutan lindung harus tetap utuh, pohon 
tidak boleh ditebang. Berbeda dengan hutan produksi yang bias di-
lakukan kerjasama, “ imbuhnya.

 Karena itu, lanjut Anton, pihaknya berharap tanaman yang 
ditanam oleh masyarakat yang bisa mendukung konservasi tanah 
seperti kopi dan cengkeh.

“Saya kepengin masyarakat makmur tetapi hutan tetap terjaga. 
Tidak ingin masyarakat kehilangan pengahsilan dengan adanya 
penyelamatan hutan. Karena itu, mari kita kerjasama dengan pola 
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat atau PHBM,” ajaknya.

Sementara itu, Kabid Kehutanan Dinas Tanbunhut, Bambang 
Irianto juga mengajak masyarakat menerapkan pola tanam yang 
benar. Ia meminta agar menanam sesuai dengan kaidah kehutanan, 
seperti menanam pohon dan mempertahankan tegakan yang ada.

Sementara menurut Camat Bumijawa, Ahmad Susianto, perte-
muan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang 
dipimpin oleh Wakil Bupati Tegal Umi Azizah, beberapa waktu lalu 
terkait dengan permohonan Pemkab terhadap jalur evakuasi.

“Dalam rakor itu terdapat kesepakatan Pemkab siap mendukung 
pelestarian hutan. Karena itu, harus mendapat dukungan dari ma-
syarakat,” jelasnya.

Kom.Pkb/Varno

Semester Pertama 
Produksi Ranking Teratas
KPH MANTINGAN DIVRE JATENG
KPH Mantingan menduduki rangking teratas dalam pengasilan 

produksi dampai pada semester pertama. Hal tersebut dikatakan 
Adm/KKPH Mantingan, Ir Teguh Jati Waluyo. 

“ Tahun 2015 semester pertama kita mendapatkan kabar yang 
menyejukkan sekaligus menggembirakan. KPH Mantingan men-
duduki rangking teratas dalam penghasilan dan produksi di semes-
ter satu,” ujarnya.

Ternyata kita bisa, lanjut Teguh, bahwa siapapun Adminis-
traturnya dan berkat krja keras teman-teman di lapangan kita bisa 
eksis. Ini perlu dipertahankan kinerja agar kinerja kita bisa diakui 
dan dinilai oleh pimpinan yang lebih tinggi.

“Jangan sampai kita terlena. Untuk semester pertama ini prosen-
tasi penghasilan kita sudah mencapai Rp 35 miliar. Sedangkan te-
bangan di lapangan mencapai 81 %.  Agar kinerja tetap kompak 
perlu kerjasama kita semua,” tegas Teguh.

Ditambahkan Edi Haryanto, Kepala Bagian Keuangan bahwa 
untuk tahun 2014 semester pertama mencapai Rp 24 miliard. Peng-
hasilan total akhir 2014 mencapai Rp 28.799.381.000 dari target 
Rp 27.489.135.000. Sedangkan untuk 2015 sampai bulan Juni 
telah tercapai Rp 35.722.023.783. Padahal target 2015 adalah Rp 
31.935.608.000. 

“ Tentu ini sangat menggembirakan dan memacu kami untuk 
lebih mengeratkan ikat pinggang serta mempertahankan kinerja 
kami,” ujarnya. 

Sementara itu untuk produksi tebangan hingga semester per-
tama 2014 sebanyak 7.240 M3 yang terdiri dari tebangan jati 6.739 
M3 dan tebangan kayu rimba mencapai 501 M3. Jumlah pencapa-
ian sampai akhir tahun 2014 mencapai 11.754 M3 sedangakn target 
10.731 M3. Sedangkan untuk 2915  tebangan jati mencapai 4.682 
M,untuk tebangan rimba mencapai 55 M3. 

“Untuk target produksi  pada 2015 tebangan jati 7.211 M3 dan 
tebangan kayu rimba sebesar 243 M3. Jumlah total sebesar 7.454 
M3,” pungkas Edi. *

SERAHKAN SHARING
Sharing produksi 2015 sebesar Rp 314.212.562 diserahkan 

KPH Mantingan untuk sejumlah LMDH di ruang rapat kantor KPH 
Mantingan (20/8). Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding 
penerimaan tahun 2014 yang mencapai Rp 578.506.052, menurun 
sebesar Rp 264.293.490.

Namun demikian, 
Adm/KKPH Mantingan, 
Ir Teguh Jati Waluyo 
agar sharing yang telah 
diterima oleh masing-ma-
sing LMDH tersebut di-
pergunakan sesuai dalam 
aturan kelembagaan seb-
agaimana tertuang dalam 
kesepakatan. 

“Karena LMDH 
sewaktu-waktu bisa di 
audit tentang penggunaan 
dana sharing produksi 
dari pemerintah tersebut,” 

katanya seraya menegaskan agar LMDH dalam penggunaan dana 
lebih transparan.

Sementara Kepala Dintanhut Rembang yang diwakili oleh Ka-
bid Kehutanan Ir.Prasetyo MM menjelaskan bahwa sudah saatnya 
lembaga LMDH ini untuk didaftarkan sebagai lembaga organisasi di 
Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkum ham). Karena sekarang 
Pemerintah telah memberikan dana hibah kepada kelompok tani 
dan lembaganya harus terdaftar di Kemenkumhan. Untuk itu kepada 
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LMDH yang mendapatkan shering banyak segera melengkapi ad-
ministrasinya untuk  bisa mendapatkan pengakuan dari Pemerintah 
dan mendapatkan bantuan dana hibah tersebut. *

SERTIJAB
Sebelumnya di tempat yang sama telah dilakukan pelantikan 

jabatan. Diataranya Waka Adm/KSKPH Mantingan, M Risqon ditun-
juk menempati pos baru sebagai Kasi Agraria di Kantor Divre Jawa 
Tengah. Untuk selanjutnya jabatan Waka Adm /KSKPH Mantingan 
ditempati Sugeng Bowo Leksono yang sebelumnya menduduki 
Kasi PSDH KPH Banyumas Barat. Sedangkan Kasi PSDH KPH 
Mantingan Satya Riyadi mutasi ke KPH Banyumas Barat meng-
gantikannya. Sementara untuk Kasi PSDH KPH Mantingan sendiri 
diduduki oleh Suhernadi yang sebelumnya menjabat sebagai Asper 
BKPH Kalinanas, sedangkan Asper Kalinanas ditempati oleh Sentot 
W S.Hut yang sebelumnya menduduki KSS Lingkungan KPH Ran-
dublatung. 

Kom.Mtg/Sigit

Partisipasi di Brebes Expo’15
KPH PEKALONGAN BARAT  DIVRE JATENG
Aneka Produk Unggulan menjadi bahan Pameran disemua 

stand Brebes Expo 2015, 
baik yang ditampilkan 
oleh satuan kerja se ka-
bupaten Brebes maupun 
kalangan BUMN dan 
swasta yang berlangsung 
di lapangan Stadion Ka-
rangbirahi Kabupaten-
Brebes (28/8).

Perum Perhutani KPH 
Pekalongan Barat ambil 
bagian dalam pameran 
tersebut dan menampil-

kan produk unggulan non kayu seperti produk madu, minyak kayu 
putih, gula aren dan produk batik dari Salem salah satu mitra binaan 
Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat. Produk-produk tersebut 
mendapat perhatian yang sukup besar dari pengunjung.* 

PENGHARGAAN KARYAWAN TERBAIK
Administratur/KKPH Pekalongan Barat,  A.Fadjar Agung Su-

setyo menyerahkan penghargaan kepada 11 karyawan terbaik 
dibidang pekerjaannya. Pengharagaan itu di berikan kepada KRPH, 
mandor Polisi, mandor sadap, mandor tanam dan stap kantor KPH, 
diserahkan bertepatan moment Upacara HUT RI ke-70 pada 17 
Agustus 2015, di halaman kantor KPH Pekalongan Barat.

“ Penerimaan penghargaan kali ini pas momentnya,” ujarnya. 
Menurut Administratur penyerahan penghargaan kali ini bersamaan 
Upacara HUT RI ke 70 dengan di saksikan oleh 120 peserta per-

wakilan 5 BKPH dan kantor KPH.
A Fadjar Agung Susetyo berharap penghargaan tersebut dapat 

memotivasi kepada karyawan dan karyawati yang lain belum 
mendapatkan penghargaan agar bekerja lebih baik, dengan hara-
pan Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat kedepan juga akan 
menjadi lebih baik.

Upacara HUT RI di pimpin langsung oleh Administratur/KKPH 
Pekalongan Barat, dan diikuti oleh Wakil Administratur, Kasi PSDH, 
KTU, Asper, KRPH dan segenap  karyawan KPH Peklongan Barat.

Memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-70 di KPH 
Pekalongan Barat juga dimeriahkan dengan menggelar berbagai 
lomba. Seperti Bola Volly, Bulu tangkis Putera ,  Balap karung,  
balap bakia, makan krupuk dan lomba Karaoke yang berlangsung 
cukup meriah.

Kom.Pkb/Varno

Sosialisasi
Tanaman Kayu Putih
KPH PURWODADI DIVRE JATENG
Bertempat di Balai Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobo-

gan Kabupaten Grobogan pada 25 Agustus 2015 digelar sosialisasi 
rencana tanaman minyak kayu putih. Sosialisasi dihadiri jajaran Per-
hutani KPH Purwodadi, Muspika Grobogan, Muspika Brati, Muspika 
Sukolilo dan segenap pengurus LMDH wilayah BKPH Jatipohon.

 Menurut Asper/KBKPH Jatipohon, Maman Suparman BScF 

tanaman kayu putih merupakan suatu hal yang baru di wilayah 
kerjanya sehingga sangatlah perlu untuk diadakan sosialisasi guna 
mendukung kebijakan pengembangan tanaman minyak kayu putih 
tersebut.  Rencana tanaman kayu putih di BKPH Jatipohon tahun ini 
seluas 596,7 ha di enam Resort Pemangkuan Hutan (RPH). 

“ Untuk mencapai keberhasilan tersebut kami juga akan menso-
sialisasikan di tingkat RPH dan LMDH sehingga pesanggem atau 
pengarap benar-benar memahami dan bisa membantu Perhutani 
dalam rangka mensukseskan tanaman tersebut,”ujarnya”

Sementara itu Danramil Grobogan, Dwi D. Jatmiko  yang hadir 
pada kesempatan tersebut menyatakan dukungannya terhadap pro-
gram-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui  Perum 
Perhutani. 

“ Minyak kayu putih merupakan salah satu produk ekspor, 
sampai saat ini kita belum mampu memenuhi kebutuhan pasar 
karena masih terbatasnya tanaman tersebut sehingga sangat tepat 
diwilayah Grobogan ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan 
pasar,” katanya.

Rencana tanaman kayu putih yang akan ditanam diwilayah 
BKPH Jatipohon tentunya sudah dikaji oleh para ahli yang berkom-
peten dibidangnya sehingga kita tidak perlu meragukan lagi program 
tersebut.

Triana Wahyu Widiastuti juga menyampaikan bahwa kayu putih 
akan ditanam dengan cara plong-plongan 15 meter tanaman kayu 
putih dengan jarak tanam 1,5 x 2,0 meter dan 9 meter dibebaskan 
dari  tanaman Perhutani khusus  untuk tanaman  polowijo pesang-
gem. Dengan aturan seperti ini diharapkan tanaman kayu putih tidak 
terganggu karena oleh aktivitas pesanggem baik itu semprotan 
maupun pembakaran serasah jagung. 

Kom Pwd/Bambang

Balapulang Bangun 
Kandang Sapi Modern 

KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Seiring naiknya harga daging sapi dan kelangkaan di pasar di 

beberapa kota di Indonesia, baru baru ini KPH Balapulang meng-
gandeng beberapa investor, Kementrian Peternakan dan Kemen-
trian Pertanian untuk bersinergi meminimalisir kelangkaan daging 
di Indonesia.

Adm/KKPH Balapulang, Gunawan Sidik Pramono, Dosen Fak 
Peternakan Undip Semarang dan anggota LMDH di lokasi rencana 
pengembangan kandang sapi modern di Desa Marga Ayu.

Administratur/KKPH Balapulang, Gunawan Sidik Pramono  
mendapat kunjungan Bambang Web dari Universitas Diponegoro, 
Dinas Peternakan Propinsi Jateng dan Dinas Perikanan Kelautan 
Peternakan Kabupaten Tegal (18/8). Kunjungan tersebut untuk 
menindak lanjuti program tersebut yang sudah lama di rencanakan. 
Gunawan menyatakan mendukung program tersebut dan telah me-
nindak lanjuti laporannya ke Perhutani Divisi regional Jawa Tengah. 

Dikatakan Gunawan, terkait hal tersebut pihaknya berencana 
menyediakan lahan seluas 1 hektar di petak 132 RPH Songgom, 
BKPH Margasari Turut Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Ka-
bupaten Tegal untuk area kandang sapi. Teknisnya warga peternak 
sapi akan dikerjasamakan lewat Lembaga Desa Masyarakat Desa 
Hutan(LMDH) yang akan dipandu oleh arsitek Universitas Dipone-
goro untuk membangun kandang di area hutan jati tersebut. 

“Peternak yang ada saat ini hanya mengandalkan rumput yang 
ia cari di persawahan sekitar hutan yang jika musim kemarau sulit 
didapat. Dengan adanya ternak modern rencananya akan dibangun 
pabrik pakan ternak seluas satu hektar di Desa Kalisalak. Nantinya 
warga tidak hanya bergantung pada rumput, tetapi bisa memanfaat-
kan jerami kering, boros jagung kering yang difermentasi di pabrik 
tersebut . Nantinya limbah kotoran di sekitar kandang juga kita man-
faatkan untuk bio gas dan ampasnya kita jadikan pupuk kandang 
yang bisa di jual, “ ujar Bambang Web, tamu dari UNDIP tersebut.

Sementara itu Ketua LMDH Marga Ayu, Harun mengapresiasi 
dan menyambut baik program dimaksud. Harun akan segera me-
lengkapi syarat administrasi untuk mendata beberapa kelompok ter-
nak sapi agar bisa lebih maju dan berkembang mandiri. Harapannya 
kelak pemasarannya ada yang mengkoordinir jangan seperti saat ini 
harga dipermainkan para tengkulak. 

Kom.Bpl/Djuli.K

Adm Balapulang, Gunawan Sidik pramono, Dandim 0712 Tegal, 
Letkol Inf Harisantoso dan Forkompinda membidik sasaran tembak 
jarak 100 meter di pandu perwira tembak bataliyon 407 Padma Ku-
suma Tegal

Latihan Nembak Bersama
KPH Pemalang dan KPH Pekalongan Barat diajak Kodim 0712 

Tegal latihan menembak bersama Forkompinda, Polri se-Kota 
dan Kabupaten Tegal di lapangan tembak Bataliyon Infanteri 407/ 
Padma Kusuma Adiwerna Tegal (20/8). Komandan Kodim 0712 
Tegal, Mayor Infanteri Hasi Santoso mengatakan latihan menem-
bak bersama tersebut sudah menjadi agenda kegiatan rutin tiga 
bulan sekali. Tujuannya mempererat hubungan sinergitas TNI, Polri, 
Forkompinda dan Perhutani. 

Kasdim 0712 Tegal Mayor Infantri Yuli menambahkan bahwa 
dalam latihan kali ini dengan jarak 100 meter menggunaka senjaja 
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drigen warga, didampingi Administratur/KKPH Telawa Denny Raf-
fidin, S.Hut,MM.

“ Warga sangat antusias dan sangat bersyukur sekali dengan 
adanya bantuan air bersih dari Perum Perhutani karena sangat 
membantu sekali untuk keperluan sehari-hari warga karena sudah 
3 bulan warga sulit mendapatkan air,” ucap Kepala Desa Kalimati 
Darmanto.

Kom.Tlw/Lastri.
KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Perhutani KPH Balapulang bekerjasama dengan Polres Brebes 

memberikan bantuan air bersih sebanyak 45  mobil tanki kepada 
masyarakan desa Pamedaran, Cikeusal Lor dan Cikeusal Kidul ke-
camatan Ketanggungan kabupaten Brebes. Dalam pelaksanaanya 
bantuan itu diberikan dalam tiga tahap pada tanggal 24, 26 dan 28 
Agustus 2015.

Dalam acara pemberian bantuan tersebut dihadiri sejumlah 
pejabat diantaranya Kapolres Brebes AKBP Harrryo Sugihhartono, 
SIK, MH dengan jajaranya dan Administratur/KKPH Balapulang  Ir. 
Gunawan Sidik Pramono, Msi dengan jajaranya dan juga Kepala 
Desa masing-masing.

Adm/KKPH Balapulang, Gunawan Sidik Pramono mengatakan 
bahwa bantuan air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian 
Perhutani kepada masyarakat sekitar hutan karena musim kemarau 
panjang sebagai dampak dari badai El Nino yang dimungkinkan 
akan berlangsung lebih lama dari musim kemarau tahun sebelum-
nya. Untuk itu ia menghimbau kepada masyarakat sekitar hutan 

untuk bisa mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Bersama Ma-
syarakat (PHBM) di kawasan hutan masing-masing desa, sehingga 
kelestarian hutan dan sumber-sumber air akan terjaga, tutupnya.

Kom.Blp/Djoko.

Kesamaptaan Petugas 
Keamanan Rayon III
KPH TELAWA DIVRE JATENG
Pembinaan dan Kesamaptaan Polisi Hutan Mobile (Polhutmob) 

dan Polisi Teritorial (Polter) Perum Perhutani Rayon III Divisi Re-
gional Jawa Tengah di laksanakan di Kesatuan Pemangkuan Hutan  
(KPH) Telawa (27/8).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Polhutmob dan Polhuter Perum 

Perhutani Rayon III yang meliputi KPH Telawa, KPH Gundih, KPH 
Purwodadi, KPH Randublatung, dan KPH Semarang dengan mas-
ing-masing mengirim 30 personil.

