
LAPORAN UTAMA

Lulusan PMPH Harus Mampu Dukung 
Pelaksanaan Tugas Perusahaan  

Demikian dikatakan 
Direktur Utama Perum 
Perhutani, Mustoha Iskandar 
pada penutupan Pendidikan 
Menengah Perencanaan 
Hutan (PMPH) angkatan 
pertama di Pusdingbang 
SDM Madiun (11/4).

Dikatakan, PMPH me-
mang sengaja dirancang 
khusun perusahaan seba-
gai upaya upaya kaderisasi 
SDM khusus di bidang peen-
canaan. Pendidikan yang 
baru kali pertama diseleng-
garakan itu sekaligus untuk 
menjawab terjadinya ke-
mandegan kaderisasi SDM, 

khususnya dibidang peren-
canaan. Para lulusan PMPH 
ia harapkan mampu menjadi 
perencana handal  di bidang 
kehutanan. Mampu men-
dukung dan melaksanakan 
tugas dan tanggungjawab 
sesuai visi dan misi Perum 
Perhutani.

Para luluasan PMPH 
angakatan pertama tersebut 
dikatakan Mustoha semua 
langsung diangkat sebagai 
pegawai dengan jenjang 
jabatan VI. Selain itu ia te-
gaskan mereka juga akan 
mendapat prioritas khusus 
dalam penentuan jenjang 

Bidang perencanaan sangat penting 
dalam sebuah perusahaan. Karena 
perencanaan yang menentukan keber-
hasilan perusahaan. Kalau perenca-
naan salah pekerjaan tak akan benar. 
Tapi kalau perencanaan sudah benar 
maka minimal sudah menyumbang 50 
% keberhasilan pekerjaan sudah ada 
di tangan.

PUSDIKBANG SDM MADIUN

Direktur Utama Perum Perhutani, Mustoha Iskandar diikuti Kepala Perhutani Divisi Regional  Jatim,   Andi Pureadi dan Kapusdikbang 
SDM Madiun, Lucy Merdiana menyalami para lulusan yang didampingi orang tua masing-masing.
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Peserta PMPH Lulus 100 % 

Kapusdikbang SDM Madiun, Ir Lucy 
Merdiana.

karir berikutnya.
“ Ya tentu setelah membuktikan kiner-

janya di lapangan. Perusahaan juga akan 
menuntut tanggung jawab mereka, bisa 
meningkatkan kinerja perusahaan, utaman-
ya pada bidang perencanaan hutan,” pinta 
Mustoha seraya menegaskan bahwa pro-
gram PMPH ke depan juga akan dipakai se-
bagai persyaratan minimal karyawan yang 
akan ditempatkan di bidang kehutanan.

Dikatakan bahwa kegiatan per-
encaan tidak hanya dituntut secara 
konvensional tetapi harus juga 
memperhatikan dan  mensinkro-
nkan dengan lingkungan eksternal 
yang mempengaruhi kegiatan bisnis 
di perusahaan. Lebih dari itu peren-
canaan yang juga didukung dengan 
adminstrasi yang baik, benar dan 
akurat sehingga perencanaan yang 
telah memegang peran keberhasi-
lan dapat terwujud.

Citra landsat
Menyinggung tantangan 

Perhutani ke depan, perusahaan 
akan dilengkapi dengan perang-
kat teknologi dicanggih yang me-
manfaatkan teknologi satelit. Yakni 
Perhutani akan memiliki citra land-

sat resolusi tinggi yang dikendalikan dari 
pusat dan mampu memonitor semua sudut 
kegiatan di lapangan.

“ Jadi Anda tidak bisa berbohong. Karena 
dari pusat pengendalian semua kegiatan di 
lapangan bisa dilihat langsung hanya den-
gan meng-klik peta kawasan dimaksud,” 
jelas Mustoha.

Untuk itu ia berpesan agar semua 

karyawan dalam bekerja tetap berpegang 
teguh menjunjung tinggi nilai kejujuran dan 
kepedulian.

“ Perhutani adalah dapur dan masa 
depan saudara, maka jagalah Perhutani 
dengan baik. Jadilah pejabat yang banyak 
memberikan manfaat pada perusahaan seh-
ingga in shaa Allah perusahaan akan mem-
berikan manfaat yang jauh lebih banyak,” 
tegas Mustoha.

Di akhir sambutannya Mustoha agar 
hasil penyelenggaraan PMPH angkatan 
pertama dievaluasi dan dilakukan penyem-
purnaan bila masih ada yang kurang. Selain 
dari pada itu ia juga meminta dalam penye-
lengaraan  pendidikan angkatan berikutnya 
dalam kurikulim agar dimasukkan bisnis etik 
(corporate ethics). 

Hal ini ditegaskan Mustoha karena sa-
ngat penting agar para siswa ahu tindakan-
tindakan apa yang melanggar nilai kejujuran 
yang merugikan perusahaan.

Dari 45 peserta PMPH tercatat tiga 
siswa terbaik masing-masing adalah Ismail 
adalah SPH II Yogyakarta dengsn nilsi 
85.50, Prasetyo Catur N, Stap Teknis SPH 
III Salatiga nilai 84.46 dan Rendi Dirman 
Mandor Tanam KPH Tasikmalaya dengan 
nilai 82.02.  S.Widhi

Direktur Utama Perum Perhutani, Mustoha 
Iskandar.
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SejAK medio Juni 2015 Perum 
Perhutani membuka Pendidikan Menengah 
Perencanaan Hutan (PMPH) yang di-
laksanakan di Pusat Pendidikan dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
(Pusdikbang SDM) di Madiun. Pendidikan 
tersebut dilakukan guna mempersiapkan 
tenaga dibidang perencanaan hutan yang 
memiliki kompetensi.

Pendidikan yang dikatakan sebagai 
terobosan baru Perum Perhutani itu dalam 
rangka kaderisasi di bidang perencanaan 
tersebut pada 11 April 2016 dilakukan pe-
nutupannya. Sebanyak 45 peserta dinya-
takan lulus 100 % setelah mereka menem-
puh pendidikan selam hampir 10 bulan.

“ Semua peserta dinyatakan lulus,” 
kata Kapusdikbang SDM Madiun, Ir Lucy 
Merdiana disela acara penutupan PMPH 
angkatan pertama itu dimana dari semua 
kelulusan yang memiliki kriterian cukup 
hanya tiga orang, selebihnya baik sekali 
dan baik.

Dengan kelulusan itu, lanjut dia 
Perhutani di lapangan memiliki SDM 
yang cukup kompeten, terutama di bidang 
peren canaan. Kepada semua lulusan se-
lain mendapatkan sertifikat juga langsung 
mendapat SK pengangkatan menjadi pe-
gawai. 

“ Ini adalah salah satu keunggu-
lan yang hampir sama dengan pro-
gram pendidikan PMK yang sudah 
lebih dulu berjalan. Dan ini memang 
menjadi keinginan kami, bahwa saat 
Perhutani melakukan pengangkatan 
pegawai itu ya benar-benar pegawai 
yang kompeten sesuai kebutuhan 
perusahaan yang salah satu dilaku-
kan pengkaderan di bidang peren-
caan ini,” tegas Lucy.

Menyinggung tenaga pengajar, 
dengan metode pembelajaran yang 
lebih banyak orientasi di lapangan 
itu dikatakan Lucy 90 % pengajarnya 
dari eksternal, baik pejabat atau 
pelaksana yang berkaitan dengan 
program-program baru yang sedang 
dikerjakan oleh Direksi dengan pihak 
UGM saat ini. Sisanya adalah tena-
ga dari Widya Iswara Pusdikbang 
SDM Madiun.

“ Karena sifat pendidikan yang sa-
ngat khusus, sehingga anak-anak ini pada 
saatnya ke lapangan dia sudah tidak lagi 
gaptek dan langsung mendapatkan ilmu 
yang bermanfaat dan langsung bisa ap-
likatif,” ujarnya dimana dalam materi pem-
belajaran PMPH lebih spesifik di bidang 
perencanaan.

Lucy berharap  lulusan PMPH benar-
benar mampu men dukung dan melak-
sanakan tugas dan tanggungjawab sesuai 
visi dan misi Perum Perhutani.

Ditambahkan, untuk angkatan kedua, 
akan mulai dilakukan penjaringan mulai 
awal Mei 2016 dan pendidikan akan dilak-
sanakan pada akhir 2016 dengan jumlah 
peserta yang sama. S.Widhi
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KPH BANYUWANGI SELATAN, 
Dalam upaya melestarikan mempetahankan 

keberadaan satwa langka yang dilindungi un-
tuk jenis penyu serta gerakan cinta lingkungan, 
Menteri Lingkungan Hidup Kehutanain RI (KLHK) 
beserta jajaran, Bupati Banyuwangi, Kadivre 
Jatim, Taman Nasional Alas Purwo, Baluran dan 
Meru Betiri melakukan kegiatan pelepasliaran 
anak penyu atau tukik berbagai jenis di pantai 
Trianggulasi Alas Purwo pada minggu (27/3).

Kegiatan pelepasliaran penyu (save penyu) 
ini merupakan rangkaian kunjungan kerjanya 
Menteri Siti Nurbaya ke Taman Nasional Alas 
Purwo dan Taman Nasional Baluran yang diikuti 
oleh jajaran kementrian LHK dan beberapa awak 
media nasional dari jakarta yang ikut serta dalam 
rombongan. 

Pada kesempatan tersebut Menteri Siti 
Nurbaya merasa kagum atas potensi keinda-
han alam yang eksotik di Banyuwangi termasuk 

Menteri LHK Siti Nurbaya saat memberi 
keterangan pers.

Menteri KLHK Melepas Tukik
Di Pantai Trianggulasi

Potong tumpeng nasi kuning.

4   BINA |  Edisi  02 n APRIL 2016 / Th XLII

DIREKSI PERUM PERHUTANI
Peringatan hari ulang tahun Perhutani 

ke-55, yang jatuh tanggal 29 Maret  2016,  
diperingati secara sederhana. BOD 
memperingatinya dengan acara pemotongan 
tumpeng, memberi santunan kepada yatim 
piatu, dan memberi penghargaan kepada 
86 karyawan Perhutani yang berpresatasi. 
Direktur Utama Perhutani Mustoha Iskandar 
menyerahkan langsung kepada  mereka, di 
Jakarta. (26/3).

Secara simbolis  Perhutani  mengajak 
seluruh karyawan Perhutani untuk 
memberikan bantuan kepada 5.555  anak 
yatim di sekitar hutan dan bersama-
sama 55 ribu keluarga karyawan Perum 
Perhutani dan anak yatim memanjatkan doa 
bagi keselamatan dan keberlangsungan 
perusahaan yang kita cintai. Anggaran untuk 
santunan anak yatim sekitar Rp 1,2 milyar

Dalam sambutannya Mustoha Iskandar 
mengatakan sebagaimana ditegaskan 
pemerintah, bahwa BUMN dituntut untuk 
menjadi instrumen ketahanan nasional di 
bidang pangan, energi, dan air; engine of 
growth pendorong pertumbuhan ekonomi 
nasional; kepeloporan dan kebanggan 
nasional. BUMN yang tidak mampu 
mengemban ketiga fungsi tersebut, atau 

salah satu dari tiga fungsi tersebut, harus 
bermetamorfosa. “ Ini merupakan Perhutani 
di hari jadinya yang ke -55,” tegasnya.

Mustoha Iskandar   menekankan 
perubahan menjadi keniscayaan yang harus 
dilakukan. Perhutani harus bertransformasi 

HUT Perhutani Ke-55 Diperingati Sederhana
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Menteri LHK Siti Nurbaya beserta jajaran bersama Bupati Banyuwangi, Kadivre Jatim, 
TNAP melakukan pelepasliaran tukik di Pantai Trianggulasi Alas Purwo. 

kawasan hutan Perhutani dan Taman Nasional 
Alas Purwo, ”Wah bagus sekali pemandangan 
alam dan pantai disini, Banyuwangi memang 
keren, tempatnya indah dan menajubkan, ung-
kap Siti Nurbaya. 