Sebelum kegiatan dimulai, diawali dengan apel pembukaan 
sebagai pembina apel adalah Kepala Seksi Keamanan  (Kasi 
Kam) Perhutani Divre Jateng, Dedy Supriadi, S.Hut,MM sekaligus 
menyerahkan penghargaan dan santunan untuk petugas bidang 
keamanan korban tindak kekerasan. Yakni kepada Joko Nugroho 

laras panjang jenis SSK 3 peluru untuk tembakan koreksi, 10 peluru 
menembak dengan menggunakan sandaran dan sepuluh peluru lagi 
tanpa sandaran seperti asli menembak di lapangan.

Hasil menemembak itu, di umumkan langsung setiap peserta 
yang ikut latihan menembak.  Bidikan bagus didapat Ketua KPU Ka-
bupaten Tegal, Sukartono. Meski saat ini hasilnya tidak dilombakan, 
rencananya latihan lusa akan mendapat hadiah. Tentunya dipihah-
kan antara penembak pemula dan mahir. 

Kom.Bpl.Djuli.K

Bantuan Air Bersih
KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Perum Perhutani KPH Kebonharjo meningkatkan kepedulian 

terhadap kondisi masyarakat. Memasuki musim kemarau panjang 
ini, kepedulian itu diwujudkan dengan penyaluran bantuan air bersih 
di desa Sadang kecamatan Jatirogo Tuban pada 18/8 lalu. KPH 
Kebonharjo menyalurkan bantuan air bersih sekitar 1000 liter pada 
masyarakat desa Sadang yang memang sangat membutuhkan.

Penyaluran air bersih tersebut juga bersinergi dengan BUMN 
lain untuk memberikan perhatian pada masyarakat sekitar yang 
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

“ Supaya kebutuhan air setiap hari tercukupi hendaknya pelaku 
usaha utamanya bidang pertambangan harus punya komitmen un-
tuk tetap menjaga dan mempertahankan kelestarian alam, khusus-

nya kawasan hutan,” ujar Isnin.
Dikatakan Isnin, berbagai upaya dapat dilakukan untuk men-

jaga ketersediaan air diantaranya dengan menanami lahan kosong, 
menjaga hutan dari ancaman bahaya  kebakaran dan pencurian dan 
langsung melindungi sumber mata air itu sendiri.

Sementara perangkat desa Sadang, Mudi menyampaikan  teri-
ma kasih pada Perhutani KPH Kebonharjo atas bantuan air bersih 
tersebut yang setiap tahun masyarakat Sadang selalu mengalami 
krisis air bersih. Perhutani Kebonharjo sudah meringankan beban 
masyarakat sadang. 

“ Mudah-mudahan dapat berjalan terus kedepan dan masyara-
kat lain juga bisa merasakan,” ujar Mudi yang juga Takmir Musholla 
Serambi Mekah itu. 

Pada gambar tampak Adm KPH Kebonharjo, Isnins Soiban 
didampingi Wakil Adm/KSKPH Kebonharjo, Asep Ruskandar BScF 
saat menyalurkan bantuan air bersih di desa Sadang Tuban

Kom.Kbh/Wiyoso
KPH PURWODADI DIVRE JATENG
Masyarakat adalah mitra Perhutani dalam mengelola hutan, 

sehingga sudah sepatutnya Perhutani juga memberikan perhatian 
terhadap apa yang sekarang dialami warga sekitar hutan yang 
mengalami kekeringan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh 

Administratur/KKPH Purwodadi, Ir Damanhuri  pada saat melepas 
truk bantuan air bersih di depan kantor KPH Purwodadi untuk dikirim 
ke Desa Karangrejo Kec. Grobogan beberapa waktu lalu. 

Didampingi oleh Kasi PSDHL, Dwi Anggoro  dan KSS PHBM 
Soeharso, Adm KPH Purwodadi menambahkan bahwa dropping air 
bersih yang dilaksanakan oleh Perhutani KPH Purwodadi meman-
glah tidak seberapa, namun ini adalah sebagai bentuk kepedulian 
perusahaan kepada warga masyarakat yang membutuhkan air 
bersih. 

Bantuan air bersih Perhutani adalah bagian dari program bina 
lingkungan pada tahun 2015. Administratur juga menghimbau ke-
pada masyarakat di sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam me-
lestarikan hutan, hutan yang lestari diharapkan dapat menunjang 
keberadaan mata air sehingga bisa membantu dan mengurangi 
krisis air bersih.

Selain di Desa Karangrejo Kec. Grobogan, Droping air bersih 
yang dilaksanakan oleh Perhutani KPH Purwodadi diterima oleh be-
berapa warga Desa Gedangan Kec. Wirosari dan Desa Godan serta 
Tarub Kec. Tawangharjo. Sampai hari ini Jumat, 21 Agustus 2015 
Perhutani KPH Purwodadi telah melakukan pengedropan air bersih 
sebanyak tujuh tangki.  Hadi salah seorang  warga Desa Godan  
yang ikut mendapatkan bantuan droping air bersih merasa senang 
akan droping yang dilakukan oleh Perhutani Purwodadi. 

Kom.Pwd/Agus
KPH TELAWA DIVRE JATENG 
Perum Perhutani KPH Telawa memberikan bantuan air bersih 

untuk warga sekitar hutan  yang berpotensi  kesulitan air bersih 
(19/8). Bantuan diberikan di tujuh desa sekitar hutan. Yakni Desa 
Kalimati, Pilangrejo, Ngaren, Krobokan,  dan  Sambeng yang masuk 
pada wilayah Kec. Juwangi Kab. Boyolali, serta Desa Nampu, Desa 
Ketro wilayah Kec. Krangrayung Kab. Grobogan yang dilakukan se-
cara bergiliran atau berkesinambungan.

Pendistribusian bantuan air bersih tersebut diawali dari Desa 
Kalimati  pada19 Agustus 2015. Dilanjutkan keenam Desa lainnya 
sampai dengan musim hujan / kecukupan air dirasakan warga. 
Kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan dan warga sulit 
mendapatkan air memang sangat memprihatinkan. 

Bantuan air bersih didistribusikan sebanyak kurang lebih 20 
tangki per Desa sehingga dari total 7 Desa ada  140 tangki total air 
bersih untuk warga.

Penyediaan air bersih ini bekerjasama dengan CV. FDA  Air 
Sumber Gunung Ungaran Semarang.

Dalam acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Perum Perhutani 
Divisi Regional (Sekdivre)  Jawa Tengah, Ir Arief Hidayat MP. Dalam 
sambutannya ia menyampaikan bahwa selain bantuan air bersih 
Perum Perhutani memiliki program pembuatan sumur artesis/bor 
yang rencananya diprioritaskan untuk desa-desa yang berpotensi 
kesulitan air.

Secara simbolis Sekdiv menuangkan air bersih ke salah satu 
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dan Sudadi dari RPH Sepreh BKPH Bandung KPH Purwodadi serta 
kepada petugas yang berprestasi di kegiatan keamanan, Maslikhul 
Hadi KRPH Sepreh BKPH Bandung KPH Purwodadi.

Selain kegiatan baris berbaris, bela diri, fisik, dan tes tertulis 
terkait tugas dan tanggungjawabnya di lapangan, kegiatan kesama-
mptaan ini juga untuk membentuk karakter pribadi yang berdiplin, 

semangat dan berjiwa korsa.
Kegiatan tersebut juga merupakan database sebagai bahan 

penilaian kinerja dan pertimbangan untuk promosi atau mengikuti 
jenjang pendidikan dan pelatihan.

Selesainya kesamamptaan nanti diharapkan lebih mampu men-
guasai pekerjaan dilapangan karena Polmob dan Polhuter adalah 
merupakan garda terdepan dan tetap selalu berdisiplin dalam pen-
egakkan hukum. 

Kom.Tlw/Lastri

Serahkan Saharing 2014
KPH TELAWA DIVRE JATENG
Perum Perhutani KPH Telawa menyerahkan Sharing Produksi 

Kayu Tahun 2014 kepada LMDH yang berada di wilayah Kabupaten 
Boyolali dan Kabupaten Grobogan disela acara halal bi halal 1436 H 
di halaman kantor KPH Telawa (1/8).

Penyerahan sharing kayu dilakukan secara simbolis oleh Kepala 
Biro Perencanaan SDH dan Perusahaan, Ir R Moch Widianto, M.For, 
Sci yang hadir pada acara halal bi haal itu kepada perwakilan LMDH 
penerima sharing tertinggi di wilayah Boyolali dan Grobogan. 

Penerima sharing tertinggi dari wilayah Boyolali adalah LMDH 

Rekso Wono Rp 85.843.000 dan dari Grobogan LMDH Trubus 
Lestari Rp 129.342.000.  Total sharing produksi kayu 2014 KPH 
Telawa yang diserahkan kepada LMDH sebesar Rp 309.896.000 
dengan perincian wilayah Boyolali Rp130.135.000 dan Grobogan 
Rp 179.761.000. KPH Telawa membina 68 LMDH dan sebanyak 31 
LMDH menerima sharing. 

Karorenc SDH dan Perusahaan dalam sambutannya menyam-
paikan bahwa Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat Pemer-
intah untuk mengelola hutan. Perhutani tidak bisa bekerja sendiri. 
Untuk itu Perhutani mengajak kepada semua warga terutama LMDH 
untuk dapat bekerjasama menjaga kelestarian hutan dan lingkungan 
yang muaranya juga untuk kesejahteraan masyarakat. 

Widianto mengingatkan agar pemanfaatan lahan dibawah 
tegakan bila sudah lepas kontrak agar tidak menanam jagung dan 
kedelai. Namun dapat dicari aternatif komoditi lain yang tidak meng-
ganggu pertumbuhan tanaman pokok seperti porang, empon-em-
pon, sereh wangi dan lain sebagainya. 

Kom.Tlw/Lastri

2 KPH MoU Dengan Kejari Cilacap
KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG
Bertempat di Kantor KPH Banyumas Barat Adm/KKPH Banyu-

mas Barat Iwan Setiawan dan Adm/KKPH Banyumas Timur, Wawan 
Triwibowo melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan 

Susanto, Juara I
Wana Lestari Tingkat Nasional

KPH TELAWA DIVRE JATENG 
Suatu kebanggaan bagi Susanto, petugas Kepala Resor 

Pemangkuan Hutan (KRPH) BKPH Karangrayung KPH Telawa 
menerima penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan sebagai Juara I Wana Lestari Tingkat Nasional di Istana 
Negara.

" Pengalaman indah yang tidak terlupakan bagi saya dapat 
bertemu dan berjabat tangan dengan pejabat negara," ucapnya.

Selain mendapatkan ucapan selamat dari Menteri LHK Siti 
Nurbaya juga ucapan selamat dari Presiden Republik Indonesia  
Joko Widodo. 

Administratur/KKPH Telawa Denny Raffidin, S.Hut,MM serta 
keluarga besar Perhutani KPH Telawa pun memberikan ucapan 
selamat kepadanya.

Denny berpesan, selain kepada Susanto juga kepada kary-
awan yang lain untuk tetap semangat dan selalu meningkatkan 
prestasi yang diharapkan dapat menyusul atau mengikuti pen-
galaman Susanto tersebut.

BIOGRAFI :
Nama : Susanto 
Tempat /Tanggal Lahir : Grobogan / 31 
Januari 1972 
Pendidikan : SD (1986 ), SLTP, ( 1989), 
SLTA (1992)  
Riwayat Pekerjaan : Mandor Angkut:
(1996), Mandor Tanam(1996 ), PLH RPH 
Mangin (2007), KRPH Larangan (2008), 
KRPH Kedung gedang (2009), KRPH 
Termas (2011) KRPH Lengkong (2014 ). 
Riwayat Pelatihan : Pendidikan Menen-

gah Kehutanan (2003-2004), Pelatihan Managemen Komsos : 
Tahun 2012 

Kom.Tlw/Lastri.

Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Agnes Triani,SH.MHum di bidang 
Hukum Perdatadan Tata Usaha Negara (Datun) (7/8).

Penandatanganan disaksikan oleh Kepala Seksi Agraria Divisi 
Regional Jawa Tengah, Wakil Adm Banyumas Barat dan Wakil Adm 
Banyumas Timur, Perwira Pembina dari masing-masing KPH, sege-
nap Asper, dan Kepala Resort Pemangkuan Hutan/KRPH se-KPH 
Banyumas Barat.

Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Agnes Triani, SH Mhum 
dalam sambutannya mengatakan nahwa dengan adanya Nota Kes-
epahaman itu hubungan dengan Perhutani dapat menjadi semakin 
baik lagi dan dapat lebih bersinergi. Kesepakatan ini dapat ditinda-
klanjuti dalam tindakan nyata seperti dalam bidang pendampingan 
hukum, penyuluhan hukum, dan harus dilaksanakan secara hati-hati 
sesuai dengan kaidah-kaidah dan koridor hukum yang berlaku..

Kom.Byt/Tofikpurwa

Kongres Sungai
Pertama Di Indonesia

BERTEMPAT di halaman Gedung Budaya Kabupaten Ban-
jarnegara, berlangsung pembukaan Konggres Sungai Indonesia 
Pertama se-Indonesia. Konggres Sungai Indonesia dibuka oleh 
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebuday-
aan, Puan Maharani (26/8) dan dihadiri sekitar 600 undangan yang 
datang dari berbagai propinsi di Indonesia. 

Banjarnegara mendapat kepercayaan dari Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, 
GubernurJawa Tengah Ganjar Pranowo, DPRD Jawa Tengah, untuk 
menyelenggarakan Konggres Sungai Indonesia Pertama.

Gubernur Ganjar Pranowo dalam sambutannya mengatakan 
bahwa Konggres Sungai Pertama berangkat dari suatu ide atau 
gagasan dari 52 sungai strategis di Indonesia yang keadaanya ter-
cemar. Kongres dilakukan untuk mencacari solusi yang tepat untuk 
membicarakan masalah sungai yang ternyata tidak bisa bicara han-
ya sekedar fisik kekurangan air dan kerusakan tetapi juga budaya.

Dikatakan, ada tiga kata kunci budaya perilaku untuk menga-
tasi masalah sungai kedepan yakni Mundur, Munggah dan Madep. 
Mundur, mundur dari sempadan sungai. Munggah tidak boleh lagi 
membangun bangunan secara horizontal  tapi vertikal, dan Madep 
(madep/menghadap) kesungai tidak boleh membelakangi sungai 
karena kalau membelakangi sungai perilaku kita cenderung akan 
membuat sungai menjadi tempat sampah dan tercemar. 

“ Maka diperlukan adanya pendekatan budaya, kita dorong ada 
perubahan perilaku, perilakunya yang kita rubah. Kita ingin Kong-

gres Sungai Pertama ini menjadikan momentum yang luar biasa,” 
kata Ganjar.

Keluaran dari hasil Konggres Sungai Indonesia Pertama ini 
harus ada suatu konsep implementasi dan bagaimana bentuk agar 
menjadi suatu yang konkrit, harus berbagi. 

“ Kita semua punya tanggungjawab sama untuk melestarikan 
sungai-sungai di Indonesia, kita sepakat tidak saling menyalahkan. 
Tapi mari melalui momentum Konggres Sungai Indonesia Pertama 
sekarang ini kita budayakan perilaku M3 “Mundur, Munggah dan 
Madep” untuk atasi masalah sungai,” ajak Gubernur Ganjar

Sementara itu Menko Bidang Pembangunan Manusiadan 
Kebudayaan, Puan Maharani pada kesempatan membuka acara 
Konggres Sungai Indonesia I sekaligus Festival Serayu Expo 2015 
mengatakan pelaksanaan Festival dan Konggres Sungai ini disamp-
ing diselenggarakan untuk menekankan perbaikan fungsi sungai 
terhadap perbaikan sektor budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan 
dan sektor-sektorlainnya, juga diharapkan bisa membantu salah 
satu agenda pembangunan nasional. Kegiatan ini sangat menarik 
minat wisatawan, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang 
bersih, bukan hanya diperbaiki dibersihkan tetapi bagaimana 5-10 
tahun kedepan sungai-sungai di Indonesia bisa menjadi hal yang 
mempunyai kedaulatannya dari fungsinya sebagai sungai dan air 
yang dimilikinya.

Pembukaan Konggres Sungai Indonesia ditandai dengan pemu-
kulan gong dan dilanjutkan dengan minum dawet bersama dengan 
slogan Banjar Banjir Dawet.*

SOSIALISASI ILLEGAL LOGING
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur dan 

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah gelar Sosialisasi Illegal 
Logging dan Kebakaran Hutan secara terpadu kepada LMDH Kabu-
paten Banyumas (27/8).

Adm KPH Banyumas Timur sedang membubuhkan tanda tangan 
kerjasama bidang Datun dengan Kejari Cilacap.

Menko Bidang Pembangunan Manusiadan Kebudayaan, Puan 
Maharani
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Sosialisasi diselenggarakan dengan pemberian materi dari Ke-

jaksaan Negeri Banyumas, Polres Banyumas, Dinas Kehutanan dan 
Perum Perhutani KPH Banyumas Timur. Kegiatan dilaksanakan di 
Kantor Badan Perencanaan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabu-
paten Banyumas di Purwokerto, diikuti 60 peserta terdiri perwakilan 
dari Kodim 0701, Polres Banyumas, Kejaksaan Negeri, Pengadilan 
Negeri, Distanhutbun Banyumas, Kepala Desa dan Ketua LMDH di 
wilayah Kabupaten Banyumas.

Kom.Byt/Tofikpurwa

Sharing Rp 1,4 M
untuk LMDH 

KPH BANYUMAS BARAT DIVRE JATENG
Bertempat di petak 25 RPH Cimanggu BKPH Majenang,  Senin 

(25/8) Perum Perhutani KPH Banyumas Barat menyerahkan bagi 
hasil produksi tebangan  dan sadapan getah pinus tahun 2014 
sebesar Rp 1.450.547.063 kepada 92 LMDH di dua wilayah kabu-
paten. Yakni kepada 69 LMDH di wilayah Kabupaten Cilacap Rp 
1.234.572.240 dan 23 LMDH di wilayah  kabupaten Banyumas  Rp 
215.974.816.

Penyerahan secara simbolis dalakukan oleh Kepala Biro 
Produksi Divre Jateng, Ir Dwi Wicatjahjono mewakili Kadivre kepada 
Administratur/KKPH Banyumas Barat Ir. Setiawan,MM yang kemu-
dian diserahkan kepada Bupati Cilacap H. Tato Suwarto Pamuji dan 
dari Bupati untuk diserahkan ke masing-masing LMDH.