Didampingi oleh Bupati Banyuwangi dan 
Kepala Perhutani Divisi Regional Jatim rombon-
gan Kementrian LHK melakukan kunjungan ke 
TN Alas Purwo dan Baluran untuk melihat se-
cara langsung savana Sadengan disana banyak 
satwa banteng, rusa, burung merak yang terlihat 
sangat jelas, dilanjutkan pelepasliaran penyu di 
pantai trianggulasi dan selanjutnya rombongan 
kementian LHK menuju Pendopo Kabupaten 
untuk ramah tamah. Pada sambutanya diacara 
ramah tamah Menteri Siti Nurbaya menyatakan 
kekaguman atas potensi dan keindahan alam-
nya,” Banyuwangi memang keren dan menajub-
kan alamnya, dan sepanjang jalan menuju hutan 
saya sangat senang karena masyarakat sekitar 
hutan rumahnya sangat bagus, ini artinya masyr-
akat sekitar hutan sejahter, tidak ada kesenjan-
gan perekonimian antara kota dan desa, dan ini 
berkat kontribusi kehutanan kepada masyarakat 
sekitar hutan, ungkap Siti Nurbaya yang sambut 
aplaus oleh semua hadirin, usai ramah tamah 
rombongan KLHK menlanjutkan perjalanan 
menuju TN Baluran untuk melihat secara lang-
sung penangkaran banteng dan rusa. 

Kom.Bws/Didik Nurcahyo

Mereka berprestasi mendapat  penghaegaan.
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dari perusahaan yang bersifat konvensional 
dan birokratik menjadi perusahaan yang 
dikelola dengan menggunakan kaidah dan 
konsep-konsep manajemen modern dan 
korporatif sehingga perusahaan akan mampu 
menghadapi tuntutan dan perubahan sosial 
politik yang sangat dinamis. 

“Transformasi ini harus 
menyentuh aspek kultural/
budaya baru di perusahaan. 
Transformasi kultural ini 
diperlukan untuk mengubah 
kebiasaan-kebiasaan lama 
yang sudah tidak sesuai 
lagi baik dengan tuntutan 
eksternal maupun nilai baru 
perusahaan yaitu jujur, 
peduli dan profesional,” 
tegasnya Dirut Perhutani.  
Untuk mencapai Perhutani 
Excelent pada tahun 2020, 
lanjut Mustoha Iskandar,  
telah kita mulai sejak 2013 
dan dituangkan dalam RJPP 
maupun roadmap tahun 2015-
2019. 

Dikatakan, bisnis 
perusahaan yang awalnya 
ditopang oleh pendapatan 
kayu bundar dan industri 
kayu, dengan kontribusi lebih 
dari 75% kini mulai bergeser. 
Kontribusi dari bisnis non 

kayu seperti gondorukem dan terpentin 
yang awalnya sebesar 25% kini sudah mulai 
menggeser pendapatan dari kayu bulat dan 
industri kayu.

“ Enam dekade setelah Perum Perhutani 
berdiri, perusahaan memutuskan penataan 
bisnis menuju hilirisasi usaha. Artinya kita 

lebih menekankan pencarian pendapatan 
dan laba pada sektor-sektor hilir yang 
selama ini belum tergarap secara optimal,” 
tandas Mustoha Iskandar.

Berita terkait kegiatan peringatan HUT 
Perhutani Ke-55 baca juga di halaman 35 - 
39 nomor ini.  MU



KRIMINAL

Kebijakan Drop The Gun Perlu Ditinjau Lagi 

KPH CePU
Dua orang Mandor Perum 

Perhutani KPH Cepu yang se-
dang melakukan tugas piket jaga 
truk bermuatan kayu jati tebangan 
di wilayah BKPH Pucung KPH 
Cepu didatangi oleh segerom-
bolan orang tak dikenal. Mereka 
hendak melakukan perampokan 
kayu jati yang ada dalam truk itu 
(6/4/’16).

Kejadian tragis yang terjadi 
di Dusun Klompok, Desa Sogo, 
Kecamatan Kedungtuban, Ka bu -
paten Blora itu menimpa M Zahri 
(40 th), Mandor RKP dan Rusanto 
(47 th), Mandor Tanam BKPH 
Pucung. 

Kejadiannya bermula ada nya 
truk angkutan kayu tebangan di-
parkir pada halaman rumah salah 
satu karyawan KPH Cepu di kam-
pung dekat lokasi tebang. Karena 
sudah pukul 17.00 WIB truk ang-

kutan kayu tersebut baru keluar 
dari lokasi tebang dan sudah me-
liwati batas waktu yang ditentukan 
oleh TPK untuk menerima kiriman 
kayu dari hutan, maka truk terse-
but diparkir di tempat yang diang-
gap aman dan esok paginya kayu 
tersebut langsung akan dikirim ke 
TPK Batokan. 

Sekitar pukul 24.00 WIB da-
tang segerombolan orang yang 
tidak dikenal berjumlah sekitar 
25 orang. Mereka darang de-
ngan mengendarai sepeda mo-
tor. Setiba di TKP gerombolan 
tersebut langsung melakukan 
penganiayaan dan tindak keke-
rasan serta menyandera petu-
gas Perhutani yang sedang piket 
tersebut. Karena jumlah peram-
pok lebih banyak serta membawa 
senjata tajam berupa pedang, 
petugas tidak bisa berkutik dan 
menurut apa keinginan mereka. 

Puluhan Perampok Kayu Jati
Sandera dan Aniaya Petugas Perhutani

MArAKNyA pencurian kayu yang sering 
diwarnai dengan penganiaan dan penyan-
deraan membuat nyali petugas menjadi ciut. 
Lantaran pencurian itu pada wilayah-wilayah 
tertentu dilakukan secara berkelompok yang 
jumlahnya mencapai puluhan. Sementara 
petugas keamanan hanya beberapa gelintir. 
Pun demikian mereka tidak dilengkapi den-
gan kelengkapan keamanan yang mema-
dahi. Sementara lawan yang dihadapi ber-
senjatakan berbagai senjata tajam (sejam). 
Kalau sudah demikian petugas memilih me-
ngalah daripada harus melawan yang malah 
akan berakibat fatal.

 Dilakukan Kebijakan drop the gun bagi 
petugas keamanan hutan sebenarnya tidak 
tepat. Penggunaan senjata untuk membunuh 
memang tidak benar. Tetapi senjata bagi 
petugas untuk menumbuhkan rasa percaya 
diri dan membela diri memang bila sudah 
sangat terpaksa.

Kebijakan drop the gun yang dikaitkan 
dengan kegiatan sertifikasi PHL dimana 
petugas keamanan hutan tidak boleh lagi 
dipersenjatai dengan alasan agar bisa men-
ciptakan hubungan yang harmonis dengan 
rakyat atau masyarakat. 

Hal tersebut dikatakan Dr Ir Transtoto 
Handhadari, Direktur Utama Perum 

Perhutani 2006 - 2008 dalam sebuah perbin-
cangan dengan BINA menegaskan kebijakan 
itu sebenarnya tidak tepat. Karena rakyat di 
Indonesia tidak seperti rakyat dinegara lain 
seperti Singapura atau di Amerika Serikat 
yang masyarakatnya bisa diajak bicara.

“ Masyarakat Indonesia tidak semua bisa 
memahami persoalan. Rakyat kita itu lapar 
dan kelaparan ini membuat orang beringas 
dan mudah berbuat tidak baik. Apalagi bila 
dilakukan dengan bersama-sama,” katanya.

Adanya kebijakan drop the gun terse-
but dikatakan Transtoto malah memancing 
kelom pok-kelompok tertentu bangkit. Mereka 
yang dulunya sudah mengurangi keberani-
annya untuk mengambil kayu menjadi kem-
bali berani. Hal itu membuat Polhut  menjadi 
jatuh mental.

“ Polhut kita akan jatuh moralnya. Dan 
seperti yang terjadi sekarang ini terjadi pe-
nganiayaan atau pembunuhan kepada petu-
gas dan tidak ada pembelaan,” tegasnya 
di mana di eranya ia memimpin Perhutani 
bahwa korsa Polhut harus mendekati korsa 
tentara. 

“ Jadi kalau ada mondor dianiaya oleh 
pencuri kayu yang tidak bisa diatasi disatu 
wilayah, petugas dari wilayah lain harus da-
tang memberi bantuan. Jadi Polhut harus 

mobile dan keberadaannya ditakuti. Karena 
ini penting didalam penyelamatan kayu ada-
lah para maling dibuat takut dulu,” tegasnya.

Tepi dengan kebijakan drop the gun 
dikatakan Transtoto malah berakibat fatal. 
Karena kalau masyarakat sudah tidak takut 
‘nyolong’ dan petugas menjadi takut maka 
mereka akan berani mencuri lebih banyak 
yang akhirnya membuat produktivitas hutan 
menurun yang berdampak pada turunnya 
pendapatan perusahaan. 

“ Efeknya tidak bisa membayar gaji 
anak-anak menjadi lebih tinggi. Atau tidak 
bisa mengangkat mereka menjadi karyawan. 
Dan yang parah lagi karena gaji mereka kecil 
ada yang berani turut bermain. Jadi adanya 
kebijakan drop the gun tersebut rentetannya 
panjang,” tandasnya.

Untuk itu, Transtoto yang saat memimpin 
Pehutani ada kebijakan Operasi Hutan 
Lestari (OHL) IV menyarankan agar kebi-
jakan drop the gun tersebut bisa ditinjua 
kembali. Petugas bisa menggunakan senjata 
lagi yang tentunya dengan batasan-batasan 
yang bijak. Kebijakan operasi yang terus 
ditin daklanjuti dengan Opersai Hutan Lestari 
Tanpa Batas (OHLTB) hasilnya jug terus 
membaik.

“ Itu yang harus dilakukan. Kalau itu di-

Kedua korban aniaya M Zahri, Mandor RKP dan Rusanto, 
Mandor Tanam BKPH Pucung
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Bahkan barang-barang milik petugas (dom-
pet dan handphone) juga diambil dan diru-
sak oleh mereka setelah sebelumnya kedua 
petugas itu dihajar sampai babak belur.

Petugas yang babak belur setelah di-
laporkan segera dibawa ke Rumah Sakit 
PKU Muhammadiyah Cepu untuk dilakukan 
penanganan dan pe ngobatan secara inten-
sif.

Insiden tersebut langsung dilaporkan 
oleh Asper/KBKPH Pucung, Sungkono ke-
pada Administratur KPH Cepu serta Polsek 
Kedungtuban.

Menurut Asper/BKPH Pucung, Sungkono, 
akibat peris tiwa itu Perhutani menderita keru-
gian 103 batang kayu jati sebanyak 8,010 m3 
senilai Rp 29.124.900. 

Setelah menerima laporan dari petu-
gas Perhutani KPH Cepu pihak keamanan 
Kabupaten Blora menggelar operasi gabun-
gan dari Polres Blora, Polsek Kedungtuban, 
Polsek Randublatung bersama Petugas 
Perhutani KPH Cepu.

Sehari setelah kejadian tersebut petugas 
melakukan penggerebekan disalah satu ru-
mah warga Dusun Karang Anyar, Desa Pilang, 
Kecamatan Randublatung. Petugas berhasil 
menemukan barang bukti (BB) sebanyak 66 
batang kayu. Sebagian yang belum ditemu-
kan akan terus dilacak keberadaanya serta 

memburu para pelaku yang 
sudah dikantongi identitas-
nya oleh pihak keamanan 
Kabupaten Blora.

Terkait dengan insiden 
yang menimpa karyawan-
nya, Administratur/KKPH 
Cepu Ir. Endro Koesdijanto 
mengingatkan agar dalam 
melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab sebagai 
karyawan Perum Perhutani 
baik di kantor maupun di 
lapangan selalu berhati-ha-
ti dan dilaksanakan sesuai 
prosedur yang ditentukan.

Pengamanan hutan 
memang tugas dan tang-
gung jawab dari semua 
karyawan Perhutani bukan 
hanya dibebankan kepada 
Polhut dan Polternya saja. 

Hendro mendesak den-
gan semakin sering nya ter-
jadi insiden terkait dengan 
pengamanan hutan semo-
ga petugas segera dileng-
kapi dengan alat pelindung 
diri (APD) yang memadai termasuk senjata 
api. Utamanya bagi para petugas di wilayah-

wilayah yang rawan pencurian.