 Bupati Cilacap dalam sambutannya mengapresiasi bagi 
hasil produksi Perhutani dan menilainya sangat baik karena san-
gat membantu perekonomian masyarakat Cilacap khususnya.  “ 
Seneng pak..... ?, njaluk akeh apa setitih!!!, nah nek njaluk akuh 
ayuh bareng-bareng njaaga alas aja dirusak “  ujar Bupati Cilacap 
H. Tato Suwarto Pamuji mengajak para LMDH untuk terus menjaga 
hutan.

 Sementara Karo Produksi Divre Jateng, Ir Dwi Wicat-
jahjono menyampaikan Perhutani Divre Jateng untuk tahun 2014 
memberikan bagi hasil senilai Rp 14.37.miliar dan selama 14 tahun 
Divre Jateng sudah memberikan Bagi hasil kurang lebih senilai Rp 
270 miliar yang dengan sharing tersebut  diharapkan kesejahteraan 
masyarakat tepi hutan bertambah, hutan lestari dan aman.

 Sementara itu Administratur/KKPH Banyumas Barat, Ir. 

Setiawan,MM juga menyampaikan sambutannya antara lain KPH 
Banyumas Barat dari tahun 2005 s/d 2014 sudah berkontribusi di-
bidangan pangan dengan masyarakat yang bekerjasama dengan 
Perhutani sebesar Rp 250 miliar sedangkan dibidang sadapan 
setiap tahunnya senilai Rp 35 miliar.  

Kom. Byb/Mujiono. 

Kedu Selatan Bagikan 
Sharing Rp 895 Juta
KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG
Perum Perhutani KPH Kedu Selatan menyerahkan sharing 

produksi kayu, getah pinus dan kopal tahun 2014 sebesar Rp 
895.601.232 kepada LMDH di petak 98 R Purworejo, Jumat (21/8).

Dana sharing tersebut diserahkan oleh Administratur/KKPH 
Kedu Selatan, Toni Suratno kepada Ketua LMDH Kosim di petak 
98 R masuk pangkuan Desa Jati Kecamatan Loano, Purworejo 
Penyerahan disaksikan Kepala Biro Produksi Divisi Regional Jawa 
Tengah Dwi Witjahjono serta para pejabat jajaran Muspika Keca-
matan Bener.

Pada kesempatan itu, Toni menjelaskan dana sharing tersebut 
diberikan untuk LMDH di lima kabupaten di wilayah KPH Kedu 
Selatan. Kelima kabupaten tersebut adalah Purworejo total perole-

han dana sharing Rp 
212.700.888, Kebumen Rp 
292.361.874, Banyumas Rp 
32.124.768, Banjarnegara 
Rp 78.608.859 dan Wono-
sobo Rp 279.804.843.

Perolehan dihitung 
berdasarkan capaian pro-
duk sinya. Kalau banyak 
produksinya tentu perole-
han sharingnya kuga ba-
nyak. 

Sementara Kepala Biro 
Produksi Divisi Regional 
Jawa Tengah, Ir  Dwi Wit-
jahjono MBA menyampai-

kan, dana sharing diberikan Perhutani untuk wilayah Provinsi Jawa 
Tengah sekitar Rp 17 miliar. Berharap Pemkab melalui kepala desa 
dan camat agar dimonitor penggunaan hasil sharing ini.

“Sharing ini diharapkan bisa digunakan untuk pembangunan 
desa dan sebagainya yang bisa juga dimasukkan dalam AD/ART 
LMDH tersebut,” tandasnya.*

STUDI BANDING PERHUTANI DIVREA JATIM
Perhutani Divisi Regional Jawa Timur studi banding di Lembaga 

Masyarakat desa Hutan (LMDH) Argoliman Lestari Desa Pandan-
rejo Kecamatan Kaligesing masuk  RPH Katerban BKPH Purworejo 
KPH Kedu Selatan (28/8).

Disambut Kasi PSDH, Hartanto yang didampingi Camat Kali-
gesing Budi Wibowo, Ketua LMDH Sarman dan  perangkat desa 
lainnya. Dalam sambutannya Camat Kaligesing merasa bangga 
dengan kunjungan itu.

 “Momentum yang baik ini mari kita saling bertukar pikiran dan 
pengetahuan serta saling bersilaturahmi. LMDH Argoliman Lestari 
telah bekerja sama dengan Perhutani Kedu Selatan dan menanam  
kaliandra untuk pakan ternak karena spesific ditempat kami memiliki 
kambing Etawa,” ujar Budi Wibowo.

Selain itu  juga menanam tanaman pada sumber mata air se-
hingga pada musim kemarau tidak kekurangan. 

Sementara Kasi PSDH Hartanto menyampaikan bahwa Kedu 
Selatan terdiri dari 267 LMDH dan salah satunya LMDH Argoliman 
Lestari. Banyak usaha produktif yang ada di LMDH ini. Kegiatan ker-

jasama berupa pengelolaan sumberdaya hutan, penanaman hijauan 
makanan ternak (HMT) di bawah tegakan. 

“Kami analisa kesejahteraan masyarakat wilayah ini makin 
meningkat sehingga penyadapnya sudah berkurang dan beralih 
profesi,” kata Hartanto.

Sedang Kepala Seksi Kelola Sosial Divre Jatim, Bayu Nugroho 
mengatakan maksud kunjungannya ke Desa Pandanrejo  ini untuk 
mengetahui lebih dalam cara beternak kambing Etawa dan umum-
nya kegiata LMDH Argoliman Lestari. 

“Kami mendengar di Pandanrejo ada ternak kambing yang 
cukup bagus dan diambil susunya kami tertarik untuk mempelaja-
rinya,” ujar Bayu karena belum semua LMDH di Jatim mempunyai 
pemikiran seperti yang ada di LMDH Argoliman Lestari.

Disampaikan Bayu,  ternak kambing di Jawa Timur merupakan 
salah satu aktifitas di luar kawasan yang mendapat respon. Dana 
bina lingkungan banyak penggunaannya untuk ternak kambing..*

FESTIVAL SERAYU BANJARNEGARA 2015
 Festival Serayu Banjarnegara  (FSB) dan Kongres Sungai Indo-

nesia (KSI) berlangsung di Balai Budaya Banjarnegara yang dibuka 
oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Puan Maharani (26/8).

Pembukaan juga diikut warga ratusan menyaksikan pembukaan 
ini dan mereka disuguhi minuman dawet gratis khas Banjarnegara 
yang disediakan panitia.

Ikut hadir menyaksikan pembukaan ini Direktur Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan Heru Siswanto, Administratur Perhutani Kedu 
Selatan Toni Suratno, Administratur Perhutani Banyumas Barat 
Setyawan, Adm/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo dan 
Adm/KKPH Kedu Utara, Iwan Setiawan. 

  Kom.Kds/Agus

Pembinaan Petugas 
Sadapan Getah

KPH SURAKARTA DIVRE JATENG
Kerja  sama itu sangat dibutuhkan agar pengelolaan hutan bisa 

optimal dan memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusa-
haan. Demikian antara lain ditegaskan Kepala Biro Produksi Divisi 
Regional Jateng, Ir Dwi Witjahjono pada pembinaan petugas lapan-
gan sadapan getah pinus di petak 65 RPH Guung Bromo BKPH 
Lawu Utara (26/8).

Dwi yang dalam kesempatan itu didampingi Kepala seksi Non 
Kayu, Luckyarto berharap melalui penyegaran pembinaan petugas 
lapangan, khususnya di bidang adapan itu dapat memacu kinerja 
sehingga mampu mengoptimalkan sadapannya di wilayah masih-
masing. Ia juga meminta agar produksi sadapan getah pinus terus 

ditingkatkan dan dijaga mutunya.
Pembinaan yang berlangsung di bawah tegakan pinus itu di-

damping dihadiri Adm/KKPH Surakarta, Bob Priambodo dan Kasi 
PSDHL diikuti oleh segenap Asper, KRPH  dan mandor sadap. 

Kom.Ska/Suko-SW

1,3 M3 Kayu Illegal 
Diamankan

KPH Kebonharjo DIVRE 
JATENG

Kerja keras dan ke-
bersamaan memberikan 
hasil positif dalam setiap 
kegiatan. Hal itu dibuktikan 
oleh Perhutani, Polri dan  
Koramil Kenduruan. Ya pa-
troli bersama yang dilakukan 
Perhutani BKPH Tawaran 
Kebonharjo, Polsek dan 
Koramil Kenduruan Tuban 
berhasil mengamankan 

kayu Jati illegal sebanyak 1,3 M3 dari Desa Sokogunung Kenduruan 
Tuban akhir Agustus lalu.

Asper/KBKPH Tawaran, Dian Eka Priana mengatakan keber-
hasilan mengamankan kayu illegal dari desa Sokogunung berawal 
dari informasi masyarakat. 

“ Informasi masyarakat kita tindak lanjuti dengan berkoordi-
nasi bersama Polsek dan Koramil Kenduruan. Enam personil polsek 
Kenduruan, dua personil Koramil Kenduruan mem-back up kegiatan 
kita. Sementara dari Perhutani dipimpin Pabin Inspektur Polisi Satu 
Baharudin terdiri dari Polmob dan Polter,” jelas Eka.

Untuk antisipasi selanjutnya, lanjut Eka, kita mengedepankan 
komunikasi sosial dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan 
institusi lainnya. Selain itu, dengan patroli  rutin ke petak rawan dan 
tindakan represif merupakan alternatif terakhir. 

Diperkirakan kayu jati illegal itu berasal dari hutan wilayah 
Sokogunung Kebonharjo . Atau dimungkinkan pula dari luar daerah 
karena Sokogunung merupakan daerah perbatasan. Untuk proses 
selanjutnya kayu dikirim ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Sale. 

Kom.Kbh/Wiyoso

Air Bersih untuk 12 Desa
KPH SEMARANG 

DIVRE JATENG - Seban-
yak 12 Desa di wilayah 
Kabupaten Grobogan 
yang mengalami keker-
ingan mendapat bantuan 
air bersih dari Perhuatani 
KPH Semarang. Salah sa-
tunya di Dusun  Kali Ceret 
Desa Mrisi Kec. Tanggung 
Harjo.

Dikatakan Adm/KKPH 
Semarang, Yudha Sus-

wardhanto SHut kepada awak media disela penyaluran bantuan air 
bersih itu mengatakan, bantuan diberikan sebagai bentuk kepedu-
lian Perhutani di wilayah-wilayah yang mengalami dampak kekeri-
ngan.

Sebanyak 38 tanki air bersih disalurkan ke keduabelas desa 
tersebut. 

Kom.Smg/Lukar. 

 Kepala Biro Produksi Divisi Regional Jateng, Ir Dwi Witjahjono 
saat memberikan pembinaan.
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Bantuan Air Bersih
KPH BOJONEGORO DINRE JATIM
Perum Perhutani PH Bojonegoro bersama BPBD Bojonegoro 

menyalurkan bantuan air bersih ke 4 Desa yang berada di Keca-
matan Temayang, Sugihwaras dan Ngasem Kabupaten Bojonegoro 
(11/8).

Adm/KKPH Bojonegoro, Erwin menyampaikan bantuan meru-
pakan bentuk kepedulian Perhutani kepada masyarakat Bojonegoro 
yang terdampak kekeringan sehingga kebutuhan air bersih mereka 
bisa tercukupi.

“ Kami bekerjasama dengan dinas terkait untuk berupaya mem-
bantu warga Bojonegoro yang terdampak kekeringan,” katanya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojo-
negoro, Andik Sudjarwo mengatakan bahwa bencana kekeringan ini 

terjadi hampir setiap 
tahun di Bojonegoro, 
menjadi Pekerjaan 
Rumah bagi kita 
semua terutama 
pemerintah untuk 
mencari solusinya.

Program pemer-
intah Kabupaten 
Bojonegoro untuk 
mengatasi dam-
pak kekeringan 
dengan membuat 
1000 Embung baru 
terlaksana 400 Em-

bung. Itu belum mencukupi kebutuhan air masyarakat Bojonegoro. 
Terobosan lain yaitu pembuatan sumur-sumur pompa di lokasi yang 
potensi ada sumbernya.

“ Kita juga akan sinergi dengan dinas terkait untuk membantu 
mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat Bojonegoro termasuk 
dengan Perum Perhutani KPH Bojonegoro,” ujarnya.*

SURVEY LOKASI BANTUAN SUMUR
Perum KPH Bojonegoro bersama Dinas Energi dan Sumber-

daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro survey lokasi bantuan 
sumur Perhutani untuk menanggulangi daerah terdampak kekerin-
gan di RPH Brabuan BKPH Temayang (19/8).

Wakil Administratur/KSKPH Bojonegoro, Mulyana mengatakan 
bahwa Perhutani bekerjasama dengan Dinas ESDM Kabupaten 
Bojonegoro dalam rangka untuk mencari keberadaan sumber air 
didalam tanah dengan menggunakan Metode Geolistrik dan kebetu-
lan Dinas ESDM memiliki alat dan tenaga ahli yang sudah terbiasa 
menanggani hal tersebut.

Geolistrik merupakan metode geofisika yang cukup efektif untuk 
digunakan dalam mendeteksi keberadaan air tanah dengan meman-

faatkan sifat batuan yang 
mampu mengalirkan arus 
listrik.

Geolistrik merupakan 
alat alternatif yang dapat 
digunakan dalam keg-
iatan teknik sipil untuk 
mengetahui lapisan ta-
nah didalam bumi, selain 
dengan menggunakan 
metode hand bor, sondir, 
dan metode lain dalam 
ilmu teknik sipil.

Geolistrik sendiri me-
miliki cara kerja yang efisien karena mudah dioperasikan, mudah 
dibawa, murah, dan akurasi data dapat diandalkan. Kom.Bjr/Rafik.

Empat LMDH Dapat Sharing
Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono didampingi Kepala 

Biro Perlindungan SDH dan Kelola Sosial Divre Jatim, Susilo Budi 
Wacono menyerahkan hasil Sharing produksi kayu Perhutani 2013 
sebesar Rp 405.808.982 kepada 4 (LMDH) Kabupaten Bojonegoro 
di Aula KPH Bojonegoro (14/8).

Setyo Hartono menyatakan bahwa 40 % wilayah Bojonegoro 
adalah kawasan hutan jadi masyarakat Bojonegoro harus bermitra 
dengan Perhutani, agar mendapat banyak manfaat. Salah satu 
manfaatnya adalah selain masyarakat bisa bertani dengan sistem 
Tumpangsari masyarakat juga mendapatkan sharing produksi kayu 
tiap tahunnya.

“ Dana Sharing yang kita terima dari Perhutani harus kita imban-
gi dengan membantu Perhutani dalam menjaga kelestarian hutan, 

kita harus menjadi 
Desa Sehat dan 
Desa Cerdas, kalau 
hutan kita gundul 
yang rugi adalah 
kita semua, hutan 
gundul dapat men-
gakibatkan banjir 
bandang dalam 
hitungan menit di 
wilayah kabupaten-
Bojonegoro,” ujuar 
Bupati.

Sementara Karo 
Perlindungan SDH & Kelola Sosial Divre Jatim Susilo Budi Wacono 
dalam sambutannya adanya keterlambatan pemberian sahraing 
disebabkan karena menunggu kayu tebangan pada tahun tersebut 
terjual. 

Pada kesempatan itu Adm/KKPHBojonegoro, Erwin juga ber-
harap agar dana sharing  yang diterima LMDH mempunyai manfaat 
yang berkelanjutan. Sebagian dana sharing agar pergunakan untuk 
modal awal pengembangan usaha produktif LMDH, pendirian Kop-
erasi LMDH dan pembangunan desa hutan.

Kom.Bjn/Rafik.

Job Training Penjarangan
KPH BANYUWANGI SELATAN DIVRE JATIM
Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM dan kinerja Mandor 

Pemeliharaan/Penjarangan dan guna menyatukan persepsi, Biro 
Pembinaan SDH Divisi Regional (Divre) Jawa Timur menyeleng-
garakan kegiatan Job Training Penjarangan se-Divisi Regional Jawa 
Timur di KPH Banyuwangi Selatan beberapa waktu lalu. Sebanyak 

60 orang mengikuti acara itu yang teridiri dari KSS Perencanaan, 
Kaur Perencanaan dan mandor penjarangan se-Divre Jawa Timur. 

Adm/KKPH) Banyuwangi Selatan, Ir. Agus Santoso, MP saat 
membuka acara itu di Aula Hotel Surya Jajag Banyuwangi me-
nyampaikan bahwa kegiatan penjarangan adalah bagian perlakuan 
Silvikultur terhadap tegakan tanaman hutan yang di bangun. Hal 
tersebut guna memperoleh kayu kontruksi dan kayu industri yang 
berukuran besar dan berkualita tinggi pada tegakan tinggal dan ber-
nilai ekonoimis tinggi dengan pelaksanaan tepat waktu dan benar. 

Usai pemaparan materi dan diskusi dilajutkan dengan kegiatan 
praktek lapangan di petak 54 BKPH Karetan KPH banyuwangi Se-
latan yang dipimping langsung Kepala Biro Pembinaan SDH Divre 
Jawa Timur Ir. Kristomo, MM.*

MENANAM DI LOKASI KPS
Sementara di kesempatan lain, Kepala Biro Pembinaan SDH 

Divisi Regional (Divre) Jatim, Kristomo dan Perhutani KPH Banyu-
wangi Selatan bersama petani hutan melakukan sedekah oksigen 
dengan cara menaman pohon secara bersama di area Kawasan 
Perlindungan Setempat (KPS) di sumber mata air belik padas petak 
64 BKPH Karetan KPH Banyuwangi Selatan beberapa waktu lalu. 
Sebanyak 100 bibit pohon dengan jenis beringin,trembesi, sawo 
kecik, ketangi dan belimbing ditanam di petak tersebut. . 

Usai penamanan Karo Binhut memberikan arahannya dan men-
gajak untuk selalu menjaga dan melestarikan hutan.