Kom.Cpu/edy

Kadivre Jateng 
Beri Santunan

Terkait dengan kedua petugas Perhuta-
ni korban penganiayaan tersebut, selang be-
berapa hari kemudian Kepala Perhutani Di-
visi Regional Jawa Tengah Ir SR Slamet Wi-
bowo didampingi oleh Kepala Biro Hukamas 
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Te-
ngah, Ir Imam Fuji Raharjo dan Adm/KKPH 
Cepu, Endro Koesdijanto mendatangi rumah 
kediaman dua orang mandor KPH Cepu M. 
Zahri dan Rusanto tersebut (11/4).

Saat disambangi di rumahnya, kedua 
korban tersebut sedang istrahat, masih ke-
lihatan lemas dan masih menjalani perawa-
tan rutin atas luka robek dan memar bekas 
penganiayaan. Mereka juga masih trauma 
dan takut atas kejadian yang menimpanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kadivre 
Jawa Tengah menyampaikan santunan se-
bagai tali asih kepada korban. Beliau mem-
beri motivasi kepada korban agar tetap se-
mangat dan tidak usah takut kepada siapa-
pun yang hendak menghalangi program dan 
kegiatan yang dilakukan oleh Perum Perhu-
tani. " Karena kita tidak sendiri. Dibelakang 
kita banyak pihak yang mendukung dan 
membela Perhutani," pesan Kadivre. 

Kom.Cpu/edy

lakukan keamanan hutan pasti akan membaik,” 
tegasnya dimana kala itu dalam tiga bulan ope-
rasi yang dicanangkan berhasil menangkap 
876 cukong kayu di Jawa. Waktu itu kerugian 
Perhutani akibat pencurian kayu ia katakan 
mencapai Rp 80 miliar lebih dalam setahun 
bisa turun menjadi tinggal Rp 11 miliar. Dan 
seterusnya semakin membaik.

S.Widhi

Transtoto Handhadari.
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BISNIS MANDIRI

PABrIK Sagu yang dibangun Perum 
Perhutani di pedalaman Kabupaten Sorong 
Selatan beberapa waktu lalu telah diresmi-
kan pengoperasiannya oleh Presiden RI 
Joko Widodo (Jokowi). Berdirinya pabrik 
sagu yang dikatakan terbesar dan termo-
dern di Asia tenggara itu upaya awal pem-
bangunannya sangat kompleks dan menda-
pat pertentangan di masyarakat. 

Ada berbagai cerita menarik dibalik upa-
ya Perum Perhutani membangun pabrik 
sagu di pedalaman Kabupaten Sorong 
Selatan itu. Berbagai penolakan dan per-
lawanan dari masyarakat sekitar sempat 
terjadi. Belum lagi, lokasi pabrik berada di 
pedalaman Papua Barat yang terisolir dan 
tak ada akses jalan serta kepungan hewan 
liar seperti buaya.

Perum Perhutani yang telah meneri-
ma penugasan di sektor pangan pada 29 
Februari 2012 oleh Menteri Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, kala 
itu, tak langsung buru-buru melakukan 
pemba ngunan fisik. Perhutani bersama tim 
melakukan pendekatan secara intens berka-
li-kali selama 2 tahun, setelah itu baru pros-
es konstruksi. Tujuannya ialah membangun 
pondasi sosial di masyarakat.

"Kita lakukan pendekatan ke semua 
elemen di Kais selama 2 tahun. Kita ingin 

ba ngun pondasi sosial yang kokoh dulu 
sehingga semua, warga lokal di sini punya 
rasa memiliki terhadap pabrik," kata General 
Manager Pabrik Sagu Perhutani di Papua, 
Ronald Guido Suitella kepada BINA pada 
sebuah kesempatan.

Dikisahkan Ronald, dalam poses 
pendekatan ke warga memang tidak ber-
jalan mulus. Ia mengaku pernah dihadang 
warga yang membawa tombak, parang, dan 
panah saat melakukan pendekatan.

" Saya pernah dihadang pakai parang, 
tombak, panah. Saya awalnya diadili tapi 
setelah berproses saya malah dipuja-puja 
warga," kenangnya.

Dikatakan dalam pendekatan ke warga 
dirinya bersama tim bukan hanya sekedra 
mengajak warga berdialog, pendekatan juga 
dilakukan dengan berbaur. Ronald men-
gaku harus berbicara, makan, berperilaku 
layaknya penduduk lokal agar bisa diterima 
masyarakat. Apalagi ia berpegangan ke niat 
baik. Baginya, pendekatan dengan pen-
duduk Papua lebih mengutamakan hati.

" Bangun Papua harus pakai hati bukan 
otak. Kita hari ini bisa akali orang Papua tapi 
besok. Kita akan diakali bahkan diganggu," 
jelasnya.

 Berkali-kali tim melakukan dialog dan 
mendengarkan masukan warga hingga me-

nemukan kata sepakat baeu kemudian diko-
kohkan bangunan sosial itu dengan mem-
bentuk sebuah lembaga. Yakni Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Bisiro Kais 
yang strukturnya berasal dari penduduk lokal. 
LMDH yang setelah disamakan persepsinya 
dengan Kepala UPT dan Kepala Dinas ke-
mudian dilakukan pelantikan yang dilakukan 
oleh Bupati Sorong Selatan. LMDH yang 
diketuai oleh Efradus Bandi, mantan Kepala 

Pabrik Sagu Perhutani
Dibangun Dengan 
Penuh PerjuanganGeneral Manager Pabrik Sagu Perhutani,

Ronald Guido Suitella
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BISNIS MANDIRI

PABrIK Sagu modern pertama 
dan terbesar di Indonesia yang diban-
gun Perum Perhutani dengan investasi 
senilai Rp 112 miliar yang berlokasi di 
Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, 
Provinsi Papua Barat mulai beroperasi 
pada Maret 2015 dengan kapasitas 
sebesar 30.000 ton sagu per tahun.

Pembangunan pabrik sagu tersebut 
merupakan bisnis baru bagi Perhutani 
untuk mengelola lahan seluas 15.000 
hektare di kawasan itu.

Pada tahap awal, 2015 dikatakan 
Ronald kapasitas produksi baru 25 pers-
en, 2016 sebesar 50 persen dan me-
masuki kapaitas penuh pada 2017.

 Dengan telah beroperasinya pabrik 
sagu tersebut Perhutani akan mampu 
untuk memenuhi kebutuhan sagu na-
sional yang saat ini mencapai 5 juta ton 
per tahun. Tentunya dengan pengem-
bangan pabrik sagu menjadi industri 
nasional maka produksi sagu Perhutani 
nantinya tidak hanya untuk kebutuhan 
dalam negeri tapi juga bisa diekspor. 
Pasar ekspor potensial sagu terutama 
negara-negara di ASEAN dan termasuk 

Jepang. 
Sagu dengan nama latin Metroxylon 

Sp ini adalah tanaman asli Indonesia 
yang menjadi sumber karbohidrat utama 
yang dapat digunakan untuk makanan 
sehat, bioethanol, gula untuk industri 
makanan dan minuman, pakan ternak, 
industri kertas dan farmasi dan lainnya.

Indonesia berpotensi menjadi pro-
dusen sagu terbesar di dunia karena ter-
dapat tanaman sagu terluas di dunia di 
Pulau Papua dengan hamparan sekitar 
4,5 juta hektare.

Kualitas pohon sagu asal Papua pun 
cukup terkenal dengan sebutan  Sagu 
Raja, yang bisa menghasilkan sagu hing-
ga 900 kilogram per batang. Berbeda 
dengan pohon sagu asal Malaysia yang 
rata-rata menghasilkan tepung sagu 
maksimal 250 kg per batang.

Selama ini petani sagu seperti di 
Papua, hanya sanggup mengolah satu 
batang sagu selama dua minggu, na-
mun dengan kemitraan ini hasil tanaman 
sagu penduduk bisa langsung diolah 
dengan waktu singkat. 

S.Widhi

Pabrik Sagu Perhutani 
Terbesar dan Termodern

Kampung di Kais ini, selanjutnya dibawa ke 
Lampung dan Pangalengan untuk dilatih.

Terbentuknya LMDH itu ditegakan 
Ronald, sekaligus menjadi wadah komunika-
si antara Perum Perhutani sebagai pemilik 
pabrik dan warga lokal. Komunikasi dibuat 
satu pintu. Selain itu, penentuan karyawan 
lokal yang bekerja di pabrik hingga harga 
sagu yang bakal dijual di pabrik juga dibahas 
antara warga dan LMDH.

Pembangunan konstruksi
Setelah persoalan sosial bisa ditangani, 

proses pembangunan atau konstruksi baru 
dimulai pada awal 2014. Selama konstruk-
si, komunikasi antara Perhutani dan warga 
terus dijalin melalui wadah LMDH tersebut. 
Alhasil, proyek pembangunan pabrik dilind-
ungi warga lokal dan tak pernah ada boikot 
dengan jalan pemalangan.

Proses konstruksi juga melibatkan pulu-
han tenaga kerja lokal. Akhirnya, proyek ini 
bisa tuntas 31 Desember 2015. Pabrik sagu 
mulai beroperasi menggiling batang sagu 
ukuran 1 meter. Kapasitas terpasang pabrik 
mampu mengolah 6.000 tual dan menghasil-
kan 100 ton tepung sagu kering.

Saat pabrik mulai beroperasi, penduduk 
lokal bisa menjadi pekerja hingga pemasok 
tual sagu (batang sagu ukuran 1 meter-red). 
Ronald menjelaskan, penduduk bisa tebang 
satu pohon selama satu hari. Satu pohon 
bisa menghasilkan 10-12 tual.

Satu tual dihargai Rp 10.000 (harga tual 
dan hak ulayat) maka dia bisa terima Rp 
120.000 per hari. 

" Berapa besar akan diperoleh jika da-
lam satu keluarga ada 3 orang yang produk-
tif maka," jelas Ronald dimana masyarakat 
yang berternak babi juga bisa memanfaat-
kan limbah sagu untuk pakan. 

Mereka umumnya melakukan pekerjaan 
mencari sagu sete lah bekerja atau melaku-
kan aktivitas lain seperti beternak babi atau 
beternak madu. 

S.Widhi

Pabrik Sagu Perhutani
Dibangun Dengan 
Penuh Perjuangan
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KEHUTANAN

PUSDIKLAT MADIUN
ASEAN Rok Forest Cooperation ( AfoCO 

) menggelar pelatihan Landmark Program 
Training Course on Sustainable Forest 
Management Policy di Pusat Pendidikan 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
(Pusdikbang SDM) Madiun. Program yang 
diikuti 18 peserta perwakilan dari sejumlah 
negara di Asean mempunyai tujuan untuk 
penataan managemen serta terobosan da-
lam penelitian tentang tanaman hutan 14/3.

AfoCO didirikan tahun 2011 di Korea 
Selatan dimana diilhami oleh kondisi de-
forestasi yang tinggi di kawasan negara-
negara ASEAN termasuk Indonesia. Luas 
hutannya sendiri diperkirakan lebih dari 20% 
dari total lahan di dunia.

I Wayan Susi Dharmawan, Projec 
Manager AfoCO Indonesia memngatakan 
training tersebut diikuti semua anggota 
Asean kecuali Singapura. 

“ 18 Orang yang ikut pelatihan ini me-
wakili Korea, Indonesia, Brunei Darussalam, 
Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, 
Vietnam, Laos dan Kamboja,” katanya.

Selama 5 hari pelatihan, semua ang-
gota tidak hanya meneriam materi saja, 
tetapi saling bertukar pikiran tentang segala 
hal dalam penggelolaan hutan di masing – 
masing negara. Juga melakukan praktiek di 
lapangan. 

“ Sehingga pada akhir pelatihan diharap-
kan tiap-tiap peserta tersebut membawa 
konsep yang akan diterapkan, “ ujar Wayan.

Kenapa dipilih Perhutani sebagai tempat 
pelatihan ? Dikatakan Wayan karena AfoCO 
menilai Perhutani telah berhasil mengelola 
dengan baik kawasan hutannya. Sehingga 
semua produk Perhutani diterima di pasar 
nasional maupun internasional.

Direktur Utama Perum Perhutani, 
Mustoha Iskandar mengatakan, pihaknya 
sangat mengapresiasi AfoCO yang telah 
memilih Perhutani menjadi rujukan dari pe-
serta pelatihan. Dia berharap akan adanya 
kerjasama secara berkesinambungan, se-
hingga bisa besama-sama menghijaukan 
hutan, lebih meningkatkan pengelolaan 
hutandan sebagainya.