“ Termasuk kegiatan menanan seperti yang kita lakukan ini. Dan 
kegiatan menanan adalah merupakan investasi amal kita karena 
menanam pohon akan nantinya akan melahirkan pohon atau hutan 

yang rindang yang merupakan pabrik oksigen, maka dari itu kegiatan 
menanam merupakan kegiatan sedekah oksigen”, ujar Kristomo. 

Ditambahkan Administratur KPH Banyuwangi Selatan, Ir Agus 
Santoso, MP mengatakan bahwa kegiatan penghijauan atau pena-
naman adalah suatu kegiatan yang mulia karena dengan begitu 
telah membantu meciptakan suatu lingkungan hutan yang asri dan 
lestari. 

MOTIVASI KADIVRE
Sebagai wujud langkah dan upaya untuk mempertahankan dan 

meningkatkan prestasi kerja untuk perusahaan agar tetap eksis, 
dalam kunjungan kerjan Kepala Divisi Regional Jawa Timur, Ir Andi 
Purwadi, MM memberikan dorongan semangat dan memotivasi 
mandor tanam dan jajaran dilapangan KPH  Banyuwangi Selatan 
(2/7) lalu.

Ia meminta agar semua bidang pekerjaan berjalan dengan baik 
dan berakhir dengan capaian prestasi yang dapat diandalkan.

” Tugas kita selaku pimpinan sebagai fungsi pembinaan dan kon-
trol agar kami mengetaui keadaan di lapangan yang sebenarnya,” 
katanya saat berada di lokasi tanaman petak 39d BKPH Curahjati 
KPH Banyuwangi Selatan. Petak 39d ini pada tahun 2012 sudah 
dua kali menjadi juara tanaman pertama kategori Tanaman lepas 

kontrak terbaik di tingkat Divre Jatim dan tingkat Direksi.
Sementara saat beada di TPK Gaul dan TPK Ringintelu dalam 

arahannya Andi juga meminta agar etos kerja keras dan saling ber-
sinergi terus ditingkatkan untuk mengawal keberhasilan kegiatan 
produksi di tahun 2015. TPK Gaul dan TPK Ringintelu adalah meru-
pakan penopang pendapatan di Divre Jatim dimana sekitar 30 – 40 
% dari 429.467 M3 total produksi se wilayah Divre Jatim ada di KPH 
Banyuwangi Raya.*

DUKUNG EKSPEDISI PANTAI TIMUR PULAU JAWA
Kabupaten Banyuwangi memiliki puluhan destinasi wisata 

pantai yang eksotik yang sebagian berada di wilayah Perhutani 
PH) Banyuwangi Selatan perlu untuk dipublikasikan. Dalam upaya 
mempubilkasi kekayaan alam pantai di sisi timur pulau jawa terse-
but Perhutani KPH Banyuwangi Selatan sangat mendukung langkah 
Jawa Pos Radar Banyuwangi bersama Toyota Auto 2000 meny-
elenggarakan Ekspedisi Pantai Timur Pulau Jawa pada 11 hingga 
23 Agustus 2015.

Adm/KKPH Banyuwangi Selatan Agus Santoso mengungkap 
kandukungan tersebut bukan tak beralasan, karena secaral angsung 
atau tidak potensi pantai yang ada di wilayah Perhutani akan terek-
pose ke media publik dan dikenal oleh masyarakat luas baik dalam 
maupun luar negeri, hal ini merupakan point positif bagi kita karena 
kita terbantu untuk promosikan wisata ke media massa. Obyek-
obyek wisata tersebut antara lain Pantai Muncar, Teluk Pang-pang, 
Bedul, Grajagan, Lampon, Parangkursi, Pulomerah, Pancer, Pantai 
Mustika dan Wedi Ireng yang masuk daftar kunjung tim ekspedisi.

Kom.Bwis/Didik N

Penandatanganan  
Alat Pantau Mitigasi 
PERHUTANI KPH Banyuwangi Selatan bersama Sektrearis 

Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi disaksikan Kepala Pelak-
sana Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Banyuwangi 
telah menandatangani Proposal Rencana Kerjasama Penggunaan 
Kawasan Hutan untuk Penempatan Alat Pemantau Mitigasi Ben-
cana di Ruang Sekda Kab. Banyuwangi (11/8). Proposal tersebut 
merupakan kelengkapan dari perpohonan Dirut Perhutani kepada 
Kemenhut terkait penggunaan kawasan untuk penempatan alat 
pemantau mitigasi bencana yang berfungsi sebagai alat deteksi dini 
terjadinya bencana tsunami.

” Maksud dan tujuan pemasangan alat mitigasi tersebut serta 
kegiatan penempatan alat pemantau mitigasi bencana ini  kami telah 
bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) baik pusat maupun tingkat Kabupaten,” kata Kepala Pelak-
sana BPBD Banyuwangi Kusiyadi.

Sementara Sekda Kabupaten Banyuwangi, Slamet Karyono me-
nambahkan pemasangan alat mitigasi tersebut  dilakukan sebagai 
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upaya untuk kemaslahatan masyarakat yakni dalam upaya untuk 
pengurangan risiko dampak bencana tsunami bagi masyarakat 
Pancer dan sekitarnya. Perhutani KPH Banyuwangi Selatan seb-
agaimana dikatakan Adminitratur KPH Banyuwangi Selatan, Agus 
Santoso mendukung pemasangan prasarana Sistem Peringatan 
Dini Bencana Tsunami (Early Warning System Bencana Tsunami) 
pada kawasan hutan, karena dengan adanya pemasangan alat 
pemantau/sirine peringatan dini bencana tsunami akan membantu 
Perum Perhutani dalam melakukan pengelolaan Wisata Pantai Pu-
lomerah, utamanya terhadap perlindungan para pengunjung dan as-
set-aset Perum Perhutani lainnya serta tetap memperhatikan aspek 
kelestarian kawasan hutan.

Kom.Bwis/Didik N

Koordinasi Manajemen 
Pemasaran Kopi

KPH BONDOWOSO DIVRE JATIM
“Aspek ekologi, ekonomi dan sosial merupakan satu sinergi 

yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada satu maka tidak ada semua, 
tidak berhasil satu maka tidak berhasil semua,” demikian yang dis-
ampaikan Administratur/KKPH Bondowoso saat membuka acara 
Koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pemasa-
ran Kopi Arabika, (10/8) di KPH Bondowoso. Koordinasi tersebut 
mempertemukan tujuh pihak yaitu Perhutani, Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan (Dishutbun), Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indone-
sia (Puslit Koka), Bank Indonesia, Bank Jatim, Asosiasi Petani Kopi 
Indonesia (APEKI) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 
dalam rangka meningkatkan produksi kopi Arabika sebagai komoditi 
andalan daerah. 

Kopi arabika yang ditanam di lereng Kawah Gunung Ijen dan 
Gunung Raung, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur terbukti 
mampu menembus pasar ekspor di beberapa negara Eropa seperti 
Swiss dan Belanda. 

“Jumlah kopi arabika yang telah mampu kita ekspor mencapai 
440 ton HS (horn skin/kulit tanduk) atau kalau dikonversi menjadi 
OC (green bean) mencapai 240 ton,” kata Kepala Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kab. Bondowoso, Ir. Moh. Erfan, M.Si. 

Dijelaskan ekspor kopi arabika Bondowoso meningkat dibanding-
kan tahun 2013 yang mencapai 20 ton HS atau tiga kontainer pada 
pengiriman ekspor perdana. Peningkatan itu menyusul cukup 
tingginya permintaan pasar internasional. “Baru-baru ini ada pem-
beli dari Amerika Serikat memesan satu kontainer kopi arabika 
Bondowoso, dan tahun depan juga akan memesan satu kontainer 
lagi,” ungkapnya. 

Saat ini luas lahan kopi arabika yang dikelola rakyat di kawasan 
lereng Gunung Ijen dan Gunung Raung di Bondowoso, mencapai 
tujuh ribu hektar yang sebagian besar berada di kawasan Perhutani 
dan terdapat 40 kelompok petani kopi rakyat di Bondowoso tersebar 
di beberapa kecamatan yang merupakan sentra penghasil kopi sep-
erti Sumber Wringin, Sempol, Botolinggo, Cermee, Maesan dan 
Petani kopi arabika di Bondowoso itu dibina program ‘kluster petani 
kopi’ Bank Indonesia dan Puslit Kopi-Kakao Indonesia di Jember. 
Pada tahun 2015 ini, ketujuh pihak mencanangkan target sepuluh 
ribu hektar tanaman kopi. Ketujuh pihak masing-masing memiliki 
porsi tersendiri yaitu dari segi kebijakan Dishutbun, dari rekayasa 
teknologi Puslit Koka, dari segi permodalan ada Bank Indonesia 
dan Bank Jatim, sedangkan APEKI dan LMDH selaku petani kopi 
sedangkan Perhutani memegang peranan yang cukup sentral yaitu 
sebagai pemangku kawasan hutan. Kopi Arabika Java Ijen-Raung 
memiliki rasa yang unik dan tidak tertandingi. Sumarhum, Ketua 
APEKI mengingatkan kopi akan terus diminati pasar Eropa dan Asia 
Timur jika semua pihak konsisten dalam penanaman kopi dalam 
hutan yang lestari. 

Kom. Bwo/Veni.

Kadivre Sambangi 
SMK Kehutanan Tuban

KPH JATIROGO DIVRE JATIM
Kepala Divrisi Regional Perum Perhutani Jawa Timur, didam-

pingi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Kepala Biro 
Pengelolaan SDH Jawa Timur dan Segenap Adm Rayon 1 Bojone-
goro melakukan kunjungan sosialisasi ke SMK N Kehutanan Pon-
dok Pesantren Wali Sembilan Gomang Tuban (28/8). 

Kunjungan ini bertujuan untuk mengadakan sosialisasi kepada 
murid SMK Kehutanan Pondok Pesantren Wali Sembilan Goman 
Tuban dan masyarakat agar lebih paham dan mengerti akan pent-
ingnya kelangsungan pengelolaan hutan secara lestari. Untuk men-
dukung SMK Kehutanan Pondok Pesantren Wali Songo Gomang 
dalam melaksanakan pendidikannya Perum Perhutani Jawa Timur 
memberikan bantuan senilai Rp 25 Juta. 

Kepala Divre Jawa Timur, Ir Andi Purwadi,MM  dalam sam-
butannya menyampaikan bahwa keberadaan Perhutani ditengah 
SMK Kehutanan Pondok Pesantren Wali Sembilan Gomang Tuban 
harus memberikan manfaat yang besar terhadap kelangsungan dan 
keseimbangan alam dan dapat meningkatkan pembangunan dalam 
dunia pendidikan. 

Perum Perhutani memberikan apresiasi yang setinggi tingginya 
atas prestasi yang dicapai oleh murid SMK kehutanan Pondok 
Pesantren Wali Sembilan Gomang Tuban dalam lomba tingkat nasi-
onal tentang konservasi hutan sebagai juara 1 tingkat nasional bam-
bore Nasional yang dilaksanakan pada 17 - 21 Agustus TN Gunung 
Gede Pangrano Bogor.

SMK Kehutanan Pondok Pesantren Wali Sembilan  Gomang 
Tuban sudah menciptakan kurang lebih 1000 generasi muda yang 
sudah bekerja maupun membuka usaha sendiri dalam bidang ke-
hutanan.*

PERSIAPAN AUDIT CONTROLLED WOOD
Dalam rangka persiapan menghadapi controlled wood KPH Jat-

irogo mengadakan konsultasi publik bersama seluruh stake holder 
kabupaten Tuban dan Kab Bojongero di aula kantor KPH Jatirogo. 

Konsultasi publik ini dilakukan untuk menampung masukan dan 
saran atau keluhan masyarakat dalam rangka perbaikan pengelo-
laan dan pemantauan High Conversation Value Forest (HCVF) atau 
Kawasan bernilai Konservasi Tinggi (KBKT). 

Hadir dalam acara konsultasi publik ini,  LMDH, Aparat desa 
setempat dan sejumlah stakeholder lainnya. 

Sebelumnya untuk persiapan menghadapi audit survilance con-
trolled wood yang dilaksanakan 20 September 2015, KPH Jatirogo 
juga telah mengadakan audit internal (13-14/08). Hadir sebagai au-

ditor Ir.Ismoyo, konsultan audit, Kepala Biro SMPHT Direksi, Didik 
Arsis Shut Tim pendamping dan segenap PIC Perum Perhutani KPH 
Jatirogo.

“ Kita akan terus melakukan perbaikan apabila ditemukan 
kekurangan oleh audit internal, agar audit survilance controlled 
wood nanti akan berjalan sukses,” ujar Dedi Sopiandi, Ketua Pokja 
PHL.*

SOSIALISASIKAN BPJS.
KPH Jatirogo bekerjasama dengan  BPJS Cabang Bojonegoro 

mengadakan sosialisasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagaker-
jaan di aula kantor KPH Jatirogo akhir Agustus lalu.

Sosialisasi dibuka oleh Adm/KKPH Jatirogo, Achmad Basuki 
yang diikuti oleh seluruh karyawan/wati Perhutani KPH Jatirogo.

Menurut Achmad Basuki, kegiatan tersebut sebagai salah satu 
wujud komitmen KPH Jatirogo untuk memberikan jaminan kesehat-
an terhadap karyawan dan memberikan penjelasan sejelas mungkin 
tentang manfaat apa saja yang didapat jika menjadi peserta BPJS 
Kesehatan.

Hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi Kepala Unit Manaje-
men Pelayanan Primer BPJS Cabang Bojonegoro, Vivi Kusuma Dewi.
Dalam paparannya antara lain diterangkan tentang landasan hukum 

program BPJS Kesehatan, prosedur bagaimana menjadi peserta 
BPJS, manfaat yang didapat jika menjadi peserta, seperti hak 
peserta, fasilitas kesehatan yang diperoleh, serta pelayanan kes-
ehatan apa saja yang dijamin.

“BPJS kesehatan ini  merupakan program pelayanan kesehatan 
terbaru yang merupakan kepanjangan dari Jaminan Kesehatan Na-
sional. Seluruh warga Indonesia nantinya wajib mengikuti program 
BPJS untuk jaminan kesehatan di masa depan. Tidak hanya di Per-
hutani saja. Tapi di seluruh Kabupaten Tuban ini terdaftar BPJS,” 
katanya.

Kom.Jtrg/Eva

KPK Cek Kawasan Hutan 
yang Disertifikatkan

 
KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Perum Perhutani KPH Kediri bersama Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Trenggalek untuk cek peta dan lokasi kawasan hutan  yang diserti-
fikatkan  (27/8).

Acara tindak lanjut pendampingan KPK tersebut di samping 
di hadiri tim KPK juga di hadiri jajaran Perum Perhutani baik dari 
Direksi Divre Jatim dan KPH Kediri dari BPN Trenggalek,dan dari 
BPKH XI Jawa Madura untuk cek peta lokasi dan cek lapangan di 
Desa Sobo Kecamatan Munjungan. Lahan di desa tersebut di ang-
gap paling banyak diantara Desa yang lain yakni kurang lebih ada 
77 sertifikat. Di samping cek lokasi juga melihat titik kordinat batas 
kawasan hutan dan mengambil sempling kawasan hutan yang di-
perkirakan masuk yang di sertifikatkan masyarakat tersebut.

Kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani KPH Kediri ini 
yang terbanyak adalah di wilayah Kabupaten Trenggalek yaitu di 
Desa Banjar, Dongko, Ngerdani, Watuagung yang berada di Ke-
camatan Dongko. Sedangkan di Kecamatan Kampak ada di Desa 
Ngadimulyo dan Bogoran dan Kecamatan Munjungan ada di Desa 
Sobo serta di Kecamatan Panggul ada di Desa Ngrecak.*

PENGHARGAAN DARI PEMDA KEDIRI
Keikutsertaan Perum Perhutani KPH Kediri dalam Pekan Bu-

daya dan Parawisata mendapat penghargaan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kediri.  Acara yang digelar pada 10 - 15 Agustus itu dii-
kuti dari berbagai kota dan segenap intansi serta Badan Usaha Milik 
Nigara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten 
Kediri.

Perum Perhutani menampilkan produk unggulanya, selain 
kayu juga produk unggulan yang lainnya seperti madu, air madu, 
air dalam kemasan serta aneka produk lainya. Dalam ajang pekan 

26   BINA |  Edisi  07 September 2015 / Th XLII BINA |  Edisi  07 September 2015/ Th XLII 27



DERAP DAERAH DERAP DAERAH

budaya dan parawisata ini Perum Perhutani  KPH Kediri juga me-
nampilkan tempat wisata, baik yang di kelola perhutani maupun 
yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah setempat. 

Bupati Kediri, Hariyanti dalam sambutanya menyatakan terimak-
asih kepada Perhutani  yang  selama ini ikut mendukung berbagai 
ajang kegiatan di Pemerintah  demi untuk kemajuan bersama dalam 
menangani  Pemerintahan Kabupaten Kediri kedepannya lebih maju 
dan masyarakatnya bisa mandiri sehingga dukungan para elemen 
terkait sangat dibutuhkan,untuk itu marilah kita bekerja  di bidang 
masing-masing sesuai koridor yang berlaku dan transparan demi 
untuk kemajuan bersama.

Kom.Kdr/Jufri.

Workshop Pengendalian 
Hama Tanaman Sengon
PERUM Perhutani KPH Kediri bersama Pusat Penelitian dan 

Pengembangan (PUSLITBANG) Cepu gelar workshop pengelolaan 
hama dan penyakit tanaman sengon di BKPH Pare KPH Kediri.

Workshop menghadirkan narasumber pakar dari barbagai kalan-
gan seperti Dr Ir Purnama Hidayat (Fahutan IPB), Dr Indra Lelana 
(Badan Litbang Kehutanan Bogor) Prof Dr Ir Wagiman (Faperta 
UGM Yogyakarta) kemudian dari Perum Perhutani yang wilayahnya 
sudah mengembangkan tanaman sengon juga hadir untuk mengi-
kuti acara tersebut. 

Utusan datang dari Divre Jatim 6 Administratur, divre Jateng 4 
Adm dan Divre Janten 6 Administratur serta beberapa pengusaha 
kayu sengon juga ikut hadir dalam workshop tersebut serta bebera-
pa perwakilan dari Direksi Pehutani Jakarta.

Kepala Puslitbang Cepu, Ir Suwarno dalam sambutanya men-
gatakan bahwa hama dan penyakit tanaman sengon ini sudah mera-

jalela atau boleh dikatakan siaga satu. 
“ Karena sudah parahnya penyakit tersebut untuk itu dalam 

pertemuan semacam ini kami mengharapkan ada titik temu dalam 
mengatasi hama dan penyakit tanaman sengon tersebut,” katanya.

Perlu diketahui menyelamatkan tanaman sengon sama artinya 
dengan penyelamatan ketahanan pangan. Karena yang berkiprah 
di dunia kayu sengon ribuan rakyat Indonesia mulai dari Jawa Timur 
sampai Jawa Barat serta luar Jawa baik di Kalimantan serta Suma-
tra dan di beberapa kepulauan lainnya.

“ Kalau tidak kita selamatkan banyak perusahaan yang gulung 
tikar sehingga apa jadinya akan banyak pengangguran,” jelasnya.

Ditegaskan Suwarno penanganan penyakit tanaman sengon 
sudah merupakan darurat Nasional,untuk itu satu intansi dengan 
intansi lainnya harus saling koordinasi untuk mengatasi berbagai 
hama dan penyakit tamnaman sengon in. Karena semakin tambah 
tahun semakin tambah penyakit mulai dari Embuk atau Uret juga 
ada Ulat Kantong, kemudian ada Boxtor dan Karat Tumor dan masih 
banyak penyakit lainnya.

Kom.Kdr/Jufri. 

Pusdikbang SDM Perhutani Buka 
Program Diklat Hukum dan Agraria

KPH MADIUN DIVRE JATIM
Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (Pusdikbang SDM) Perum Perhutani, membuka program 
pendidikan dan pelatihan dasar hukum dan agraria angkatan I tahun 
2015. Seleksi siswa Diklat dasar hukum dan agraria angkatan I ta-
hun 2015 dilaksanakan di Aula Wana Java Pusdikbang SDM Madiun 
dengan mengandeng unit pengembangan alat tes psikodiagnostika, 
fakultas psikologi 
Universitas Gadjah 
Mada Yogyakarta.

Kasi Rekruitmen 
Pusdikbang SDM 
Perum Perhutani,  
Eko Nur Ahmadi 
menyatakan  bahwa 
dasar pelaksa-
naan seleksi Diklat 
Dasar Hukum dan 
Agraria sesuai su-
rat Direktur SDM 
dan Umum Perum 
Perhutani perihal 
seleksi Diklat Dasar Hukum dan Agraria angkatan I tahun 2015. 
Maksud dan tujuan dari pada pelaksanaan seleksi Diklat Hukum dan 
Agraria ini adalah untuk menggali potensi kemampuan dari masing-
masing peserta yang telah ditunjuk oleh sub unit kerja KPH dan Biro 
Perencanaan untuk dididik, dilatih dan dikembangkan wawasannya 
disiapkan menjadi tanaga professional dibidang hukum dan agraria. 

Peserta seleksi sebanyak 58 peserta berasal dari Divre Jatim, 
Jateng dan Janten dengan klasifikasi S1 18 peserta, DIII 2 peserta 
dan SLTA sebanyak 38 peserta yang akan disaring  menjadi seban-
yak 30 peserta. *

KKN MAHASISWA UMM
Perhutani KPH Madiun menerima Mahasiswa KKN-PPM di Desa 

Ketandan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, di lokasi hutan 
pendidikan dipetak 82 b RPH Sareng BKPH Dagangan. 

Kegiatan mahasiswa KKN-PPM di Dusun Sendang Lawe Desa 
Ketandan merupakan permohonan masyarakat setempat dan Uni-
versitas Merdeka Madiun, mengingat Desa tersebut membutuhkan 
perhatian dari berbagai pihak.

Wakil Adm/KSKPH Madiun Utara, Tri Rahardjo menyatakan 
bahwa Perhutani Madiun memberikan kelonggaran bagi mahasiswa 

yang ingin dan ikut peduli terhadap hutan dan lingkungan sebagai 
media pembelajaran di lapangan. 

“Para mahasiswa diharapkan bisa menyumbangkan pemikiran 
yang bersifat solutif atas berbagai persoalan, dan bisa memberikan 
pencerahan bagi masyarakat setempat agar masyarakat Desa Ket-
andan bisa terbuka wawasannya dan terbangkitkan motivasinya 
untuk maju, “ katanya.

Sementara Rektor Universitas Merdeka Madiun (UMM),  Rah-
manta Setiadi menyatakan KKN-PPM Universitas Merdeka Madiun 
berbeda dengan KKN Reguler, KKN-PPM ada proposal program 
hibah yang harus dipertanggungjawabkan ke Dirjen Dikti. 

Tema KKN-PPM adalah pengembangan pembangunan ka-
wasan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan pembangunan kawasan difokuskan pada peles-
tarian hutan pendidikan yang ada di wilayah Perhutani Madiun.  Hal 
ini dilatarbelakangi oleh keinginan dari masyarakat Desa Ketandan 
akan kebutuhan pelestarian sumber mata air yang ada di lokasi hu-
tan pendidikan tersebut yang lebih dikenal dengan “Sendang Lawe”. 
Selain itu kebutuhan sarana dan prasarana lokasi hutan pendidikan 
yang belum memadahi antara lain kesulitan tempat istirahat, sholat, 
maka untuk menunjang fasilitas tersebut didirikan Mushola, tempat 
wudhu, jalan setapak dan Gazebo serta perbaikan kamar mandi dan 
toilet.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada ma-
syarakat Dusun Sendang Lawe Desa Ketandan dengan pembinaan 
pelatihan usaha produktif antara lain pembuatan makanan ringan 
seperti pembuatan emping jagung, kripik pisang, criping ketela dan 
roti bolu.

Kom.Mdn/Yudi

WW Monumen Suryo 
Cukup Berpotensi

KPH NGAWI DIVRE JATIM 
Monumen Suryo, obyek Wana Wisata Harian Perum Perhutani 

KPH Ngawi terletak 
di petak 59 RPH 
Sidolaju BKPH Ke-
dunggalar masuk 
wilayah Administratif 
Desa Pelanglor 
Kecamatan Kedung-
galar Kabupaten 
Ngawi. Atau sekitar 
20 km sebelah barat 
dari Kota Ngawi.

Kawasan Monu-
men Suryo dengan 
luas 24,8 ha didiri-

kan 28 Oktober 1975 sebagai monumen peringatan atas Gubernur 
Suryo, Gubernur Jatim waktu itu, yang dibunuh secara sadais oleh 
PKI pada 1965. Kronologinya terlihat jelas pada relief monumen. 

Seiring berjalannya waktu selain menjadi kenangan sejarah, 
Monumen Suryo juga sebagai tempat penangkaran Rusa dan pasar 
Burung. Ada 21 ekor rusa yang diteangkarkan dan 57 kios burung 
disana. Lima petugas Perhutani ditempatakan di situ untuk melayani 
para pengunjung.

Wana Wisata Harian Monumen Suryo sekarang dilengkapi fasili-
tas tempat istirahat yang nyaman, ruang parkir, mushola dan toilet.

Wana Wisata harian Monumen Suryo cukup berpotensi dan 
layak untuk di kunjungi. Dari catatan retribusi parkir dan kios tahun 
lalu tercatat sebesar Rp 41 juta lebih. Sementara tahun ini sampai 
Juni lalu tercatat sudah ada pemasukan sebesar Rp 21,25 juta. 

Kom.Ngw/Edi

Kutu Lak Perlu Ditingkakan
KPH PROBOLINGGO DIVRE JATIM 
Guna memberi dukungan secara langsung kepada jajarannya 

di lapangan, khususnya tenaga-tenaga yang mengelola kutu lak ca-
bang, Adm/KKPH Probolinggo, R. Ratmanto Trimahono, S Hut,MM 
melakukan pembinaan yang berlangsung di petak 34 RPH Taman 
Barat BKPH Taman beberapa waktu lalu.

Dikatakan Ratmanto kutu lak cabang merupakan produk non 
kayu di pasar 
permintaan cu-
kup tinggi dan 
P r o b o l i n g g o 
m e r u p a k a n 
satu-satunya 
wilayah yang 
m e m b u d i a y -
akan kutu lak 
di Indonesia 
dan dengan 
mutu terbaik di 
dunia. Untuk 
itu Ratmanto 
meminta agar 
jajarannya di 
lapangan terus 
berupaya untuk mneingkatkan hasil lak cabang yang ada di BKPH 
Taman dan BKPH Kabuaran tersebut, sehingga hasil panen bisa 
meningkat sesuai yang diharapkan.

Pembinaan yang berlangsung dalam suasana bulan Ramadan 
itu juga dihadiri Wakil Adm KPH Probolinggo, Wakil Adm KPH Luma-
jang, Kasi PSDH, KTU, KSS, segenap Asper, KRPH dan Mandor 
serta perwakilan LMDH dan tokoh Masyarakat desa Kalianget. 

Kom.Prb/Markum

Petik Merah Kopi
Bersama Bupati

KPH PROBOLINGGO DIVRE JAWA TIMUR
Di lokasi panen petik merah kopi pada 5 Agustus 2015 lalu di 

Desa Andung Biru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, dijadi-
kan lahan percontohan untuk teknik pemanenan petik merah dan 
penanganan pasca panen olah basah kopi Robusta diwilayah Kabu-
paten Probolinggo. Bupati Probolinggo, Hj. P. Tantriana Sari, SE di 
lokasi pemanenan terkait hal itu berjanji akan mendukung sepenuh-
nya agar budidaya kopi di Desa Andung Biru khususnya dan di-
wilayah Kabupaten Probolinggo umumnya bisa sukses. Panen petik 
merah kopi juga diikuti oleh Forpimda Kabupaten Probolinggo dan 
Adm/KKPH Probolinggo, R. Ratmanto Trimahono, S Hut,MM, sege-
nap Muspika dan LMDH. 

Bupati Probolinggo, Hj. P. Tantriana Sari, SE kepada pers me-
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nyampaikan bahwa pihaknya akan membantu dan mendukung 
kelangsungan serta pengembangan budidaya kopi dengan cara 
memberikan bantuan bibit kopi kepada masyarakat. Ia juga me-
nyatakan terima kasih kepada Perhutani yang telah memberikan ke-
sempatan kepada masyarakat dalam membudidayakan kopi dalam 
kawasan hutan melalui kemitraan PHBM. 

Sementara Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupat-
en Probolinggo, Raharjo di kesampatan itu juga menyampaikan dan 
meminta kepada masyarakat agar betul-betul menjaga dan merawat 
kopi dengan baik. Melaksanakan teknik pemanenan petik merah 
serta penangan pasca panen olah basah agar didapatkan mutu kopi 
terbaik dengan nilai tinggi.

Selain itu pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan akan menin-
daklanjuti kebijakan Bupati Probolinggo dimana tahun 2016 bantuan 
bibit kopi benar-benar bisa diterima oleh masyarakat serta beker-
jasama dengan Perum Perhutani KPH Probolinggo dalam mengem-
bangkan dan memperluas budidaya kopi jenis Arabica yang cocok 
dikembangkan di bawah tegakan karena tahan naungan.

Dilaporkan bahwa untuk memberi kepastian hasil panen di-
katakan PT Indokom siap akan membeli dan mengekspor produksi 
kopi dari masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah, Perum Per-
hutani KPH Probolinggo menyiapkan lokasi seluas sekitar 1.000 Ha 
yang akan dikerjasamakan dengan LMDH melalui sistem PHBM  
dengan pemanfaatan lahan dibawah tegakan (PLDT) pada petak-
petak tegakan pinus di wilayah BKPH Sukapura. Program ini sejalan 
dengan kebijakan Perum Perhutani untuk menertibkan pengarapan 
liar tanaman kentang dan sayur yang sangat mengganggu kele-
starian hutan. Komuditas kopi Arabica yang sudah terbukti hidup 
di bawah tegakan pinus serta tidak mengganggu tegakan yang 
ada. Diharapkan sinergi kerjasama Pemeritah Daerah Kabupaten 
Probolinggo, Perum Perhutani dan LMDH bisa memberikan kes-
ejahteraan kepada Masyarakat sekitar hutan. 

Kom.Prb/Mamang

Sosialisasi Program BPJS
KPH PADANGAN DIVRE JATIM
Untuk lebih memahami tentang Program BPJS, KPH Padangan 

mengundang Petugas dari BPJS Bojonegoro untuk memberikan 
sosialisasi program tersebut di Kantor KPH ( 11/8). 

Program pelayanan kesehatan BPJS ini sangat banyak gunanya 
bagi karyawan beserta keluarganya yang diklasifikasi untuk setiap 
karyawan sesuai dengan 

Dijelaskan petugas BPJS bahwa masalah pelayanan kesehatan, 
sebenarnya jika dibandingkan dengan pelayanan kesehatan yang 
diberikan oleh Perhutani jauh lebih bagus yang diberikah oleh Per-

hutani. Karena tidak semua Rumah Sakit menjadi Faskes BPJS 
karena alasan masih ada negosiasi harga rumah sakit. Sehingga 
hal ini juga menjadi pertanyaan para peserta.

 Administraur/KKPH Padangan, Lorentius Suhartana menam-
bahkan bahwa selama ini karyawan Perhutani memang telah 
mendapatkan pelayanan kesehatan yang nyaman dari perusahaan 
Perhutani. Ia meminta kalau bisa BPJS juga bisa memberikan 
pelayanan kesehatan yang minimal sama dari yang telah diberikan 

Perhutani.
Diakhir acara diserahkan secara simbolis kartu BPJS kepada 

perwakilan karyawan oleh Petugas dari BPJS. 
Kom.Pdg/

Pencuri dan BB Diamankan
PATROLI rutin yang diadakan oleh KRPH Sukorejo, Bambang 

Sriyanto BKPH Tegaron beserta anggota Polter pada 23 Agustus 
2015 berhasil mengamankan sebuah barang kukti berupa batang 

Kayu glon-
d o n g a n 
dengan Uk 
280 cm 
d i a m e t e r 
10cm dan 
s e o r a n g 
tersangka 
b e r n a m a 
Soleh bin 
K a s b u n 
asal Desa 
B a k a l a n 
Kec. Tam-
bakrejo.

K e -
jadian itu 
b e r a w a l 
dari rutini-
tas patroli 
yang di-

lakukan di RPH Sukorejo. Saat tim peugas melewati petak 16 d RPH 
Sukorejo berhasil memergoki seseorang yang sedang memanggul 
kayu di kawasan hutan. Tanpa pikir panjang KRPH Sukorejo pun 
melakukan penangkapan pada tersangka dan mengamankan ba-
rang bukti.

Untuk proses lebih lanjut tersangka dan BB dengan bantuan 
Polhutmob KPH Padangan saat ini  tersangka dan barang bukti 
dititipkan di Polsek Tambakrejo sambil menunggu proses peradilan. 

Kom.Pdg/

Putar Film Perjuangan 
Di Desa Sidonganti

KPH PARENGAN DIVRE JATIM
Perhutani KPH Parengan melakukan pemutaran film Perjuangan 

berjudul Merah Putih di halaman Sekolah Dasar Negeri Sidonganti 
desa Sidonganti (20/8). Desa Sidonganti merupakan desa termiskin 
di Kabupaten Tuban dan sarat dengan berbagai macam  komflik  
sosial, agama, pendidikan  dan budaya.

Sekitar 300 maysarakat memadati halaman sekolah meyaksikan 
pemutaran  film  hingga selesai. Tampak juga dihadir diacara itu Ke-
pala Desa Sidongati, Administratur KPH Parengan, Daniel Budi Ca-
hyono, Kepala Sub Seksi  PHBM, Asper BKPH Parengan Selatan, 
Kaur Komuniper dan mahasiswa UGM sedang melaksanakan KKN 

Menurut Adm KPH Parengan, Daniel  Budi Cahyono  dipilih desa 
Sidongati untuk memutar flim  karena desa Sidonganti jauh dari 
keramaian dan tempatnya di tengah tengah hutan mereka sangat 
membutuhkan hiburan diharapkan tumbuh nasionalisme dan jiwa 
kejuangan  masyarakat khusus generasi muda.

Kom/Prg/Ags

Reklamasi Pasca Tambang
KPH TUBAN DIVRE JATIM
Perum Perhutani bersama PT Semen Indonesia (Tbk) melak-

sanakan monitoring dan evaluasi (Monev) Reklamasi Pasca Tam-
bang tanaman 2014, triwulan ke III 2015 di petak 38 seluas 7,6 ha 
RPH Senori BKPH Merakurak oleh 13 petugas (4/8) lalu.

Reklamasi Pasca Tambang tanaman 2014 sebanyak 14.444 po-
hon terdiri tanaman 
pokok jati 10.111 
pohon, pengisi jenis 
Johar 2.528 pohon, 
tepi jenis Mahoni 
1.523 pohon dan 
tanaman Trembesi 
282 pohon.

Kepala Seksi 
Reklamasi La-
han PT Semen 
Indonesia Tbk, 
Eko Purnomo, 
saat dikonfirmasi 
mengatakan bahwa 
tujuan dilaksanakan 
monev tersebut 
untuk mengetahui 
p e r k e m b a n g a n 
pertumbuhan dan 
prosentase tumbuh 

tanaman. Hasil pelaksanaan monev  dari 14.444 pohon yang telah 
ditanam, kematian sebanyak 68 pohon ( 99,53 %) tumbuh. Sedang-
kan perkembangan pertumbuhan tanaman paling tinggi 250 cm dan 
paling rendah 0,50 M.

Penyiraman dilakuan setiap hari dengan 36 truk tanki agar tana-
man tidak mati dan

diharapan tanaman reklamasi pasca tambang bisa tumbuh 
dengan baik sampai masa panen sehingga dapat meningkatkan 
produksi untuk perusahaan khususnya Perum Perhutani.

Adm/KKPH Tuban, Riyanto Yudhotomo berharap untuk selanjut-
nya pelaksanaan kegiatan Reklamasi Pasca Tambang dilaksanakan 
secara bertahap rutin setiap tahun, karena baru 7 % yang telah di-
reklamasi dari keluasan 532 ha lokasi Pinjam Pakai oleh PT Semen 
Indonesia.