Paparan yang di sampaikan bahwa saat 
ini hutan yang dikelola Perhutani Seluas 2,4 
juta ha di pulau Jawa saja. Luas hutan terse-
but dikelola sebanyak 57 KPH.

Direktur Utama Perhutani juga men-
jelaskan dengan kerja keras semua pihak 
di Perhutani, hingga saat ini telah mengan-
tongi berbagai sertifikasi baik skala nasional 
maupun internasional seperti COC, ISO 
9001, VLO, Sertifikat pengelolaan hutan les-
tari (Sustainable Forest Managemen / SFM) 
dari FSC.

Kunjungi BBPBPTH
Peserta Training Course on 

Sustainable Forest Management 
usai kegiatan di Pusdikbang 
SDM Madiun juga mengadakan 
lawatan ke Balai Besar Penelitian 
Bioteknologi dan Pemuliaan 
Tanaman Hutan (BBPBPTH) di 
Yogyakarta (18/03). 

Rombongan yang dipimpin I 
Wayan Susi Dharmawan, Project 
Manager AFoCO Indonesia 
tersebut, diterima oleh Kepala 
BBPBPTH, dalam hal ini diwakili 
oleh Kabid DIK, Ir. Didik Purwito, 
M.Sc.

Dijelaskan Wayan disela 
kunjungannya itu, sebagaimana 
diketahui bahwa Pengelolaan 
Sumber daya hutan secara 
berkelanjutan merupakan tang-
gung jawab dari setiap bangsa 
untuk mengamankan pem-
bangunan jangka panjang. 
Pengelolaan sumber daya yang 
tidak tepat akan menyebabkan 
kegagalan hutan menyediakan barang dan 
jasa yang berkelanjutan untuk memenuhi 
kebutuhan kita sekarang dan masa depan. 

Tantangan utama untuk kehutanan yang 
berkelanjutan adalah pada karakter atau 
orang-orang yang dinamis sebagai pusat 
Sustainable Forest Management (SFM). 
Istilah ini diyakini sebagai konsep multidi-
mensi karena menggabungkan empat pilar 
yaitu, ekonomi, sosial, budaya dan lingku-
ngan yang membutuhkan kolaborasi antara 
pemerintah, organisasi non-pemerintah 

dan terutama masyarakat pedesaan.(FAO, 
2016) 

Sustainable Forest Management (SFM) 
menekankan perlunya untuk menyeimbang-
kan antara hasil yang berkelanjutan (kayu 
dan non-kayu) dan lingkungan sosial yang 
berkelanjutan. Dengan demikian, pengelo-
laan hutan harus mampu mengelola ber-
bagai hasil hutan (barang dan jasa), untuk 
memenuhi kebutuhan orang-orang sembari 
meningkatkan kondisi sosial dan lingku-
ngan.

eko Santoso-S.Widhi

AfoCo Gelar Pelatihan LPTC
on Sustainable Forest Management Policy

Dirut Peruhutani saan memberikan sambutan dalam 
AfoCo Landmark Peogramme Training Course.

Peserta keliling lingkungan Pusdikbang SDM Madiun.
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LINGKUNGAN

TAMAN Safari Jawa Tengah akan lebih 
dikenal dengan “Jateng Park” bakal diban-
gun. Lokasilnya, di kawasan Wana Wisata 
Penggaron, Desa Susukan, Kecamatan 

Ungaran, Kabupaten Semarang.
Dijadwalkan ‘Ground breaking’ awal 

2017 dan sekarang masih disusun analisis 
mengenai dampak lingkungan (AMDAL) 

Jateng Park Bakal 
Dibangun Awal 2017

serta ‘detail engineering design’ dari ‘Jateng 
Park’,” ujar Kepala Biro Bina Produksi Setda 
Provinsi Jawa Tengah, Peni Rahayu.

Penyusunan amdal Rencana 
Pengelolaan Lingkungan dan Rencana 
Pemantauan Lingkungan serta DED pem-
bangunan “Jateng Park” ditargetkan selesai 
pada akhir 2016, tandasnya.

Terkait rencana pembangunan “Jateng 
Park” tersebut dikatakan bahwa Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah men-
geluarkan surat bernomor P31/MenLHK-
2/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha 
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata di 
Hutan Produksi.

Dengan keluarnya surat dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan terse-
but dijelaskan maka Perum Perhutani te-
lah memiliki hak pengelolaan Wana Wisata 
Penggaron tanpa mengubah status hutan 
produksi.

“Perhutani hanya merevisi rencana pen-
gaturan kelestarian hutan dan rencana keg-
iatan nanti diganti untuk kegiatan pemban-
gunan ‘Jateng Park’,” ujarnya.

Pemprov Jateng dan Perum Perhutani 
juga berencana mendirikan sebuah peru-
sahaan baru berbentuk perseroan terbatas 
yang khusus menangani pembangunan 
“Jateng Park”.

“Setelah perusahaan baru dibentuk, 
nanti kita secara simultan menindaklan-
juti dengan izin pembangunan ‘interchange’ 
dari Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat dengan persyaratan 
yang cukup banyak seperti pembuatan DED, 
pemasangan lampu penerangan jalan, serta 
penyusunan studi kelayakan,” tegas Peni. 

SW

Menteri PU izinkan Pembuatan Simpang Susun di Jalan Tol Untuk Jateng Park. Foto Tol 
Bawen Salatiga dalam proses. Foto : Ist/Triibun Jateng

Ditemukan Cara 
Perpanjang Umur Pisang

Pisang tidak pernah bertahan sangat 
lama, hanya dalam beberapa hari setelah 
dibeli buah biasanya sudah akan mulai 
membusuk. Ilmuwan dari Volcani Institute, 
lembaga riset Kementerian Pertanian Israel, 
menemukan cara untuk secara signifikan 
memperlambat pembusukan dengan men-
gubah gen dalam buah tersebut.

Dr. Haya Friedman, peneliti di Volcani 
Institute, yang juga dikenal sebagai 
Organisasi Riset Pertanian (Agricultural 
Research Organization/ARO), memberi-
tahu kantor berita Reuters bahwa pisang 
yang genetiknya diubah bisa tetap segar 
setidaknya dua kali lebih lama ketimbang pisang normal.

"Kau bisa lihat di sini bahwa pisang-pisang yang telah kami 
ubah ekspresi gennya yang sekarang pematangannya tertunda. 
Sementara pada buah kontrol pematangannya masih berlang-
sung cepat dan normal. Kau harus memahami bahwa buah-buah 
ini dipetik lebih dari satu bulan lalu," katanya menunjuk pada dua 
kelompok pisang di meja di depannya, satu di antaranya sudah 

menghitam dan yang kedua masih terlihat kuning segar.
Riset Friedman mulanya didasarkan pada temuan sebelum-

nya pada tomat. Tapi kemudian membawa  temuan-temuan itu 
selangkah lebih jauh dengan mengisolasi gen spesifik yang meng-
gerakkan proses penuaan pada pisang dan mengganggu fungsi 
normalnya.

"Bahkan walau ada sekitar 80 gen 
pada keluarga yang sama, kami men-
emukan gen yang bisa mengendalikan, 
yang mengontrol pematangan, dan 
kami bisa menunjukkan bahwa itu se-
rupa dengan yang terjadi pada tomat, 
kita bisa menunda pematangan," ka-
tanya.

Dia menambahkan bahwa pengu-
jian laboratorium menunjukkan inter-
vensi genetik tidak membahayakan 
kualitas maupun rasa pisang.

Sekarang dia berharap bisa men-
emukan cara untuk mengomersilkan 

temuannya agar para petani dan pedagang grosir bisa mendap-
atkan manfaat.

Lebih dari itu dia ingin melihat hasil kerjanya bisa memperbaiki 
kehidupan mereka yang tinggal di negara-negara berkembang, 
tempat pemenuhan nutrisi sangat bergantung pada produk segar 
namun fasilitas untuk transportasi dan penyimpanan dingin masih 
langka. SW              
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WAWASAN

A. Pembiakan vegetatif dengan metode 
cangkok

Pembiakan tanaman Pinus merkusii 
bocor getah dapat dilakukan dengan pem-
biakan generatif dan pembiakan vegetatif. 
Pembiakan generatif dilakukan dengan biji 
dan tunas,. sedangkan pembiakan vegetatif 
dengan setek, cangkok, menyambung, dan 
lain-lain. Salah satu alternatif untuk pem-
biakan vegetatif pinus adalah dengan men-
cangkok. Menurut Purnomosidhi (2007) 
mencangkok adalah suatu teknik perban-
yakan tanaman dengan merangsang per-
tumbuhan perakaran pada cabang pohon 
sehingga dapat ditanam sebagai tanaman 
baru. Cara merangsang pertumbuhan akar 
dapat dilakukan dengan mengupas kulit luar 
cabang dan selanjutnya cabang yang terku-
pas diberi media tanah.  

Pembiakan vegetatif dengan cangkok 
dapat dilakukan pada tanaman pinus umur 
muda dan tua. Disamping itu cabang atau 
ranting yang dicangkok dapat lebih besar 
dari pada dengan setek pucuk.  Panjang 
cabang yang dicangkok dari ujung cabang 
sampai tempat cangkokan antara 20-100 
cm tergantung besar cabang yang akan di-
cangkok. 

B. Media Cangkok dengan Akar Simbar 
Merah

Media tumbuh untuk pembuatan cangkok 
mempunyai peranan  yang penting dalam 
keberhasilan cangkok. Media tumbuh akar 
pada  pembiakan vegetatif dengan cangkok 
pada umumnya menggunakan tanah, pupuk 
kandang dan sabut kelapa/cocopeat. Apabila 
mencangkok dengan menggunakan media 
tumbuh akar dengan tanah, pupuk kandang 
dan cocopit memerlukan pembungkus me-
dia (plastik putih, sabut kelapa). 

Salah satu alternatif media tumbuh akar 
untuk mencangkok adalah akar simbar mer-
ah (Asplenium nidus) yang sering disebut 
paku sarang burung/kadaka. Kelebihan me-
dia akar simbar merah adalah lebih kompak, 
dapat menyimpan air, mudah digunakan dan 
tidak memerlukan pembungkus plastik atau 
sabut kelapa. Media tumbuh yang kompak 
dapat meningkatkan keberhasilan cangkok 
karena sangat mendukung pertumbuhan 
perakaran cangkok. Disamping itu waktu 
pemanenan cangkok media tumbuh tidak 
mudah pecah.

Simbar merah atau paku sarang burung 
tersebar di seluruh daerah tropis dan ban-
yak tumbuh di dataran rendah maupun daer-
ah pegunungan hingga ketinggian 2.500 m 
diatas permukaan laut. Tumbuhan simbar 
merah sering menumpang di batang pohon 

dan menyukai daerah yang agak lembab 
dan tahan terhadap sinar matahari lang-
sung. Simbar merah merupakan paku epifit 
dengan akar rimpang kokoh dengan kumpu-
lan akar yang besar dan rambut berwarna 
coklat. 

Pembiakan vegetatif cangkok dengan 
media tumbuh akar simbar merah telah di-
coba untuk tanaman Pinus merkusii di kebun 
pangkas kandidat bocor getah Puslitbang 
Perhutani di Baturaden dan tanaman muda 
di lapangan. Tanaman yang dicangkok da-
pat berumur 2-10 tahun, namun pada tana-
man umur muda keberhasilannya lebih baik. 
Cabang yang dicangkok dapat berdiameter 
0,5-2,0 cm dengan panjang cangkok antara 
20-60 cm. Cara cangkok dengan menempel-
kan akar simbar merah pada cabang yang 
telah dikupas kulitnya dengan lebar 1 cm. 
Selanjutnya diikat dengan tali rafia sampai 
menempel dengan kuat.

Pembuatan cangkok dilakukan pada 
awal musim hujan  agar media akar simbar  
tetap terjaga kelembabannya. Pada umum-
nya cangkok sudah berakar setelah 2 bulan, 
namun pemanenan cangkok sebaiknya di-
lakukan setelah akar yang tumbuh berwarna 
coklat, yaitu + 3 bulan setelah pencangko-

kan. Keberhasilan cangkok 
dengan media akar simbar 
merah dapat diatas 90%, se-
hingga dapat digunakan untuk 
perbanyakan vegetatif Pinus 
merkusii bocor getah di lapan-
gan. Untuk meningkatkan ke-
berhasilan sebaiknya sebelum 
ditanam di lapangan bibit asal 
cangkok dipindah di polybag 
dengan media yang subur dan 
dipelihara di persemaian se-
lama 2-5 bulan. Penanaman 
bibit asal cangkok di lapangan 
dilakukan pada musim hujan.