 Kom.Tbn/Suep.

Perhutani-AKD Tuban Diskusi 
Implementasi UU Desa
Perum Perhutani bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabu-

paten Tuban melaksanakan Forum Diskusi Penguatan Implementa-
si Undang-Undang No 6 tahu 2014 Tentang Desa, di Hotel Makhota 
Tuban awal September 2015. 

Ketua Asosiasi Kepala Desa, Juhri Ali mengatakan acara dilak-
sankan untuk memperdalam soal UU Desa. Anggaran Dana Desa 
sudah masuk di rekening masing-masing Desa, namun demikian 
regulasi tata cara penggunaan keuangan yang disitu termasuk pen-
gadaan barang dan jasa masih belum ter-cover, yang ada Perda No 
21 terkait atas kelola keuangan desa. 

“ Ini membuat teman-teman desa takut melaksanakan UU ini. 
Bagai mana melaksanakan UU ini secara  nyaman, baik dan kon-
dusif,” ujarnya,.

Sementara Adm/KKPH Parengan, Danil Budi Cahyono yang 
hadir dalam diskusi itu menyampaikan bawa tujuan membahas 
Undang-Undang no 6 tantang Desa tersebut untuk memperkuat 
implementasinya. 

“ Kenapa Perhutani punya konsen UU Desa, karena kami ber-
pikir keberadaan UU Desa ini adalah perangkat atau piranti yang 
sangat tepat untuk memperkuat posisi desa, dan itu berarti pember-
dayaan masyarakat desa akan menjadi lebih mudah diwujudkan,” 
kata Daniel.. 

Seperti kita ketahui keberadaan Perum Perhutani sebagai pen-
gelola hutan di Jawa juga sama mempunyai misi untuk melakukan 
pemberdayaan masyarakat Desa. Seperti pelaksanaan sistim 
PHBM, dikatakan Daniel, ia juga melihat keberadaan UU Desa 
tersebut adalah salah satu bentuk peraturan yang bisa mensiner-
gikan antara pembangunan kehutanan yang diamanahkan kepada 
Perum Perhutani.

“ Dan pemberdayaan masyarakat yang juga menjadi tugas kami 
sekaligus tugas pemerintah desa, oleh karena itu kami punya konek-
si bisa mendatangkan salah seorang pakar yang turut membidangi 
lahirnya UU Desa ini, Pak Arie Sujit,” jelas Daniel lebih lanjut. 

Sementara pakar Sosiolog dari UGM Dr. Arie Sujito menyam-
paikan, tujuan utama UU Desa adalah perubahan struktural relasi 
desa dengan supradesa, menumbuhkan emansipasi warga ber-
tumpu modal social, akuntabilitas kekuasaan lokal dan kontrol pe-
nyelenggaraan pemerintahan (checks and balances), terpenuhinya 
pelayanan publik dasar warga desa, keadilan kelola sumberdaya 
(alam, ekonomi dan keuangan), tranformasi desa berorientasi ke-
mandirian.

Lima manfaat kunci UU Desa antara lain 1. Membangun ke-
mandirian desa; jaminan sumberdaya keuangan dari APBN untuk 
penyelenggaraan pembangunan serta revitalisasi penataan aset 
desa. 2. Mengatasi apatisme warga; memperkuat partisipasi dalam 
kebijakan dan penyelenggaraan desa. 3. Memperkuat pilar de-
mokrasi desa; sistem ceck and balances sistem pemerintahan dan 

30   BINA |  Edisi  07 September 2015 / Th XLII BINA |  Edisi  07 September 2015 / Th XLII 31



DERAP DAERAHDERAP DAERAH

pembangunan desa. 4. Memperbaiki pelayanan publik; penyelengg-
araan pemerintahan desa untuk kebutuhan warga. 5. Merevitalisasi 
modal sosial desa untuk pemberdayaan lokal (nilai, mekanisme dan 
institusi sosial ekonomi warga). 

Kom.Tbn/Suep.

Kusno, Mandor Tanam
Terbaik Wana Lestari 2015

KPH NGAWI DIVRE JATIM.
Ini satu lagi Mandor terbaik yang dimiliki KPH Ngawi. Kusno 

mamanya, singkat namun prestasi kerjanya tidak singkat. Laki-
laki murah senyum ini menjadi aset besar bagi kemajuan KPH 
Ngawi. 

Lolos dalam perlombaan Wana Lestari 2015 dengan kat-
egori Mandor Tanam Terbaik. Kusno telah berpengalaman 
sebagai mandor tanam dan dinobatkatkan Juara I Divre Jawa 
Timur dan Juara III Nasional membuat Kusno berkesempatan 
hadir di Istana Negara belum lama ini.

Sejarah pahit dan gembira bapak dua anak ini pada mu-
lanya pertengahan tahun 2000,  Kusno bekerja di Perum Per-
hutani KPH Ngawi. Tepatnya di RPH BKPH Geneng dan pada 
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi dengan mengawali 
tugasnya sebagai Mandor Tanam (2011- 2012). 

Adm/KKPH Ngawi, Ir Joko Siswantoro, MM ketika dikonfir-
masi mengkisahkan kreatif Kusno ketika awal 2012 tenaganya 
sangat dibutuhkan BUMN di Ngawi ini justru mempercayakan 
lagi bidang pekerjaan harus menguasai bidang tanaman dan 
keamanan hingga sekarang.

Pria kelahiran Ngawi 12 Maret 1977 ini menurut pimpianan, 
keluarga, masyarakat sekitar rumahnya mengatakan bahwa 
sudah klop di bidang tanaman sebab pekerjaan sehari harinya 
selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selama 
bertugas Kusno cukup intensif dalam melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat tentang pentingnya reboisasi dan menjaga 
Hutan. 

“Menanam pohon itu harus ikhlas. Kesadaran dalam 
menanam pohon akan terasa ringan dan menyenangkan,” kata 
Kusno. 

Tujuannya, lanjutnya menanam pohon itu bagian dari amal 
kita yang pahalanya tidak akan terputus.

Bapak dari Virsa Mikaela Darajati dan Fahmi Candra Ku-
suma Kusno memegang teguh prisip hidup dalam bekerja yaitu 
; sikap jujur, keterbukaan, ihklas dan bekerja sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP).  

Kom.Ngw/Edi

Petugas Amankan Empat 
Pencuri dan Belasan Batang Jati

KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN
Petugas Polhutan Perhutani bersama Satuan Reserse Krimi-

nal Polres Kabupaten Tasikmalaya berhasil meringkus komplotan 
pencurian kayu di hutan Perhutani. Kayu-kayu tersebut berasal dari 
petak 41a RPH Cikalong BKPH Cikatomas dan petak 51 dan 52 
RPH Cipatujah BKPH Karangnunggal dan sebanyak 15 pohon jati 
berhasil diselamatkan.

Kawanan puncuri sebanyak empat orang juga berhasil diamank-
an. Mereka adalah bernama Dedi (40) warga Pameutingan, Cipatu-
jah. Jamal (28) warga Nangerang, Cigalontang dan Abdul Majid 
(39) warga Nangerang, Cipatujah. Mereka ditangkap saat mencuri 

kayu milik Perhutani di blok Pameutingan, Cipatujah. Sedangkan 
satu pelaku lain yakni Yoyon (46) warga Cikadu, Cikalong ditangkap 
setelah mencuri kayu di blok Bebedahan, Cikadu, Cikalong.

“Mereka tertangkap tangan saat kita patroli bersama,” ujar Ka-
polres Kabupaten Tasikmalaya, AKBP Susnadi (4/9).

Dari keempat pelaku, polisi berhasil mengamankan beberapa 
alat bukti, berupa golok, gergaji mesin, bongkahan kayu dan pa-
rang.  Keempat pelaku, dijerat pasal 363 junto pasal 50 KUHP den-
gan ancaman di atas tujuh tahun penjara.

“Dua kubik atau 15 batang pohon jati yang sudah dipotong juga 
kita amankan,” tambah Susnadi.

Sementara itu, Wakil Administrator Perum Perhutani Tasikma-
laya, Deden Yogi Nugraha menyebut, dalam kurun waktu Oktober 
2012 hingga Agustus 2015 ini, sedikitnya 11.297 pohon dicuri den-
gan total kerugian mencapai lebih dari Rp 2 miliar.

“Selain kerugian secara material, juga kerugian secara ekologi 
akibat pencurian kayu ini,” papar Deden.

Kerusakan hutan akibat pencurian kayu di wilayah Kecamatan 
Cikalong telah mencapai 300 hektar dari  total 520  hektar lahan 
milik Perhutani.  

Kom.Tsk/Asep JB

Sinergi Dengan Kodim 
Berdayakan Masyarakat

PERHUTANI KPH Tasikmalaya menggalang sinergi dengan 
Kodim 0612 Tasikmalaya dalam rangka PHBM dan Bakti Siliwangi 
Manunggal Satata Sariksa 2015 dalam mensukseskan kedaulatan 

Ekpose pencurian kayu di Mapolres Tasikmalaya

pangan di Kab. Tasikmalaya.
Adm/KKPHTasikmalaya, Henry Gunawan menyatakan mend-

ungkung penuh Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa tersebut. 
Karena itu berkaitan dengan program PHBM dengan melibatkan 
masyarakat desa hutan dengan kegiatan yang dilakukan berorentasi 
untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat, membangun jalan 
desa, rehab rumah pra sejahtera dan pasar murah sehingga dapat 
memudahkan dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

Komandan Kodim 0612 Tasikmalaya, Letkol Kav. Puji Santoso 
mengatakan Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa 2015 ini 
merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat yang bertujuan 
untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah desa yang berdeka-
tan dengan hutan.

" Ini sesuai dengan perintah dan arahan Panglima Kodam III Sili-
wangi untuk mengawal keberhasilan program kedaulatan pangan di 
wilayah Kabupaten Tasikmalaya," ujarnya.

Untuk tahap pertama tambah Puji, Kodim 0612 Tasikmalaya 
bersama Perhutani dan LMDH Mandalasari yang berada di wilayah 
Pupahiang, BKPH Taraju, RPH Taraju melakukan pemberdayan 
MDH melalui pengembangan komodintas tanamsn kopi dan kacang 
kedelai.

Kom.Tsk/Asep JB

Dukung Pelestarian 
Seni-Budaya Sunda

“ Perhutani KPH Tasikmalaya mendukung  kesenian dan budaya 
Sunda di Kabupaten Tasikmalaya yang cukup beragam dan harus 
dilestarikan untuk menjaga dari kepunahan,” ujar Adm/KKPH Ta-
sikmalaya, Henry Gunawan di sela pagelaran kesenian budaya di 
halaman Setda Kabupaten Tasikmalaya Sabtu (1/9).

Dikatakan, pagelaran itu menunjukan bahwa Kabupaten Ta-
sikmalaya mempunyai jiwa seni yang luar biasa terbukti dengan 

antusias diperlihatkan 
dalam pagelaran 
senibudaya tersebut.

 Bupati Tasikma-
laya UU Ruzhanul 
Ulum mengatakan 
untuk melestarikan 
kesenian dan budaya 
Tasikamala pihaknya 
sudah melakukan ban-
yak upaya. Salah sa-
tunya dengan helaran 
kesenian ini, sehingga 
masyarakat di daerah 
mempunyai semangat 
lagi untuk memelihara 

kesenian dan budaya sunda di Kabupaten Tasikmalaya. 
“ Saya juga akan memerintahkan kepada dinas pariwisata dan 

kebudayaan agar masyarakat mendapatkan penyuluhan untuk turut 
menurunkan kesenian kepada generasi muda,” terangnya. 

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasik-
malaya Nana Heryana menambahkan, untuk jumlah kesenian di 
Kabupaten Tasikmalaya kurang lebih 30 jenis kesenian daerah yang 
tersebar di 39 kecamatan. Beberapa diantaranya merupakan kese-
nian budaya buhun atau yang sudah ada sejak jaman nenk moyong 
dan jaman Sukapura awal.

Dijelaskan Nana, jika tidak ada kepedulian seluruh pihak dikha-
watirkan punah, maka dari itu masyarakatnya juga harus peduli 
untuk melakukan regenerasi. Tapi sampai sekarang tidak dikha-
watirkan lagi karena estapet regenerasi berjalan, bahkan sekarang 
sudah masuk kedalam ekstrakulikuler sekolah. 

Kom.Tsk/Asep JB

Motor Dinas Asper dan KRPH
KPH CIANJUR DIVRE JANTEN
KPH Cianjur menyerahkan dua unit motor Kawasaki KLX kepa-

da Asper Tanggeung, Deni Rustandi dan KRPH Cikondang, Cecen. 
Penyerahan motor Kawasaki KLX 150 cc itu diberikan langsung oleh 
Adm/KKPH Cianjur, H Henry Purnomo disela lomba perayaan HUT 
RI ke-70 di halaman kantor KPH. 

Dalam sambutannya Henry Purnomo menjelaskan bahwa pe-
nyerahan motor Kawasaki KLX  itu merupakan kelanjutan dari pe-
nyerahan secara simbolis kendaraan roda dua sebagai kendaraan 
Dinas Operasional untuk Asper dan KRPH pada Peringatan Hari 
Jadi Perum Perhutani Ke-53 lalu.

Henry juga berpesan agar Asper dan KRPH yang menerima 
motor kali ini bisa bersyukur dan senantiasa merawatnya agar bisa 
selalu digunakan untuk membantu dalam pekerjaan sehari-hari 
mengelola hutan.*

PERSEMAIAN PINUS RPH GUNUNG KANCANA 
“ Tanaman yang baik berawal dari bibit yang baik dan bibit yang 

baik hanya bisa dihasilkan dari persemaian yang baik”. Itulah prinsip 
yang selalu diingat oleh Pak Ayi Jejen (42), Mandor  Persemaian 
yang sehari-harinya  bertugas mengurusi  persemaian bibit pinus di 
RPH Gunung Kancana,BKPH Cianjur. 

Persemaian seluas 0,030 Hektar terletak di lokasi petak 67 h  
RPH Gunung Kancana ini sudah berumur kurang lebih 7 bulan sejak 
disapih dan tingginya sudah mencapai rata-rata  29cm.

“ Tinggi yang terbilang bagus, sehingga diharapkan bisa menca-
pai tinggi ideal 30-35 cm saat nanti pas musim tanam bulan Desem-
ber-Januari,” kata KSS Tanaman KPH Cianjur, Empar Suparta saat 
meninjau langsung ke lokasi persemaian.

Dandim 0612 Tasikmalaya diapit Adm dan Wakil Adm KPH Ta-
sikmalaya.
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Ditambahkannya juga bahwa persemaian tersebut sudah 
memenuhi  kriteria persyaratan pokok pembuatan persemaian di-
antaranya dari ketersediaan air yang selalu ada sepanjang tahun, 
juga dari topografi yang relatif datar maupun akses yang mudah 
dijangkau untuk kepentingan angkutan bibit terutama sinar matahari 
yang cukup.

Persemaian sebanyak 22 bedeng dengan 22.000 plances terdiri 
dari pinus sebagai tanaman pokok dan suren untuk tanaman pengisi 
dibuat sesuai target kebutuhan, .yaitu 21.600 plances yang diperun-
tukan untuk rencana tanaman tahun 2015 seluas kurang lebih 15 
hektar yaitu untuk petak 80c dan 67 k.

Kom.Cjr/Yan

Bantuan Air Bersih 
Diserbu Warga 

KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
Warga Dusun Balong Sesa Margaharja Kecamatan Sukadana 

menyerbu bantuan air bersih yang disalurkan Perum Perhutani KPH 
Ciamis (2/8). 

Mereka sudah menyiapkan ember dan jerigen saat mobil tengki 
air datang sekitar pukul 10.00 wib. Sebagian warga berebut ingin 
wadahnya berada di deretan paling depan khawatir tidak kebagian. 
Namun, dengan kesigapan aparat pemerintah setempat dibantu 
aparat Polsek Sukadana dan Polhut pembagian air berjalan tertib. 

Nunung (50) warga dusun Balong mengaku, senang mendapat 
bantuan air bersih, karena sejak kemarau sebulan lalu sumur-sumur 
kering. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga harus berjalan 
sekitar 1 km ke tempat mata air yang berada di lembah. 

“ Rata-rata sumur disini dalamnya 15 meter, sekarang sudah 

kering, ada airnya sedikit tapi kotor. Untuk mandi, cuci dan minum 
ambil dari mata air di lebak (lembah-red) yang lumayan jauh dari 
pemukiman warga, “ ujar Nunung.

Camat Sukadana Dede Suparman didampingi Kades Margaha-
rja Yoyo Ufuk mengatakan, akibat kemarau panjang ini, sebagian 
wilayah di Desa Margaharja memang krisis air bersih, terutama di 
dusun desa dekat Puskesmas dan Dusun Balong. 

“Kami berusaha untuk menfasilitasi adanya bantuan, ternyata 
ada dari Perhutani untuk desa di sekitar hutan yang mengalami 
kirisis air bersih,” ujarnya. 

Sementara itu, Asper BKPH Banjar Utara, Tarsidi menegaskan, 
bantuan air bersih ini untuk meringankan beban warga di sekitar hu-
tan yang mengalami kekeringan.  Terutama di daerah dataran tinggi 
yang cukup jauh dari lokasi mata air seperti di Margaharja. 

Tarsidi berharap, seluruh  warga bisa menjaga dan memelihara 
kawasan hutan baik hutan rakyat maupun kawasan hutan yang 
dikelola oleh Perhutani. Hal itu untuk menjaga sumber mata air di 
saat kemarau. 

“Hutan jangan dibiarkan gundul, tapi dikelola baik dengan tidak 
menebang habis pohon tanpa menanam kembali.  Jika dikelola den-
gan baik akan tumbuh kawasan hutan lestari yang sangat bermfan-
faat bagi kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Kom.Cms/Bubun

Tanam Pohon untuk
Keberlangsungan Usaha

KPH KUNINGAN DIVRE 
JANTEN

Menanam  merupakan keg-
iatan pokok Perhutani, termasuk 
KPH Kuningan, yang tidak boleh 
terlewatkan tiap musim tanam. Ini 
berkaitan dengan keberlangsun-
gan usaha, untuk diproduksi, sam-
pai pada pendapatan perusahaan. 
KPH Kuningan pada musim tanam 
2015 akan menanam seluas 637, 
29 hektar.

 “Ini merupakan gabungan 
tanaman  PP seluas 529, 40 hek-
tar dan rimba jenis pinus seluas 

107,89 hektar,” terang Kaurtan KPH Kuningan Sukarna kepada 
BINA di Kuningan (27/8). Kalau mau dipilah lagi, lanjutnya, JPP 
terdiri rutin seluas 36,3 hektar dan JPP pembangunan seluas 493, 
37 hektar. 

Dengan jarak tanam 6 x 2 meter, tanaman JPP seluas itu membu-
tuhkan seba nyak 40 6. 406 plnces. Tanaman JJP dikembangkan non 
silin.  Target bibit JPP stek pucuk sebanyak 751.567 plances. “Selain 
untuk ditanam di KPH Kuningan sendiri, juga akan ditanam di KPH 
Sukabumi sebanyak 170.380 plances dan KPH Tasikmalaya seban-
yak 174.781 plances,” jelas Sukarna.  

Sementera  pinus dengan jarak tanam 4 x 4 meter membutuhkan 
sebanyak 59.340 plances. “Bibit pinus sudah disemai, tingginya rata 
– rata sudah mencapai  15 – 20 cm, “ ungkapnya. Tanaman pinus 
berada di BKPH Garawangi dan BKPH Luragung. Tanaman pinus 
dengan silin.

Selain JPP dan rimba,  tambah Sukarna, KPH Kuningan juga 
akan mengembangkan tanaman kayu putih seluas 1.342, 29 hektar 
terdiri dari pengembang seluas 742, 20 ha dan pengayaan seluas 
600, 29 ha.  Dengan jarak tanam 1,5  x 1,5 meter, maka dibutuhkan 
bibit 3.679. 217 plances.

Tanaman kayu putih selama ini tersebar di BKPH Ciledug dan 
BKPH Waled. Baru, musim tanam tahun 2015, tanaman bahan baku 
minyak kayu putih dikembangkan pada BKPH Cibingbin seluas 
90,60 hektar. MU 

LMDH Kembangkan 
Tanaman Jambu Air

LMDH harus mampu meng-
gali potensi wilayah HPD mas-
ing-masing untuk  .meningkat-
kan kesejahteraan anggotanya. 
Misal, di  Kab.  Kuningan ban-
yak  sentra industri makanan 
jenis tape. Untuk pembukus 
tape diperlukan daun jambu air. 
Ini merupakan potensi cukup 
besar dan perlu direalisasikan 
pelaksanaannya.

KSS PHBM KPH Kuningan 
Gunawan menyampaikan hal 
itu berkenaan terbentuknya 
Paguyuban LMDH se-KPH 
Kuningan pada 29 Juli 2015.  
LMDH se-KPH Kuningan menyelenggarakan pertemuan yang di-
hadiri Wakil Bupati Kuningan,  Kepala Dinas Hutbun Kab Kuningan, 
Adm/KKPH Kuningan, dan stake holder lainnya. 

 “Salah satu kesepakatannya adalah mengembangkan tana-
man jambu air. Daunnya  dimanfaatkan untuk pembukus tape dan 
buahnya untuk  keripik,” jelasnya.

Menurut analisa Gunawan, produksi tape di Kab. Kuningan  
membutuhkan  tiga  juta lembar daun jambu air/ hari. Kebutuhan 
pembukus sebanyak itu memerlukan tanaman  jambu air seluas 700 
hektar. Dengan harga  daun Rp 20/ lembar  maka akan  nilai jualnya 
mencapai Rp 60 juta/hari. Sementara ini kebutuhan daun jambu air 
berasal dari daerah yaitu Indramayu, Brebes, dan Pekalongan.

Sebagai pilot project tanaman  jambu air akan dikembangkan  di 
RPH Cilunya BKPH Cibingbin seluas 20 hektar Tanaman itu akan 
memanfaatkan kawasan perlindungan setempat (KPH). Progam ini 
melibatkan  LMDH Paliken Sakti desa Cihanjaro,   Kec Karang Ken-
cana Kab. Kuningan. Wakil Bupati Kuningan sudah bersedia untuk   
membantu bibit  jambu air sebanyak 20.000 plances.

 “Pemkab Kuingan menyediakan bibit, LMDH yang tanam dan 
memelihara,  Perhutani menyediakan lahan,” jelas Gunwan.

“Ini merupakan bentuk kolaborasi Pemkab Kuningan dengan 
Perhutani dan LMDH. Karena LMDH  bukan milik  Perhutani, tetapi 
juga sudah menjadi milik Pemkab  Kuningan,” tambahnya.

Tahap selanjutnya, kata Gunawan, akan dikembangkan di RPH 
Cibeureum, RPH Bantar Panjang, dan RPH lainnya yang memi-
liki KPS serta  berdekatan dengan dengan sentra-sentra industri 
makanan jenis tape.

Berkaitan pertemuan LMDH, sudah terbentuk tim formatur. Se-
lanjutnya, akan disusun   kepengurusan paguyuban secara  lengkap, 
termasuk  progam  kerjanya. *

PERINGATI HUT PROKLAMASI
 Perum Perhutani KPH Kuningan menggelar kegiatan keolah-

ragaan dalam 
rangka perin-
gatan HUT RI 
Ke-70 pada 
14-15 Agustus 
yang dilajutkan 
upacara pada 
17 Agustus 20
15.                     

Adm KPH 
Kuningan, Ir Ar-
ies Indra Supar-

Pelatihan Darurat Kebakaran
KPH PEMALANG DIVRE JATENG
Bertempat di Kantor Perum Perhutani KPH Pemalang dilakukan 

pelatihan penanggulangan darurat kebakaran dan bencana alam 
lingkungan kantor (5/9). Pelatihan diikuti seluruh unsur pejabat dan 
karyawan lingkup Perhutani KPH Pemalang.

Pelatihan ini dilakukan agar partisipasi dari seluruh karyawan 
baik yang berada di kantor KPH maupun kantor di daerah (BKPH) 
untuk berperan serta dalam usaha keselamatan kerja. Penang-
gulangan darurat kebakaran merupakan bagian tak terpisahkan 
dari semua kegiatan perkantoran dalam rangka menunjang  pen-
ingkatan produktivitas secara aman dan efisien. Melalui pelatihan 
itu diharapkan seluruh karyawan mendapatkan pengetahuan dan 
trampil dalam cara menanggulangi jika sewaktu-waktu di lingkungan 
kantornya terjadi kebakaran.

Adm/KKPH Pemalang, Rukman Supriatna, S.Hut, M.Mpar, se-
laku penggagas diadakannya pelatihan ini menyampaikan bahwa 
kebakaran dapat terjadi setiap saat dan datang secara tak ter-
duga. Bahkan jika terjadi kebakaran menimbulkan kepanikan malah 
melakukan tindakan-tindakan yang dapat menambah kerugian aki-
bat api bertambah menjalar.

Dalam pelatihan ini Perhutani KPH Pemalang bekerjasama den-
gan Badan Penanggulangan Bencara Daerah (BPBD) Kabupaten 
Pemalang. Sebelum praktek peserta pelatihan yang berjumlah 
kurang lebih 100 orang ini terlebih dahulu diberikan pembekalan 
teori yang disampaikan oleh instruktur dari BPBD Kabupaten Pema-
lang seputar teori cara penanggulangan kebakaran gedung, terma-
suk materi cara penggunaan alat pemadam kebakaran.

Pada kegiatan praktek peserta  secara berkelompok atau per-
orangan melakukan simulasi cara memadamkan kebakaran kecil/
awal dengan menggunakan alat pemadam api pertama/ringan yang 
sudah tersedia dan simulasi cara memadamkan kebakaran besar 
dengan menggunakan alat dari mobil pemadam kebakaran milik 
Dinas Pemadam Kebakaran-BPBD Kabupaten Pemalang.

Selama kurang lebih dua jam para peserta dilatih oleh para 
instruktur dan satu persatu atau secara beregu mereka langsung 
mempraktekan cara memadamkan kebakaran dengan menggunaan 
alat pemadam kebakaran.

Kom.Pml/Dodi Sukmadi

tha  mengatakan peringatan HUT RI ini bertujuan untuk memupuk 
semangat kebangsaan, mengembangkan rasa nasionalisme dalam 
mengisi kemerdekaan, mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan 
rasa persatuan, kesatuan, kekeluargaan dan meingkatkan jiwa 
korsa dan sportifitas dalam meraih prestasi kerja. 

MU 
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Kemeriahan HUT RI Ke-70
Penghargaan

Karyawan Terbaik
KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indone-

sia ke-70, pada 16 Agustus 2015 lalu, keluarga besar Perum Perhu-
tani KPH Balapulang men-
gadakan berbagai lomba, 
yang diikuti oleh segenap 
karyawan karyawati berikut 
dengan keluarganya. Jenis 
lomba yng diadakan adalah 
bola voli, tarik tambang, te-
nis meja, bulu tangkis dan 
penthung pendil yang diikuti 
oleh anak-anak karyawan.

Admin is t ra tu r /KKPH 
Balapulang, Ir. Gunawan 
Sidik Pramono Msi dalam 

sambutanya saat membuka lomba bahwa kegiatan selain mem-
peringati HUT RI yang ke-70 juga untuk mempererat tali silaturahmi 
keluarga besar karyawan KPH Balapulang.

“ Jadi bukan menang atau kalah yang jadi tujuan utama. Kalau 
tali silaturahmi ini terus terjaga betapa indahnya kebersamaan ini,” 
katanya.

Selain hadiah lomba panitia juga menyediakan door prize. 
Diantaranya 6 buah kompor gas, 5 buah kipas angin, 3 buah rice 
cooker, 1 buah TV 21 inch, 1 buah mesin cuci dan 1 buah kulkas 
serta 135 door prize hiburan. Hadiah door prize utama 1 buah kulkas 
dimenangkan oleh Ny Djoko Nuswantoro. 

PENGHARGAAN
S e m a n t a r a 

dalam upacara perin-
gatan HUT Ke-70 di 
halaman kantor, usai 
upacara Adm/KKPH 
Balapulang, Ir Gu-
nawan Sidik Pramono 
juga memberikan 
Surat Keputusan dan 
Penghargaan kepada 
karyawan yang ber-
prestasi di bidangnya. 

Mereka  adalah Tarsono, KRPH diangkat menjadi KSS Lingkungan 
pada KPH Randublatung, Bagus Sumarsono, KRPH Dukuhbendol 
BKPH Larangan, dialihtugasan menjadi KRPH pada KPH Bala-
pulang, Taryim, Mandor Tanam RPH Kertasari BKPH Banjarharjo 
Timur diangkat menjadi KRPH pada KPH Balapulang, Djuli Kus-
nadi, staf Komunikasi Perusahaan, sebagai karyawan berprestasi 
di bidang Kehumasan, Edi Sutrisno (Mandor Tebang RPH Kalisalak 
BKPH Margasari) sebagai Mandor Tebang Terbaik tingkat KPH, Su-
wenda (Mandor Tanam RPH Kaligimber BKPH Margasari)  sebagai 
Mandor Pendamping PHBM Terbaik tingkat KPH, Jaenal (Mandor 
Persesaian BKPH Banjarharjo Timur) sebagai Mandor Persemaian 
Terbaik tingkat KPH,Baedohi (anggota Polhut Mobil)  sebagai petu-
gas keamanan terbaik, Tarwud  (Mandor Tanam RPH Pamulian 
BKPH Larangan) dan Darna (Mandor Polter RPH Randegan BKPH 
Banjarharjo Barat) diberikan tali asih setelah purna tugas.

Kom.Blp/Djoko

Tetap Semangat
Demi Produktivitas

KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Semangat mengisi kemerdekaan senantiasa digelorakan bang-

sa Indonesia. Tak terkecuali dengan Perhutani Kebonharjo. 
“ Wujud cinta tanah air dengan mengadakan lomba. Kita wa-

jib mensyukuri kemerdekaan ini,” demikan dikatakan  Adm/KKPJ 
Kebonharjo, Isnin Soiban dalam pembukaan lomba memperingati 
HUT Kemerdekaan RI ke-70 pada (14/8) lalu di lapangan olah raga 
Kebonharjo. Selama beberapa hari lomba digelar, antara lain: Sepak 
Bola, Bola Volley, Tarik Tambang, Balap Egrang, Balap Karung,  Ja-
lan Sehat dan Tumpeng.

Lomba itu wujud kebersamaan, sebagai media sillaturrahmi 
karyawan kantor dengan lapangan. Untuk itu kita mesti semangat 
memupuk kekompakan. Hilangkan egoisme, tanamkan hati yang 
senang demi men-
capai keberhasilan. 
Kebersamaan dalam 
lomba harus selalu 
kita terapkan dalam 
pekerjaan demi 
peningkatan produk-
tifitas perusahaan, 
pinta Isnin.

Kondisi pereko-
nomian saat ini se-
dang memprihatink-
an. Ini jelas berimbas 
juga pada Perhutani. 
Sebagai karyawan 
kita harus siap menghadapi   dengan tetap semangat bekerja, abai-
kan keluhan demi peningkatan produktifitas perusahaan. Tentunya 
sesuai bidang masing-masing. Selain itu, pertahankan nilai-nilai 
sederhana dalam hidup sehari-hari. Keinginan konsumtif hendaknya 
dikendalikan, jelas Adm kelahiran Blora itu.

Ditegaskan Isnin, apapun yang terjadi pada perusahaan dan 
bangsa ini lebih bijaksana lagi jika semuanya kita pasrah kepada Al-
loh SWT setelah sebelumnya ada upaya ikhtiar. Sebab, selama  kita 
masih diberi hidup maka Alloh pasti menjamin rizki kita.

Sementara sekertaris lomba, Anton Dartomo menambahkan 
kegiatan rutin tahunan ini dilaksanakan secara sederhana. Ini 
bertujuan untuk efisiensi anggaran. Meski sederhana namun tidak 
mengurangi kemeriahan. Ratusan karyawan penuh semangat 
mengikuti jalannya perlombaan yang dibuka dengan pemukulan 
gong oleh Adm Kebonharjo Isnin Soiban. 

Kom.Kbh/Wiyoso

Rebutkan Piala Bergilir
KPH PATI DIVRE JATENG
Memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-70 Perum Perhutani 

KPH Pati menggelar  berbagai kegiatan dan lomba. Bertempat di ka-
wasan Bumi Perkemahan Regaloh, pada 15 Agustus dilaksanakan 
berbagai pertandingan.

Sebelum ajang lomba dimulai diawali dengan acara halal bi halal 
dengan tausiah KH Slamet dari Tlogowungu Pati. Selanjutnya di-
lakukan apel yang dipimpin Adm/KKPH Pati, Ir RM Dadang Ishardi-
anto dan dilakukan penyerahan piala bergilir untuk diperebutkan 
kembali dalam ajang lomba tujuhbelasan itu. Tahun lalu piala diraih 
oleh KBM Ogrobisnis yang diwakili kontingen dari PSA dan UP3 
Regaloh yang kali ini lomba diikuti delapan kontingen, kontingen 
kantor dan BKPH.

Dari kanan Adm/KKPH Banyumas Barat Ir. Setiawan,MM. Su-
trisno Mandor Sadap  BKPH Kawunganten, Supono Penyadap dan 
Thomas Purwoko, SH. Kepala Tata Usaha.

Berprestasi, Dapat Hadiah 
Berangkat Umroh

KPH BANYUMAS BARAT DIVRE JATENG.
Sutrisno Mandor sadap RPH Kedungwadas BKPH Kawunganten 

KPH Banyumas Barat  dan Supono penyadap getah pinus dari Desa 

Indra Jaya Kecamatan Salebu masuk wilayah KPH Pekalongan 
barat tahun ini 2015 mendapat hadiah dari Perum Perhutani Divre 
Jateng berangkat umroh.

Keberangkatan Umroh ini sebagai bentuk penghargaan atau 
hadiah atas keberhasilannya sebagai mandor sadap dan penyadap 
terbaik tingkat Divre Jateng.

Tugas sebagai mandor sadap sangat membutuhkan ketekunan 
dan keuletan apalagi memegang 9 anak petak yang berjauhan den-
gan luas total 192,1 ha dan target produksi 179,888 Kg 

Berkat kegigihan dan keuletan dalam bekerja, atau tugas yang 
diembannya sebagai mandor sadap sampai dengan periode I Agus-
tus telah tercapai 125.635 kg atau 69,85 % dari NPS 61 %

Ditanya atas penghargaan yang diterimanya itu, Sutrisno me-
nyatakan sangat bersyukur sekali karena tanpa diduga dirinya dib-
erangkatkan umroh  atas penghargaan dan kepedulian dari Perum 
Perhutani Divre Jateng. 

Banyak sekali kiat-kiat yang dilakukan oleh Sutrisno sebagai 
mandor sadap untuk mendekat atau merangkul ke penyadap se-
hingga para penyadapnya menjadi giat dan rajin menyadap.

Administratur/KKPH Banyumas Barat, Ir Setiawan MM men-
gatakan bahwa Perum Perhutani setiap tahun selalu memberikan 
penghargaan kepada karyawannya yang bekerja dengan baik den-
gan nilai ragam hadiah bervariasi.

Penghargaan tahun ini adalah pemberangkatan umroh untuk 
memotivasi seluruh karyawan agar bekerja dengan baik lagi;.

Sementara itu Kepala Tata Usaha KPH Banyumas Barat, Thom-
as Purwoko SH menambahkan bahwa pihanya pada 20 Agustus 
2015 telah mendaftarkan keberangkatan mereka melalui Biro per-
jalanan Umroh di Purwokerto.

Kom.Byb Mujiono.