C. Penutup
Pembiakan vegetatif tanaman Pinus 

merkusii melalui cangkok dengan media 
tumbuh dari akar simbar merah mempunyai 
prospek untuk penanaman di lapangan. 
Media akar simbar merah lebih kompak seh-
ingga  perakaran lebih baik. Sebaiknya sebe-
lum ditanam di lapangan bibit dari cangkok 
perlu dipindah di polybag dan dipelihara  di 
persemaian selama 2-4 bulan.
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Purwanto,
Puslitbang Perum Perhutani

Pembiakan Vegetatif Pinus Merkusii Melalui 
Cangkok Dengan Media Tumbuh Akar Simar Merah

Cangkok pinus dengan media tumbuh akar simbar merah setelah 3 bulan sudah  berakar

Paku  Simbar merah (Asplenium nidus) dan akarnya.
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Kolaborasi Tanam Turus Jalan
KPH BALAPULANG
Perhutani KPH Balapulang, KPH Pekalongan Barat dan KPH 

Pemalang berkolaborasi dengan Pemkab Tegal dan Kodim 0712 
Tegal melaksanakan penaanaman pohon turus di jalan Desa 
Karangmalang Kecamatan kedungbanteng sejumlah 6000 plances 
yang menuju ke Situs Purbakala Bukit Semedo (14/3).

Administratur/KKPH Balapulang, Gunawan Sidik Pramono 
mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut kegiatan 
“ Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional” 
yang ditindaklanjuti tiga KPH tersebut bersama Pemkab Tegal, 
Kodim 0712 Tegal dan Pramuka. Harapannya dengan penanaman 
turusd jalan itu bisa menjadi peneduh jalan sepanjang 5 kilometer di 
desa tersebut.

Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan Tegal, Khofifah berpesan 
agar tanaman dirawat dengan baik karena kedepannya Situs 
Semedo akan dijadikan warisan dunia, sehingga penghijauan sangat 
perlu dilakukan dilokasi itu.

Sementara Dandim 0712 Tegal, Letkol Inf. Hari Santoso TI 
menyatakan pihaknya selalu siap dalam membantu penanaman dan 
penghijauan.

“ Kami berharap anak cucu kita bisa mewarisi tanaman yang 
sekarang kita tanam,” katanya. *

rITUAl TeBANG KAyU jATI
Sebagaimana tahun-tahun sebeluknya, tradisi ritual selamatan 

sebelum penebangan pohon jati di petak 32 RPH Kalilumping BKPH 
Linggapada KPH Balapulang dilakukan oleh warga dan karyawan 
Perhutani. Sesaji yang disiapkan antara lain darah segar kambing, 

kembang setaman, kelapa muda, kopi, teh pahit dal lain lain. Pohon 
jati menurut mitos ada yang menunggu, karena ditanam puluhan 
tahun, banyak yang menganggap bahwa pohon itu ada yang 
menunggu mahluk halus

“ Ini tujuannya bukan memuja arwah atau selain Allah SWT 
maupun syirik, tetapi ini adalah adat istiadat kearifan lokal tradisi 
sebelum dimulainya penebangan pohon jati,” kata Dimyati sesepuh 
dan ustad desa Kaligayam Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. 

Darah segar dibungkus kain kafan, didoakan dan dikubur dilokasi 
penebangan agar saat penebangan dan sesudah diberi kelancaran 
dari hal yang tidak diinginkan.

Adm KPH Balapulang melalui Kepala Resort Pemangkuan Hutan 
(KRPH) Kalilumping, Bambang Haryadi menambahkan bahwa untuk 
tebangan dilokasi tersebut dengan luas baku 3, 70 hektar tanaman 
jati tahun 1970 yang diteres (dimatikan) tahun 2014 dengan jumlah 
pohon yang ditebang  239 pohon jati. Diperkitakan hasil tebangan itu 
akan menghasilkan kayu pertukangan  294,5970 M3.*

BANTUAN SeMBAKO DAN SArPrA Or
Untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat di sejumlah desa 

di Kecamatan Ketanggungan Brebes belum lama ini Forkompinda, 
Muspida Brebes dan KPH Balapulang bertandang ke desa tepian 
hutan itu. Desa tersebut Desa Cikeusal Lor, Cikeusal Kidul dan 
Desa Pamedaran Kecamatan Ketanggungan Brebes yang dikelilingi 
hutan jati RPH Pamedaran, Ciseureuh dan RPH Cisadap BKPH 
Banjarharjo Timur.

Kapolres Brebes AKBP Haryo SIK  yang hadir pada acara itu 
berpesan agar keamanan dan kerukunan yang sudah terjalin 
hubungan baik agar ditingkatkan.

“ Saya punya data nama orang yang suka mengganggu hutan 
yang sudah masuk di Polres Brebes. Jika kedepan tetap aman akan 
saya kasih reward untuk Desa ini,” katanya.

Seperti kita ketahui agenda tahunan Desa tersebut rawan 
tawuran di saat Hari Raya Idul Fitri. 

Administratur KPH Balapaulang, Gunawan Sidik Pramono dalam 
kesempatan itu memberikan bantuan alat olah raga dan sembako 
untuk tiga Desa tersebut. Bantuan diberikan dengan disaksikan 
Dandim 0713 Brebes Letkol CZI Efdal Narza dan Bupati Brebes 
yang diwakili Asisten 1 Suprapto, jajaran Muspika Kecamatan 
Ketanggungan dan tokoh masyarakat tiga Desa tersebut.

Walam 52 tahun Ketua BPD Desa Pamedaran yang juga Ketua 
LMDH juga tokoh masyarakat  menyatakan sangat berterima kasih 
atas perhatian Perhutani dan jajaran Pemkab Brebes. Pihaknya 
berusaha akan mengajak masyarakat menjaga kelestarian hutan 
dan keamanan lingkungan agar tidak lagi terjadi tawuran antar 
Desa.

Kom.Bpl/Djuli.K
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Budidaya Kepiting Lunak
KPH BANyUMAS BArAT
LMDH Rawakuna Kelurahan Kutawaru kecamatan Cilacalap 

Kabupaaten Cilacap Melakukan usaha Budidaya Kepiting lunak di 
petak 46 RPH Cilacap BKPH Rawa Timur seluas kurang lebih 4 ha 
di bawah tegakan hutan mangrove.

Cara pemeliharaan ini menggunakan karamba apung dengan 
menggunakan pot yang ditanam diatas air kemudian tiap pot di-
masukan bibit kepiting yang telah dibuang kakinya. sehingga tinggal 
capit yang besar saja dengan tujuan agar kepiting tersebut tidak bisa 
keluar dari pot-pot tersebut namun masih bisa makan.

Makanan untuk kepiting tersebut berupa ikan kering (Gesek) di-
masukan dalam pot tersebut. 

Berawal dari bibit kepiting yang berkulit keras secara alami kepit-
ing akan mengalami pergantian kulit (Multing) setiap lima belas hari 
sekali.  Pada saat itu kepiting tersebut dipanen.

Edi Purwanto, Ketua Kelompok Petanai Kepiting menuturkan, 
kepiting lunak ini lebih disukai kerenan daginggnya lebih enak juga 
dapat termakan semuanya tidak tersisa. Juga mempunyai nilai ekon-
omis yang tinggi 
dengan harga 
perkilonya sam-
pai Rp 60.000.

S e m e n t a r a 
itu ketua LMHD 
Rawa Kuna, 
Riswandi ketika 
dihubungi men-
gatakan untuk 
memenuhi ke-
butuhan yang 
cukup besar dia 
akan mengem-
bangkan usaha 
tersebut bersama 
Perhutani di hutan – hutaan mangrove yang ada dalam wilayah KPH 
Banyumas Barat.

Kom-Bmb/Mujiono

Bantu Bibit Tanaman untuk APA
KPH BANYUMAS TIMUR
Perum Perhutani KPH Banyumas Timur bantu 100 bibit tanaman 

manggis 30 plances, salam 35 plances dan mahoni 35 plances pada 
komunitas “Wong Apa” untuk mendukung kegiatan penghijauan 

di bantaran sun-
gai Serayu di Desa 
Pegalongan Kec. 
Patikraja Banyumas 
(2/3)

Bibit tanaman 
bantuan penghijauan 
tersebut secara sim-
bolis diserahkan 
oleh Kepala Sub 
Seksi (KSS) PHBM 
Banyumas Timur, 
Rahman Purwanto 
mewakili di halaman 
kantor KPH kepada 

Gondo Gulit Saputro perwakilan komunitas Wong Apa. 
Kegiatan yang mengusung tema “Jaga Bantaran Kali Serayu 

Dari Erosi” melibatkan jajaran Perhutani Banyumas Timur, Pramuka 
Saka Wanabakti, Saka Kalpataru, Banyumas Komunitas, Fourteen, 
Serayu Traveling dan masyarakat setempat.*

rAPAT INTeGrASI HUTAN - SAPI
Bupati Banyumas, Ahmad Husein mengajak Administraur 

Perum Perhutani Banyumas Barat dan Banyumas Timur, Kepala 
Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Peternakan, Asisten Ekonomi 
Pembangunan Kabupaten Banyumas, dan Kepala Balai Besar 
Pembibitan Ternak Unggul (BBPTU) Baturraden rapat untuk  mem-
bahas Sinergitas Pengembangan Ternak Sapi di Banyumas, di 
Pendopo kabupaten (1/03).

“ Rapat ini membahas rencana Integrasi Hutan – Sapi. Maka 
kami anggap perlu mengajak Perhutani baik KPH Banyumas Barat 
maupun KPH Banyumas Timur dan berharap bisa dilaksanakan se-
cara bertahap, namun harus direncanakan secara matang. Ini meru-
pakan peluang untuk mensejahterakan masyarakat melalui sektor 
peternakan,” jelas Husein.

Luas lokasi akan segera dilakukan maping pada lokasi yang me-
mungkinkan oleh BBPTU, Asekbang dan Perhutani. 

Rencana lokasi dan luas yang ditawarkan oleh Perhutani 
Banyumas Barat di petak 49 wilayah Cikakak luas 20 hektar, 
Banyumas Timur ada 547 hektar zona adaptif di Baturraden meru-
pakan hutan damar rapat, Karanggandul lokasi pinus di sadap, ada 
kemungkinan karena tegakan jarang jarang.*

PeMBeNTUKAN MMP DAN MPA
KPH Banyumas Timur melakukan sosialisasi dan pembentukan 

masyarakat mitra polhut (MMP) dan masyarakat peduli api (MPA) 
yang kerjasama dengan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah. 
KPH Banyumas Timur untuk kali pertama diselenggarakan di Desa 
Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga yang diikuti 
35 warga masyarakat  perwakilan 10 desa dari 5 kecamatan (2/3).

Wakil Administratur/KSKPH Banyumas Timur, Muhamad Arta 
dalam sambutannya mengatakan perlunya dukungan masyarakat 
sekitar hutan sebagai mitra Polisi Hutan dalam menanggulangi 
gangguan keamanan hutan baik pencurian pohon, kebakaran hu-
tan, tenurial dan lain sebagainya yang dapat merusak kelestarian 
sumber daya hutan.

Pertemuan tersebut berhasil membentuk kepengurusan MMP 
dan MPA, dengan nama “SEKAR PITU” yaitu Serang, Karangreja, 
Picung dan Tunjungmulih.*

FGD BIOMASA
Perum Perhutani KPH Banyumas Timur, KPH Banyumas Barat 

dan KPH Kedu Selatan hadir dalam Forum Group Discussion (FGD)  
bertajuk Biomasa Energi Kerakyatan Berbasis Pedesaan di Hotel 
Horisson Purwokerto (1/3)..

FGD silaksanakan kerjasama antara Universitas Jenderal 
Soedirman (Unsoed) Purwokerto dengan Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Peserta 72 orang berasal dari berbagai Dinas/Instansi terkait, 
Pemkab, Perhutani, Institusi Pendidikan, Kelompok Swadaya 
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Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat se-Jawa Tengah.
Usai diskusi esok harinya dialakukan peninjauan lokasi. Adapun 

yang ditawarkan KPH Banyumas Timur seluas 228,62 hektar   men-
cakup 4 petak. Yaitu petak 6,36,38 wilayah RPH Baturraden, petak 
50 a,b,d wilayah RPH Karanggandul BKPH Gunung Slamet Barat 
KPH Banyumas Timur.

Turut serta melakukan ceking lokasi antara lain Administratur 
Wawan Triwibowo, Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya 
Hutan (Kasi PSDH) Kusmanto, Asper Gunung Slamet Barat Dany 
Surachman, dari BBPTU Kepala BBPTU Baturraden Sudiono.*

DPrD PeNGANDArAN STUDI BANDING WISATA
Rombongan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran melaku-

kan studi banding bidang kepariwisataan di kabupaten Banyumas, 
khususnya wisata yang dikelola oleh Perum Perhutani yang diker-
jasamakan dengan pihak lain (7/3).

Rombongan diterima oleh Wakil Administratur/KSKPH 
Banyumas Timur, Muhamad Arta dan Kepala Seksi Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan Kusmanto serta Kepala Tata Usaha Andi 
Nurdianto. Rombongan berjumlah 11 orang dipimpin langsung oleh 
Ketua DPRD Pengandaran, Iwan M. Ridwan. 

Kom.Bmt/Tofikpurwa

Adakan Patroli Simpatik
KPH KeBONHArjO
Perhutani KPH Kebonharjo mengadakan patroli simpatik untuk 

menekan kerawanan gangguan keamanan hutan. Patroli simpatik 
tersebut diwujudkan 
dengan pemberian 
pakaian kepada 
para petani hu-
tan atau pesang-
gem belum lama 
ini. Puluhan warga 
desa Soko Gunung 
dan Desa Jamprong 
Kenduruan Tuban 
mendapat pakaian 
yang dibagikan di 
hutan petak 159 itu.

 “ Dalam 
mengamankan hu-
tan Perhutani KPH 

Kebonharjo sering menggunakan cara patroli  simpatik,” kata Wakil 
Adm/KSKPH Kebonharjo, Pandoyo.

Berbagai macam kegiatan wujud dari patroli simpatik telah dilaku-

kan. Misalnya pengobatan gratis ke desa sekitar hutan. Pemberian 
bantuan bibit tanaman pada pihak ketiga. Termasuk patroli simpatik 
dengan memberikan pakaian layak pakai pada petani hutan atau 
pesanggem seperti saat ini. 

Perhutani berharap petani hutan tidak menilai dari pakaian yang  
diberikan. Namun tingkat kepedulian dan wujud dari simpatinya leb-
ih diutamakan. 

“ Dengan segenap kemampuan Perhutani berusaha untuk ber-
simpati pada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakatpun me-
naruh simpati terhadap Perhutani dalam kelola hutan,” pungkas 
Pandoyo berharap. *

Kom.Kbh/Wiyoso

Mampu Bangkit
Dari Keterpurukan

Koperasi Perhutani KPH Kebonharjo mendadakan rapat ang-
gota tahunan (RAT) yang diikuti tatusan anggota dan pengurusnya  
di gedung Kesambi (19/3).  Acara juga dihadir Ketua Primkokar 
Rembang

Wakil Adm/KSKPH Kebonharjo, Pandoyo menjelaskan “koperasi 
sebagai soko guru perekonomian rakyat”. Pengurus dan anggota 
perlu secara bersama-sama untuk meningkatkan pengembangan 

usaha koperasi. Supaya usaha koperasi bisa maju dibutuhkan adan-
ya keasadaran pengurus dan anggota koperasi itu sendiri. 

“ Yakni kesadaran saling memiliki, saling menjaga dan saling 
bekerjasama memajukan koperasi,” katanya.

Koperasi dapat menjalankan usaha dengan cara pengadaan ba-
rang dan jasa untuk kebutuhan perhutani Kebonharjo. 

“ Jika usaha koperasi hidup dan berkembang dengan baik pasti 
pengurus dan anggota itu sendiri yang merasakan manfaatnya,” 
tambah Pandoyo.

Sementara, ketua PKPRI Rembang, Sutopo mengatakan bahwa 
sekitar tiga tahun yang lalu koperasi KPHKebonharjo sempat men-
galami keterpurukan. Namun sampai dengan Desember 2015 justru 
bisa bangkit dan memiliki sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp 30 juta 
lebih. 

“ Ini luar biasa. Perjuangan yang tidak ringan dan panjang. 
Namun, yang perlu lebih diperhatikan adalah tetap menjaga keber-
hasilan ini. Syukur dapat meningkatkannya,” katanya.

 Selain itu, lankutnya, pemberian SHU pada anggota jangan dini-
lai dari rupiahnya, namun ini sebagai bukti kebersamaan pengurus 
dengan anggota. Suasana kekeluargaan yang harmonis. Karena 
berfikir mengenai asas kemanfaatan sangatlah dibutuhkan untuk 
tetap menjaga keberhasilan sebuah koperasi. 

Sampai saat ini koperasi Kebonharjo mempunyai  anggota 
215 orang. Sementara pengurus ada 10 orang dan karyawan 5 
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orang. Koperasi Kebonharjo memiliki aset antara lain unit simpan 
pinjam mencapai Rp 747.962.000 dan unit pertokoan sebesar Rp 
218.299.000.

Kom.Kbh/Aris

Nikmatnya Tape Mbah Ti

Beberapa warga Tawaran Kenduruan Tuban mempunyai 
usaha membuat tape ketan. Membuat  tape ketan sebagai usaha 
sampingan untuk menambah pendapatan. Hal ini seperti dilaku-
kan oleh Sarti (64) warga setempat. Selain membuka usaha war-
ung makan, sudah lebih dari dua puluh enam tahun Sarti mem-
buat tape untuk memenuhi pelanggan setianya.

“ Tahun 1990-an saya sudah membuat tape ketan”, kata 
mbah Ti sebutan  akrab Sarti. Membuat tape ketan merupakan 
usaha keluarga yang sudah turun temurun. Ketika saya masih 
kecil ibu saya sudah membuat tape. Sampai saat ini saya masih 
meneruskan usaha tersebut. Jadi, membuat tape sudah puluhan 
tahun lamanya. 

“Lumayan untuk menambah pendapatan keluarga selain buka 
warung nasi,” tambahnya.

Meski sudah lebih dari 26 tahun, dalam hal pemasaran  saya 
belum pernah menitipkan tape buatannya di toko makanan atau 
warung lainnya. Semua pembeli datang ke rumah. Bahkan bisa 
pesan lewat telepon dari para pengurus lembaga masyarakat 
desa hutan (LMDH) Wana Sejahtera desa Tawaran.

“ Usaha saya dibawah binaan LMDH Wana Sejahtera 
Kebonharjo. Pembeli tape saya selain warga sekitar Tuban, 
juga sampai kota lain seperti Bojonegoro, Surabaya, Semarang, 
Jogjakarta bahkan Kalimantan,”  jelas nenek bercucu tujuh itu.

Yang menarik dari tape tawaran buatan mbah Ti adalah tidak 
pernah menggunakan zat pewarna. Warna khas hijau tape ta-
waran mbah Ti memakai bahan alami yakni daun babing (ka-
tun). Daun babing banyak tumbuh di kawasan hutan. Tidak perlu 
membeli. Sedangkan tape dibungkus dengan daun ploso. Semua 
serba alami. Ini akan menambah kenikmatan tersendiri tape bua-
tan mbah Ti.

Mbah Ti rata-rata setiap hari membuat tape 5 s/d 7 kg. Namun 
jika ada pesanan bisa mencapai 15 s/d 20 kg. Hingga kini harga 
tape mbah Ti relative murah. Satu gombyok (seikat) berisi 20 
bungkus cuma Rp 8000. Meski pendapatannya tidak begitu be-
sar sampai saat ini mbah Ti tetap semangat berjualan tape ketan 
tawaran. 

“Tidak apa-apa dapat untung sedikit yang penting lancar,” 
tambah mbah Ti dengan penuh kesederhanaan.

Kom.Kbh/Aris

Hasil Panen Jaggung 
Petani Bagus

KPH CePU
Sebagai wujud partisipasi Perum Perhutani KPH Cepu dalam 

mendukung program pemerintah menciptakan ketahanan pangan di 
Kabupaten Blora, musim tanam 2015/2016 ini menyediakan lahan 
garapan kepada masyarakat sekitar wilayah hutan untuk ditanami 
jagung dan padi seluas 2.656,5 Ha.

Dilokasi lahan seluas tersebut digarap oleh 5.515 prtani yang 
berasal dari 8 Kecamatan dan 31 Desa dalam wilayah Kabupaten 
Blora dengan jenis jagung hibrida Bima Super. Saat ini tanaman 
jagung sudah mulai dipanen dengan hasil yang sangat menggem-
birakan. Karena pada umumnya tanaman jagung mereka rata-rata 
bagus. Mudah-mudahan hasil yang bagus diimbangi dengan harga 
jual yang stabil, harap para petani.

Dalam program ketahanan pangan ini Perhutani hanya menye-
diakan lahan garapan dilokasi tanaman jati, sedangkan bibit, obat-
obatan dan pupuk merupakan subsidi dari Pemerintah melalui Dinas 
Pertanian setempat. 

“ Hasil dari penen para petani semuanya untuk mereka sendiri 
tanpa ada potongan atau jatah kepihak manapun,” jelas Kasi PSDHL 
KPH Cepu, M. Farkhan Masykur (10/3).

Melihat hasil yang mengembirakan ini para petani sangat ber-
terima kasih sekali kepada Pemerintah, Perhutani maupun Dinas 
terkait dan berharap semoga program seperti ini dapat diberikan 
setiap tahunya untuk meningkatkan penghasilan dan pendapatan 

serta kesejahteraan hidup para petani. Khususnya yang bertempat 
tinggal disekitar wilayah hutan.Melalui program ini diharapkan dapat 
mengurangi tingkat pencurian kayu dan perusakan hutan di wilayah 
KPH Cepu.

Kom.Cpu/edy

Menanam Di Curug Giritirta
KPH KeDU SelATAN
Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Banjarnegara 

bersama Perhutani BKPH Banjarnegara KPH Kedu Selatan melaku-
kan penanaman 2.000 bibit di kawasasan objek wisata curug Giritirta 
Desa Giritirta, Kecamatan Pejawaran (12/3).

Kepala Dishutbun Banjarnegara, Ahmad Nurudin mengatakan, 

16   BINA |  Edisi  02 n APRIL 2016 / Th XLII



DERAP DAERAH
penanaman pohon tersebut sekaligus untuk memperingati Hari 
Bhakti Rimbawan tahun ini. Sedangkan untuk jenis tanamannya 
seperti mahoni, aren, damar, jambu, bambu, nangka, kopi dan lain-
nya.

“Sebelumnya, Hari Bhakti Rimbawan biasanya dilakukan den-
gan upacara, tapi kali ini kami sengaja terjun langsung mengajak 
masyarakat untuk melakukan penanaman di kawasan wisata,” kata 
dia.

Bibit tersebut, lanjutnya merupakan sumbangan dari beberapa 
BUMN, antara lain PT Indonesia Power UBP Mrica, Perhutani dan 
PT Geo Dipa Energi Dieng. Dengan aneka jenis tanaman tersebut.

Nurudin meminta agar masyarakat merawat dengan baik bibit 
yang telah ditanam tersebut. Selain itu, pemerintah desa juga di-
harapkan mampu menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam 
perawatan.

 “Jadi, setelah gerakan penanaman ini, perlu dilanjutkan dengan 
gerakan perawatan,” tandasnya.

Sementara itu, Kades Giritirta, Mister M Yusuf  menyampaikan 
rasa terima kasih karena Giritirta dipilih menjadi lokasi penghijauan 
dalam rangka Hari Bhakti Rimbawan di Banjarnegara.*

KeSAMAPTAAN DArI POlreS PUrWOrejO
Kepolisian Resor Purworejo bekerja sama dengan Perhutani 

KPH Kedu Selatan mengadakan pembinaan dan kesamaptaan di 
BKPH Purworejo.