HALAL BI  HALAL
KPH PEKA LO NGAN BARAT DIVRE JATENG - Keluarga besar 
Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat menggelar acara halal bi 
halal di gedung pertemuan KPH Pekalongan Barat 10/8 lalu yang 

diikuti segenap 
karya wannya. 
A d m / K K P H 
P e k a l o n g a n 
Barat, A Fajar 
Agung Su-
setyo dalam 
a m a n a t n y a 
m e n g e n g i n -
gatkan untuk 
selalu bersyu-
kur dengan 
nikmat yang 
telah diberikan 

Allah SWT dan terus meningkatkan semangat kejujuran, kepedulian 
dan profesionalisme dalam bekerja.

" Perhutani sebagai tempat kita mencari nafkah maka harus kita 
pertahankan. Maka dari itu kita harus bekerja dan bekerja untuk 
meningkatkan produktivitas demi mencapai Perhutani Unggul," kata 
Anton. 

Kom.Pkb/Varno

KPH BANYUWANGI SELATAN DIVRE JATIM - Dalam upaya 
menjaga ukhuwah dan meningkatkan harmonisisasi dengan seluruh 
karyawan, jajaran Perhutani KPH Banyuwangi Raya meliputi KPH 
Banyuwangi Selatan, Banyuwangi Barat dan Banyuwangi Utara 
melakukan halal bi halal bersama yang berlangsung di halaman 

kantor Perhutani 
Banyuwangi Raya 
pada (22/7).

” Ini adalah 
wujud ukhuwah di-
antara jajaran rim-
bawan yang ada di 
Banyuwangi untuk 
mempererat jalinan 
tali silaturahim 
diantara karyawan 
Perhutani agar 
tetap kompak dan 
sehati,” kata Adm/
KKPH Banyuwangi 
Selatan,  Agus 
Santoso di acara itu 
yang diikuti seki-
tar 300 karyawan 
lebih.

Dalam kegiatan 
Ramadan sebelum-
nya Administratur 
KPH Banyuwangi 
Selatan, Agus 
Santoso juga me-
nyerahkan santu-
nan untuk 25 anak 
yatim di sela keg-
iatan Pembinaan 
Karyawan lingkup 
KPH Banyuwangi 

Selatan pada momen bulan ramadan lalu (10/7). Kom. 
Kom.Bwis/Didik N
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jonegoro, Suyoto dalam sambutannya mengatakan 70 tahun Indo-
nesia merdeka telah memberi pelajaran berharga padakitasemua, 
pertama kekayaan alam yang tersedia di bumi pertiwi ini ada batas-
nya, kita tidak boleh terninabobok dengan jargon Indonesia negeri 
yang kaya raya, sebab seberapa pun kekayaan alam sebuah negeri 
kalau rakyatnya hanya mengekploitasi terus menerus akan habis.

Untuk itu ia mengajak dengan momentum HUT RI ke -70 bahwa 
sudah saat untuk memperkokoh kerja tepat, cepat dan bermanfaat, 
mari menjadi Wong Jonegoro yang sehat lahir batin, cerdas dan 
berpengetahuan produktif dan bahagia. 

Dalam merayakan HUT RI ke-70 KPH Bojonegoro juga melaku-
kan peringatan bersama dengan Muspika Kecamatan Dander den-
gan menggelar jalan santai dan lomba-lomba yang lain.

Kom.Bjr/rafik

KPH BONDOWOSO DIVRE JATIM - Perhutani KPH Bondo-
woso mengadakan upacara peringatan Kemerdekaan RI ke-70 di 
Wana Wisata Pasir Putih Bondowoso (23/8).

Administratur KPH 
Bondowoso, Adi Winarno 
memimpin upacara tersebut 
dan mengatakan bahwa 
sengaja uapacara diadakan 
di Pasir Putih. karena se-
lain untuk promosi wisata, 
acara semacam itu  baru 
kali pertama diadakan di 
Bondowoso.

Rangkaian acara dimu-
lai dari apel pagi, pengiba-

ran bendera, Jalan Sehat menyusuri pantai, lomba-lomba dengan 
ratusan doorprize dan juga joget bersama.  Peserta lomba mulai 
dari anak-anak, remaja, ibu-ibu dan bapak-bapak tampak semangat 
berkompetisi memenangkan lomba. Tampak wisatawan asing ter-
tarik dan larut dalam acara di Pasir Putih tersebut.

Pasir Putih memiliki keindahan pantai yang cantik. Ke depan, wi-
sata ini akan dilengkapi dengan sarana wisata bahari, panjat tebing 
alam pantai untuk outbond. 

 Kom.Bwo/Veni

KPH LAWU DS DIVRE JATIM  – Memperingati HUT Ke-
merdekaan RI ke – 70, Dharma Wanita Persatuan (DPW) KPH 
Lawu Ds, menggelar kegiatan senam bersama. Sekitar 60 peserta 
ikut dalam senam bersama tersebut terdiri dari  karyawan/karyawati 
dan anggota Dharma Wanita Persatuan di halaman kantor KPH 
Lawu Ds. 

Uai senam dilanjutkan dengan kegiatan lomba. Antara lain lomba 
menghias gambar mata ditutup, lomba permainan balon serta lomba 
kecakapan dalam menyampaikan pesan bersambut.

 “ Kegiatan ini bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme 
para rimbawan dan rimbawati,” ujar Rifa Nanang Sugiharto Ketua 
Dharma Wanita Persatuan  KPH Lawu Ds. Kom.Lawu Ds/Eko

KPH MADIUN DIVRE JATIM – memperingati HUT RI Ke-70 
Perhutani  KPH Madiun bekerjasama dengan Palang Merah Indone-
sia (PMI) Cabang Madiun, menggelar aksi sosial donor darah yang 
dilaksanakan di wana wisata Grape.

Adm/KKPH Madiun, Widhi Tjahjanto menyatakan kegiatan 
dononor darah merupakan perwujudan kepedulian karyawan/
karyawati Perhutani KPH Madiun  untuk membantu PMI dalam me-
menuhi kebutuhan persediaan darah. 

Ketua PMI Cabang Madiun, dr Bambang Tedjo Ismoyo me-
nyatakan PMI Kabupaten Madiun mensosialisasikan budaya 
donor darah lewat momentum peringatan kemerdekaan Republik 
Indonesia. PMI Cabang Madiun mengapresiasi kegiatan sosial yang 
dilaksanakan Perhutani Madiun lewat kegiatan kemanusiaan donor 
darah. Setetes darah yang telah disumbangkan sangat berarti yang 
tidak ternilai harganya bagi mereka yang membutuhkan.

 Selain kegiatan donor darah juga dilakukan tasyakuran HUT RI 
ke-70 yang sebelumnya juga diramaikan dengan mengelar berbagai 
lomba. Disamping itu, juga dilakukan  tasyakuran Perhutani KPH 
Madiun yang dapat mempertahankan sertifikat pengelola hutan 
lestari (PHL). 

Masih dalam kaitan peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan 
RI ke-70, KPH Madiun berkolaborasi dengan KBM Pemasaran 
Madiun, Perhutani Lawu Ds. juga berpartisipasi turut memeriah-
kan kar naval  mobil hias yang diselenggarakan Pemda Kabupaten 
Ponorogo (28/8).

Kom-Mdn/Yudi.

KPH CIANJUR DUVRE JANTEN - KPH Cianjur digelar berb-
agai lomba untuk memeriahkan HUT RI ke-70. Mulai lomba hiburan 
seperti balap karung,balap bakiak,balap makan kerupuk,tarik 
tambang,panco dan lain lain. Namun yang unik adalah lomba me-
masak yang pesertanya terdiri dari jajaran pimpinan KPH Cianjur, 
Adm dan wakilnya serta jajaran Kasi PSDH, KTU, KSS dan Kaur 
Bidang yang berlangsung meriah. 

Kom.Cjr/Yan

Dalam ajang lomba tesebut piala bergilir akhirnya berpindah 
diboyong tim gabungan dari BKPH Klumobangsri dan BKPH Ga-
jahbiru yang muncul sebagai juara umum. Piala diserahkan uasai 
upacara peringatan HUT RI ke-70 di halaman kantor KPH. 

Kom.Pti/Raswi

Lomba Akik Meriahkan 
HUT Kemerdekaan RI 

KPH MANTINGAN DIVRE JATENG
Memeriahkan HUT RI ke-70 Perhutani KPH Mantingan meny-

elenggarakan berbagai kegiatan lomba. Diantaranya lomba berjalan 
pada papan, pukul gentong, ambil kelereng, pingpong, kebersihan 
kantor dan rumah dinas Asper, kebersihan rumah dinas KRPH, jalan 
santai, Gaple berpasangan dan lomba akik. 

“ Untuk menjalin kebersa-
maan kita perlu mengadakan 
kegiatan semacam ini. Antara 
pejabat dan sataf bergabung 
menjadi satu dan larut dalam 
kegiatan secara bersama-
sama. Disamping itu kita perlu 
memupuk rasa Nasionalisme 
kita yang akhir-akhir ini men-
galami kemunduran karena 
pengaruh budaya asing,” kata 
Adm/KKPH Mantingan teguh 
Jati Waluyo.

Dari sekian banyak lomba, 
lomba akik tampaknya menjadi perhatian tersendiri. Lomba akik 
diikuti oleh 69 peserta karyawan KPH Mantingan dan SPH IV Rem-
bang. Dari berbagai corak dan mode akik dilombakan .mulai dari 
batu akik Aceh hingga Kalimantan semua masuk dan diikutkan lom-
ba. Semua akik yang diikutkan lomba cukup bagus dan menarik.*

KARNAVAL DAN KARNIVAL MERIAHKAN HARI JADI
Peringatan HUT RI ke 70 dan HUT Rembang ke 274 dilak-

sanakan bersamaan seraca meriah. Pengunjung berdesakan untuk 
melihat tampilan karnaval dan carnival pada Minggu (23/8). Ribuan 
pengunjung memadati Jalan dr Sutomo hingga jalan Kartini, Pemu-
da dan Jalan Rembang Blora KM 5.

Karnaval dan carnival batik Lasem mendapatkan sambutan luar 
biasa dari para penonton. Peserta karnaval didominasi dari mobil 
hias dan diramaikan dengan atraksi para pelajar yang tetap menjun-
jung nasionalisme dengan kostum pakaian perjuangan. 

Peserta menyuguhkan berbagai atraksi di panggung kehor-
matan dengan antusias. Apalagi penampilan mereka dinilai dewan 

juri untuk menetapkan terbaik dalam karnaval dan carnival tingkat 
kabupaten Rembang. Demi mendapatkan aplus dari para penonton 
mereka rela untuk menyewa kostum. Ini semata mata untuk kemeri-
ahan Gebayar Hari Jadi Rembang ke-274 dan HUT RI ke-70. 

Kom.Mtg/Sigit
KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG - Sebanyak 34 kantong 

darah terkumpul dari donor darah karyawan-karyawati Perum Per-
hutani KPH Kedu Selatan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke-70 
di Purworejo, Sabtu (15/8).

Adm/KKPH 
Perhutani Kedu 
Selatan, Toni 
Suratno turut 
mendonorkan 
darahnya me-
n y a m p a i k a n  
pentingnya do-
nor darah bagi 
m a s y a r a k a t 
karena selain 
dapat mem-
bantu sesama 
yang membu-
tuhkan, juga 

bermanfaat untuk kesehatan.
“Kami ingin terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan 

salah satunya yang kita lakukan hari ini. Saya memberikan apr-
esiasi dan penghargaan kepada mereka yang sudah mendonorkan 
darah dan membantu PMI.  Dalam kesempatan ini, saya  mengajak 
kepada karyawan dan karyawati  untuk turut menyumbangkan da-
rahnya, “ ujarnya. 

Kom.Kds/Agus
KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM
Dalam rangka peringatan HUT RI Ke-70 tahun 2015 Pemkab 

B o j o n e g o r o 
b e r s a m a 
DPRD, For-
pimda, BUMD, 
BUMN, para 
veteran dan 
para pelajar 
s e w i l a y a h 
K a b u p a t e n 
B o j o n e g o r o 
mengelar upa-
cara bendera 
di alun-alun 
Kota Bojone-
goro (17/8).

Bupati Bo-
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Pekik MedeKa KRB
Di Puncak Argopuro

KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Berbagai cara dilakukan dalam mengisi kemerdekaan RI ke-70. 

Mulai dari malam tirakatan, renungan, kegiatan lomba, bhakti sosial 
dan upacara bendera. Semua kegiatan itu sebagai rasa syukur pada 
Allah SWT atas kemerdekaan yang diberikan pada bangsa ini. Ten-
tunya melalui perjuangan panjang dengan pengorbanan harta benda 
jiwa dan raga para pahlawan kusuma bangsa.

Tak mau ketinggalan dalam mengisi kemerdekaan, Komunitas 
Rembang Bergerak (KRB) sebuah komunitas tempat berkumpulnya 

pemuda Rembang yang 
sedang berkarya dan 
peduli dengan generasi 
muda akan masa depan-
nya, juga melakukan keg-
iatan bertajuk Pendakian 
dan Upacara di Puncak 
Argopuro Gunung Lasem 
pada (16-17/8) kemarin.

Ketua umum KRB 
Achmad Rif’an men-
gatakan, tujuan kegiatan 
pendakian bersama 
dan upacara di puncak 

Argopuro antara lain: menumbuhkan sikap nasionalisme dan patrio-
tism bagi generasi muda, menumbuhkan sikap gotong-royong dan 
peduli lingkungan, mempererat tali persaudaraan lingkup pelajar 
se kabupaten Rembang dan mengenali potensi wisata yang ada di 
Rembang.

Mewakili Adm KPH Kebonharjo Isnin Soiban, Asper/KBKPH Gu-
nung Lasem Agus Murdiyanto menjelaskan, Perhutani menyambut 
baik kegiatan pemuda peduli lingkungan. 

“ Dengan upacara di puncak kawasan hutan akan lebih 
mendekatkan diri kita dengan keindahan alam. Itu kemurahan Tuhan 
yang mesti dijaga bersama. Semangat nasionalisme dalam men-
gisi kemerdekaan diwujudkan dengan tetap menjaga keutuhan dan 
kelestarian lingkungan hutan demi kebaikan bangsa dan Negara,” 
katanya.

Kegiatan yang diikuti oleh pelajar SMA/SMK dan organisasi 
Pemuda Pecinta Alam se-kabupaten Rembang berlangsung selama 
dua hari. Hadir pula untuk memberikan pengamanan dan pendamp-
ingan anggota Koramil dan Polsek Pancur. Selain upacara bendera, 
diadakan pula sarasehan dan diskusi peserta dengan tema cinta 
lingkungan demi hijaunya hutan kita. Kom Kbh/Wiyoso

Pemantapan Anggota SKWB
KPH NGAWI DIVRE JATIM - Sebanyak 28 anggota Pramuka 

Saka Wanabakti mengikuti kegiatan pemantapan beberapa waktu 
lalu. Kegiatan dibuka oleh Kak Agus Ahmad Fadoli yang juga Wakil 

Adm/KSKPH Ngawi Ten-
gah.

Dalam sambutannya 
Kak  Agus meminta kegiatan 
Pramuka Saka Wanabakti 
terus ditingkatkan. Karena 
Pramuka Saka Wanabakti 
sangat membantu dalam 
kegiatan-kegiatan perusa-
haan, terutama dibidang 
kegiatan sosial. 

Kom.Ngw/Edi  

Peringatan Hari Pramuka Ke-54
KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN
Pramuka Saka Wanabakti Perhutani KPH Tasikmalaya mengikuti 

upacara  peringatan Hari Pramuka ke-54 yang berlangsung di Ge-
dung Pramuka, Mangunreja Singaparna Tasikmalaya,(14/08/15).

Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum selaku Ketua Majelis 
Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tasikmalaya 
bertindak menjadi Pembina upacara dalam  upacara peringatan itu.

Uu Ruzhanul Ulum dalam sambutannya mengatakan antara lain 
berharap agar gerakan Pramuka dapat mendorong perkembangan 
dan kemandirian pemuda. Gerakan Pramuka untuk mempercepat 
keberhasilan dalam upaya pembentukan karakter kaum muda yang 
lebih baik sebagai calon pemimpin bangsa di masa mendatang. 

Gerakan pramuka 
juga diharapkan 
tangguh kepribadi-
annya, luhur budi 
pekertinya, hidup 
dalam kerukunan, 
kompak selalu ber-
satu. Karena pemu-
da demikianlah 
yang akan sanggup 
menghadapi tan-
tangan globalisasi, 
sanggup mengha-
dapi berbagai per-
soalan di negeri ini, 

serta sanggup untuk menatap masa depan dengan lebih baik.
Sementara Adm/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan men-

gatakan bahwa gerakan pramuka  mempunyai peranan besar dalam 
pembentukan kepribadian generasi muda sebgaimana tercantum 
dalam Tri Satya Dasa Dharma Pramuka, yaitu nilai-nilai luhur yang 
menjunjung tinggi keimanan, kejujuran, cinta tanah air, kasih sayang 
sesama manusia, tolong menolong, gotong royong, bertanggung 
jawab, disiplin, hormat kepada orang tua, sederhana, suci dalam 
pikiran, perkataan dan perbuatan.

Kom.Tsk/Asep JB

Muscab  Pramuka Probolinggo
KPH PROBOLINGGO DIVRE JATIM
Bertempat di Gedung Puri Manggala Bhakti Kantor Walikota 

Probolinggo beberapa waktu lalu berlangsung  acara Musyawarah 
Cabang Gerakan Pramuka Kota Probolinggo 2015. Hadir dalam 
acara tersebut diantaranya Kamabicab, Ka.Kwarcab, Waka Mabicab 
dan masing-masing Satuan Karya Pramuka.

 Ka.Kwarda Jawa Timur yang diwakili Kak AR. Purwadi dalam 
sambutannya menyampaikan dengan berakhirnya pengurus masa 
bakti 2010 -2015 ia berharap agar pengurus terpilih dapat melan-
jutkan apa yang telah dihasilkan pengurus lama yang telah banyak 
memberikan prestasi pada generasi muda Probolinggo. Ka.Kwartir 

lama dibawah 
pimpinan Kak Drs 
H Bandyk Soetrisno 
Msi (mantan Wa-
likota Probolinggo).

Terpilih secara 
aklamasi KaKwartir 
yang baru untuk 
masa bakti 2015-
2020 Kak Suhadak 
(Wakil Walikota Pro-
bolinggo). 
Kom.Prb/Mamang
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