Pembinaan yang dihadiri jajaran Polter BKPH Purworejo dan 
Kepolisian Khusus   
ini bertujuan agar 
Kepolisian Khusus 
(Polsus), Mandor 
Polter dan Polri da-
pat bekerjasama 
dalam penanganan 
dan penanggulangan 
gangguan kamtib-
mas, sehingga tercip-
ta situasi  yang aman 
dan kondusif.

A s p e r / K B K P H 
Purworejo, Sujarmadi 
menyampaikan rasa 
terima kasih bisa 
terselenggara acara 
pembinaan dan kesa-
maptaan, diharapkan 
dapat memberikan 

wawasan dan pengertian kepada petugas di lapangan yang kes-
ehariannya berhadapan dengan permasalahan yang menyangkut 
keamanan hutan.

Kasat Binmas AKP Suprihadi  mengutarakan perihal fungsi dan 
tata cara baris berbaris yang diterapkan dalam lingkungan kerja  
masing-masing dan juga  agar selalu tertanam rasa disiplin dan rasa 
tanggungjawab baik di lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-
hari terhadap segala tugas yang diberikan oleh pimpinan. 

Selain itu dalam kesamaptaan tersebut  diberikan pula teknik 
penggunaan borgol dan tongkat cabang serta tatacara membawa 
tahanan dan teknik bela diri praktis Polri yang harus dikuasai oleh 
jajaran keamanan karena penting untuk menjaga keamanan. 

Kom.Kds/Agus

Rembug Bareng ‘ Pager Sedulur ’
KPH PATI 
Administratur/KKPH Pati,  Ir RM Dadang Ishardianto belum lama 

ini mengadakan pertemuan bersama dengan perwakilan dari ang-
gota Masyakat Desa hutan, LSM dan media massa serta Tokoh 
Masyrakat  terkait pengelolaan Hutan di Wilayah BKPH Ngarengan 

Perhutani KPH Pati 
Pertemuan tersebut membahas tentang rencana sistem pengelo-

laan hutan “ Pagar Sedulur ” yang dilakukan di BKPH Ngarengan. 
Yankni dengan maksud bahwa kawasan hutan yang dikelola oleh 
Perhutani bisa ditanami oleh masyarakat selain tanaman pokok ke-
hutanan dengan membentuk pagar atau ditepi  tanaman kehutanan 
dengan jarak 25  M . Dengan kata lain misalkan lahan yang dikelola 
Perhutani dengan luasan 1 Ha maka masyarakat berhak mendap-
atkan lahan garapan bukan untuk tanah milik karena itu merupakan 
Kawasan Hutan Milik Negara sebesar 0,25 Ha untuk ditanami tana-
man pertanian sedang tiga per empatnya adalah tanaman Pokok 
Kehutanan (Perhutani).

Dadang juga menyampaikan guna tujuan semboyan “ Hutan 
Lestari Masyarakat Sejahtera “ bahwa yang berhak mendapatkan la-
han garapan tersebut adalah masyarakat sekitar hutan yang sudah 
terbentuk adanya LMDH dengan Kepala Desa sebagai pelingdung 
sesuai dengan petak-petak pangkuannya dan didata sesuai dengan 
anggotanya dan diutamkan yang miskin/tidak punya lahan garapan 
di wilayah tersebut. 

Dalam rembug bareng tersebut hasilnya dapat diterima dengan 
usulan bahwa lahan yang mereka kerjakan boleh ditanani dengan 
tanaman jenis apa saja yang tidak dilarang oleh negara dan sepakat 
pula bahwa lahan garapan yang dikerjakan nantinya tidak boleh di 
pindah tangankan atau dijual kepada orang lain. *

P e r T e M U A N 
DWP PATI

Ada yang ber-
beda dalam per-
temuan rutin Dharma 
Wanita Persatuan 
dan Paguyuban Istri 
Karyawan Perhutani 
KPH Pati kali ini. 
Pertemuan kali ini  di-
adakan di Meeting 
Room Rumah makan 
Sendang Sani Pati 
yang didisi dengan 
kegiatan Spiritual 

Motivation Building dengan  mengambil tema ‘ Membangun Kualitas 
Kebersamaan dalam Keluarga ‘(19/3)

Ketua Paguyuban dan Dharma Wanita KPH Pati, Ir Lucy 
Merdiana Dadang Ishardianto  mendatangkan Edy Darmoyo, 
Motivator Keluarga dari TPC Corporation Semarang. Diantaranya 
disampaikan paparan tentang keluarga,  utamanya tahap-tahap ten-
tang perkembangan anak yang perlu mendapat perhatian khusus 
oleh orang tua agar tumbuh kembang menjadi anak yang baik dan 
berkualitas. Kom.Pti/raswi

BINA |  02 n APRIL 2016 / Th XLII 17



DERAP DAERAH

Tuk Manggiang dan 
Sungai Erang Ditanami
KPH PeKAlONGAN BArAT
Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat yang berlokasi di hutan 

wilayah BKPH Paguyangan beberapa waktu lalu mengadakan keg-
iatan penanaman bersama dilokasi lahan kritis sekitar sumber mata 
air Tuk Manggiang dan sungai Erang. 

Kawasan masuk wilayah kawasan hutan lindung petak 25 c RPH 
kretek BKPH Paguyangan KPH Pekalongan Barat tersebut  beralih 
funsi menjadi lahan pertanian. 

Dalam kesempatan itu Kepala Tata Usaha KPH Pekalongan 
Barat Drs. Yudi Suryo Putranto yang mewakili Administratur  menga-
takan bahwa penanganan pada lahan kritis di sekitar sumber mata 
air Tuk Manggiang dan sungai Erang adalah sebagai bentuk penan-
ganan konservasi sumber mata air, membangun bentuk kepedulian 
bersama terhadap penanganan lingkungan di kawasan hutan lind-
ung antara pemerintahan, Muspika dan masyarakat sekitar hutan.

Dikatakan bahwa kegiatan penanganan tersebut untuk mengh-
entikan penggarapan liar di kawasan hutan lindung yang dilakukan 
oleh masyarakat dan memberi pemahaman atau menyadarkan ter-
hadap masyarakat.

Diakui Perhutani bahwa penggarapan liar masih banyak yang 
belum tertangani, namun secara bertahap upaya tersebut terus di-
lakukan. Diantaranya dengan melakukan sosialisasi penyadaran arti 
pentingnya hutan terhadap masayarakat. 

Bibit yang di tanam meliputi bibit durian dan klengkeng masing-
masing 1.000 plc dan bibit nanas  6.000 yang ditanam pada lahan 10 
hektar di hutan petak 25 c RPH Kretek, BKPH Paguyangan. Kegiatan 
tersebut diikuti dari Camat Paguyangan, Polsek Paguyangan, Koramil 
Paguyangan, LMDH, Pramuka Sakawanabakti dan masyarakat 
sekitar hutan. 

Kom.Pkb/Varno

Rembug Regulasi 
Pengelolaan Curug Bajing
KPH PeKAlONGAN TIMUr
Muspika Petungkriyono Kabuptenten Pekalongan menyeleng-

garakan rapat koordinasi membahas potensi Wanawisata Curug 
Bajing bertempat di Kantor Kecamatan Petungkriyono Timur belum 
lama ini. Rakor dihadiri oleh KSS PHBM, Camat Petungkriyoono be-

serta jajaranya, Kapolsek Petungkriyono, Danramil Petungkriyono, 
LMDH Petungkriyono, Kepala Desa Petungkriyono dan Pokdarwis 
Kec. Petungkriyono.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Camat Petunkriyono mem-
bahas mengenai regulasi pengelolan Wanawisata Curug Bajing 
yang  berada di wilayah Kawasan hutan Perum Perhutani RPH 
Petungkriyono BKPH Doro. 

Menurut KSS PHBM, Mudro Wiharjo yang hadir pada acara 
tersebut menjelaskan, bahwa lokasi Curug Bajing berada dalam ka-
wasan hutan  Perhutani KPH Pekalongan Timur maka  bagi pihak 
lain atau stakeholder akan mengelola kegiatan wisata tersebut har-
us melalui prjanjian kerjasama dengan Perum Perhutani. 

Selasjutnya Mudro menambahkan bahwa pihaknya sudah 
melakukan  sosialisasi, penyuluhan dan pendekatan kepada pihak-
pihak pengelola antara lain Pokdarwis Kecamatan Petungkriyono, 
LMDH Petungkriyono dan Kepada Desa  Petungkriyono agar sece-
patnya mengajukan permohonan pejanjian kerjasama wisata terse-
but. *

MOU DeNGAN KejArI KAjeN
Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur jalin kerjasama bi-

dang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara  (Datun) dengan 
Kejaksaan Negeri Kajen. Kerjasama tersebut dituangkan dalam 
naskah MoU yang ditandatangani oleh keduabelah pihak yaitu  
Akhmad Taufik, S.Hut, M.Si Administratur/KKPH Pekalongan Timur 
disebut sebagai pihak pertama dan Ahelya Abustan, SH, MH Kepala 
Kejaksaan Negeri Kajen disebut sebagai pihak kedua  bertempat di 
Kantor Kejaksaan Negeri Kajen di Jalan Teuku Umar No.01 Kajen 
Kabupaten Pekalongan.

Acara penandatanganan MoU juga dihadiri oleh Wakil Adm KPH 
Pekalongan Timur, Rahmat Wujaya, Asper BKPH Paninggaran, 
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Asper BKPH Kesesi dan BKPH Asper Karanganyar. 

Menurut Adm/KKPH Pekalongan Timur, Akhmad Taufik, S.Hut, 
M.Si perjanjian kerjasama berlaku selama dua tahun. Sebelumnya 
juga telah dilakukan perjanjian kerjasama serupa yang telah bera-
khir. Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut merupakan 
diperpanjang. Dijelaskanya ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini 
meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tinda-
kan hukum lain dibidang perdata dan tata usaha Negara. *

BANTUAN BIBIT
Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur memberi bantuan 

bibit Mahoni sebanyak 5000 plc kepada masyarakat Kabupaten 
Pemalang, pemberian bantuan bibit tersebut disampaikan oleh 
Administratur KPH Pekalongan Timur yang diwakili oleh KSS PHBM 
KPH Pekalongan Timur,  Mudro Wiharjo yang didampinigi oleh Stap 
PHBM bertempat di halaman Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten 

Pemalang (12/3).
Menurut KSS PHBM KPH Pekalongan Timur, Mudro Wiharjo 

bantuan bibit Mahoni dalam rangka mendukung Penanaman Satu 
Milyar Pohon yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten 
Pemalang dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Pemalang di 
tiga Kecamatan. Yaitu Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman 
dan Kecamatan Bantarbolang. Salah satu warga yang menerima 
bantuan bibit Mahoni menuturkan bha ia sangat berterimakasih ke-
pada Perum Perhutani yang telah memberi bantuan bibit Mahoni  
sebagai wujud kepedulian lingkungan di Kabupaten Pemalang. 

Kom.Pkt/Khaerudin

Kesampataan Polhut 
KPH SeMArANG
KPH Semarang bersama dengan Binmas Polres Demak yang 

dipimpin oleh  AKP Budiono melakukan penyegaran terhadap ang-

gota Polsus Perum Perhutani  KPH Semarang  bertempat di  KRPH 
Barang BKPH Barang KPH Semarang (15/3).

AKP Budiono menyampaikan bahwa  Polsus atau Polhutter dan 
Polhutmob itu mitra kerja dengan pihak Kepolisian sehingga mem-
punyai kewajiban untuk bekerja sama dan saling mengisi.  Salah 
satunya yang mudah dilakukan yaitu pihak Polres Demak meny-
iapkan nggotanya untuk memberikan pelatihan kepada para ang-
gota Polhutter maupun Polhutmob secara berkala. Kegiatan terse-
but diatas terlaksana karena adanya koordinasi yang baik antara 
Perum Perhutani KPH Semarang dengan Polres Demak , makanya 
perlu petugas di lapangan saling mengenal akan mempermudah se-
gala urusan yang terkait dengan keamanan Hutan di wilayah KPH 
Semarang. 

Kom.Smg/Lukar

Warung Maju Berkat PKBL
KPH BANyUMAS BArAT
Program Perum Perhutani untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat lewat PKBL berupa pinjaman modal usaha berbunga lu-
nak untuk modal usaha benar-benar dirasakan Bu Yati. Usaha war-
ungnya semakin maju setelah mendapat modal usaha dari Perum 
Perhutani KPH Banyumas Barat. Tambahan modal sebesar Rp 
5000.000 digunakan untuk menambah barang dagangan dan untuk 
membeli tabung gas Elpiji 3 kg yang merupakan kebutuhan pokok 
warga masyarakat.

KSS PHBM KPH Banyumas Barat, Rasto mengatakan Program 
Kemitraan Bina 
Lingkungan (PKBL) 
memang bertujuan 
untuk membantu 
masyarakat sekitar 
hutan yang membu-
tuhkan modal usaha. 
Seperti untuk ternak 
kambing, ayam ,sapi 
dan untuk modal da-
gang. 

“ Caranya den-
gan mengajukan pro-
posal usaha kegiatan 
ke Perhutani KPH 
Banyumas Barat tam-
bahnya, karena tiap 
tahunnya Perum Perhutani melalui KPH menyalurkan dana PKBL 
tersebut. 

Kom.Bmb/Mujiono.

Peresmian Jalan Padepokan 
KPH BANyUMAS TIMUr
Administratur/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo ber-

sama Banthe Damatedja, Camat Adipala, Teguh Prastawa dan in-
vestor resmikan Jalan Padepokan Sanghyang Agung Jati Banthe 
Damatedja di Wana Wisata Gunung Selok Kecamatan Adipala 
Kabupaten Cilacap (26/3).

Peresmian itu sekaligus acara perayaan Ulang Tahun Catur 
Warsa ke-4 Pendopo Damar Agung Jati Bante Damatedja.

Banthe Damatedja dalam sambutannya mengatakan, cerminan 
toleransi antar umat beragama akan bisa dilihat di padepokan. Di 
padepokan Damar Agung Shangyang Jati yang berdiri di lokasi ka-
wasan hutan KPH Banyumas Timur di wilayah RPH Kebasen BKPH 
Kebasen, akan dikembangkan menjadi miniatur kerukunan antar 
umat beragama. 

“ Saling hormat menghormati, menghargai dan dapat hidup ru-
kun berdampingan secara damai di sini,” katanya
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Selain Pandopo Damar Agung Jati bagi Umat Budha, di seki-
tar lokasi padepokan juga akan di bangun Masjid, Gereja juga 
Klenteng.

Sementara Administratur/KKPH Banyumas Timur, Wawan 
Triwibowo pada kesempatan itu juga menyatakan terimakasih ke-
pada Banthe Damatedja yang sejak 2004 bahu membahu ikut mem-
benahi Gunung Selok kembali menjadi asri, rindang, dan sejuk. 

“ Sehingga dengan peresmian sarana jalan menuju padepokan 
ini akan menjadi daya tarik Gunung Selok sebagai tujuan wisatawan 
baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung di Wana Wisata 
Gunung Selok, sehingga menambah pendapatan bagi perusahaan,” 
kata Wawan.

 Kom.Bt/Tofikpurwa

Banjarnegara Tak Sepi 
Dirundung Duka

KPH BANyUMAS TIMUr 
Banjarnegara tidak sepi dirundung bencana. Belum hilang dalam 

benak ingatan kita sekitar 4 tahun silam bencana tanah longsor Desa 
Sijeruk Kecamatan Banjarmangu  terjadi. Kemudian 1 tahun yang 
lalu bencana tanah longsor menimpa Desa Jemblung Kecamatan 
Karangkobar dengan menelan korban  hingga puluhan orang 

m e n i n g g a l , 
juga harta 
b e n d a n y a . 
Tahun ini 
pun musibah 
k e m b a l i 
m e l a n d a 
Banjarnegara 
yakni di 
Desa Clapar 
K e c a m a t a n 
M a d u k a r a 
yaitu tanah 
bergerak yang 
menimbulkan 
longsor dan 
k e r u s a k a n 
b a n g u n a n 

rumah, tempat ibadah, jalan maupun jembatan. 
Bencana di Clapar terjadi pada Jumat malam berupa pergeseran/

pergerakan tanah yang menimbulkan keretakan dan tanah longsor. 
Hingga sampai hari ini pun masih terus terjadi pergerakan tanah 
secara perlahan. Tanah retak dan longsor di Desa Clapar terjadi 

sekitar 50 meter dari kawasan hutan Perhutani KPH Banyumas 
Timur petak 39 f. Akibat peristiwa ini sampai  hari ini sudah lebih dari 
250 jiwa diungsikan dan 20 rumah mengalami kerusakan parah. 

Tidak ada korban jiwa. Namun akibat tanah bergerak tersebut 
sangat membuat ketakutan warga Clapar, sehingga terus saja 
banyak warga lebih memilih selamat dengan mengungsi di tempat 
sanak keluarga yang lebih aman. Pemicu terjadinya tanah gerak 
dimungkinkan akibat hujan yang terjadi setiap hari. Sedangkan 
lokasi tanah gerak dinyatakan tidak aman untuk penduduk.

Administratur Perhutani/KKPH Banyumas Timur, Wawan 
Triwibowo beserta jajaran rimbawan Perhutani BKPH Karangkobar, 
Tagana, LMDH bahu membahu bersama TNI membantu warga yang 
terkena musibah untuk mengungsi dengan memboyong perabotan 
rumah tangga yang bisa diselamatkan ke tempat lebih aman.

Bupati Ajak Perhutani
Sebagai tindak lanjut penanganan bencana tanah bergerak 

di Desa Clapar Kecamatan Madukara yang terjadi pada 25/3, 
Bupati Banjarnegara, Slamet Tedjo Utomo bersama jajaran Forum 
Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) mengajak Perum 
Perhutani KPH Banyumas Timur dan KPH Kedu Selatan duduk 
bersama membahas penanganan bencana tanah bergerak yang 
terjadi di Desa Clapar (26/3).. Pembahasan tersebut berlangsung di 
kantor Bupati Banjarnegara.

Kom.Bmt/Tofik DP

Kesamaptaan Petugas Lapangan 
KPH KeDU SelATAN
Sebanyak 103 peserta terdiri dari Asper, KRPH dan mandor Polter 

digembleng dalam kegiatan kesamaptaan yang diselenggarakan  di 
BKPH Karanganyar. Pelatihan tersebut digelar untuk meningkatkan 
skill agar petugas bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Administratur/KKPH Kedu Selatan, Ir Toni Suratno, MM 
menjelaskan kegiatan tersebut sebagai upaya peningkatan 
profesionalisme, ketrampilan dan kemampuan dari petugas Polhut 
baik dari jajaran mandor maupun tingkat atas. Kegiatan pelatihan ini 
dibantu oleh Polsek Karanganyar, TNI dari DKT Gombong dan tim 
Puskesmas Karanganyar Kebumen.

“ Kami berharap dengan kegiatan pelatihan ini akan meningkatkan 
rasa tanggung jawab, disiplin sehingga menjadi petugas yang handal 
serta memiliki ketrampilan intelegensia dan professional,” ujar Toni. 

Kapolsek Karanganyar, AKP M. Yusuf yang menjadi instruktur 
pelatihan menjelaskan, pelatihan kesamaptaan ini bertujuan agar 
Polhut lebih siaga dalam melaksanakan tugas di lapangan. Pelatihan 
kesamaptaan itu harus rutin dilaksanakan minimal satu tahun dua 
kali untuk menjaga kesehatan. Polhut diharapkan selalu siap dalam 
pengamanan hutan, jangan sampai terjadi adanya kebakaran 
hutan dan pencurian yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak 
bertanggung jawab.
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“Untuk itu harus dipersiapkan mental, utamanya fisik dalam 

menghadapi medan lapangan. Setelah pemanasan di lapangan 
dilanjutkan kegiatan lari, pull up, sit up, shuttle run, baris berbaris 
dan bela diri,” katanya.*

rAT PrIMKOKAr
Primer Koperasi Karyawan (Primkokar) Perhutani  KPH Kedu 

Selatan mampu menunjukkan perkembangan cukup bagus, meskipun 
hanya menaungi karyawan sebagai anggotanya. Hingga Maret 2016 
mampu mencatatkan asetnya hingga Rp 5.691.017.418,75.

Hal ini terungkap saat digelar rapat anggota tahunan (RAT) di 
aula KPH Kedu Selatan. Rapat yang diikuti anggota koperasi itu, 
dihadiri Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan 
Pariwisata (Diskoperindagpar) Suhartini, Dekopinda Sukatmo dan 
PKPRI Purworejo Pardono.

Ketua Primkokar Perhutani  lama, Jamil menyampaikan, RAT 
tersebut agendanya pengesahan Rencana Anggaran dan Belanja 
Tahun 2016, laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas 
tahun 2015 dan organisasi pengurus dan pengawas tahun 2016-
2018. “Jumlah anggota koperasi 479 orang,” katanya.

Primkokar Perhutani Kedu Selatan juga menyerahkan sisa hasil 
usaha (SHU) tahun 2015 sebesar Rp 212.543.464 dan memberikan 
bantuan pendidikan kepada putra putri  anggota yang berprestasi 
untuk 15 anak.

Administratur KPH Kedu Selatan yang diwakili Ayurani Prasetyo, 
Shut dalam kesempatan itu memberikan apresiasi kepada jajaran 
pengurus dan pengawas Primkokar Perhutani Kedu Selatan atas 
kinerja tahun 2015.

Kepala Diskoperindagpar Suhartini menjelaskan RAT merupakan 
salah satu tolok ukur penilaian terhadap koperasi. Koperasi yang 
dapat menyelenggarakan RAT tepat waktu dikategorikan sesuai 
amanah undang-undang.

Dalam RAT terpilih pengurus dan pengawas baru yaitu : Ketua 
I Yulianto, Ketua II Rini Sarwijati, Bendahara Alip Nurwahyudi,  
sekretaris Sri Mikuwati dan pembantu umun Lita Triastuti. Sedangkan  
pengaawas terpilih adalah Ketua Cuk Harnowo, Sekkretaris Toto 
Winarto dan anggota Puji Lestari.

Kom.Kds/Agus

PeMBeTUlAN - Pada penerbitan BINA Edisi 01 Maret 
2016 Hal 6 Berita berjudul Target Getah Pinus Dinaikkan 500 
Ton, yang benar adalah Target Getah Pinus Naik 500 Ton. 
Selanjutnya pada aline 2 ..... produksi getah 2015 yang benar 
adalah produksi getah 2016. Demikian pemebetulan dilakukan 
dan untuk menjadikan maklim. red

Kopi Arabica Gantikan Sayuran
KPH PeKAlONGAN BArAT
Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat bersama Pemda 

Kabupaten Tegal melakukan penanaman kopi jenis Arabica di petak 
56 m RPH Batumerah, BKPH Bumijawa wilayah Desa Sigedong 
Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal (5/4).

Pengembangan tanaman kopi tersebut merupakan upaya 
penanganan lahan dengan alih komoditas dari sayuran menjadi 
tanaman kopi. Sebanyak 16 ribu bibit kopi di tanam dilahan hutan di 
bawah tegakan tanaman pinus 2007 seluas sekitar 10 hektar. 

Saat ini banyak lahan hutan yang di lereng gunung dimanfaatkan 
oleh warga setempat untuk tanaman sayuran yang tidak tepat 
sebagai konservasi tanah atau lahan. Untuk itu secara bertahap 
tanaman sayuran akan digantikan dengan tanaman kopi.

Adm/KKPH Pekalongan Barat, Anton Fajar Agung Susetya 
mengatakan prospek tanaman kopi ke depan cukup bagus. Tanaman 
kopi bisa dipanen dalam kurun waktu dua tahun. 

“ Satu tanaman kopi bisa mengahsilkan 1 kilogram kopi dengan 
harga terendah Rp 40 ribu dan tertinggi dengan harga Rp 65 ribu 

perkilogram, “ ujarnya di kesempatan itu. 
Program ini, lamjutnya kami jadikan sebagai percontohan. Kami 

juga sudah mengikuti study banding di Pengalengan Bandung. 
Disana areal perkebunan kopi dipegunungan, juga menjadi daya 
tarik tersendiri dan menjadi Agrowisata.

Sementara Bupati Tegal, Enthus Susmono yang hadir saat 
penanaman kopi tersebut menjelaskan bahwa Pemkab Tegal 
mengapresiasi program pengembangan kopi di kawasan hutan 
lereng gunung Slamet tersebut. Pemkab Tegal selain membantu 
bibit kopi juga membantu 20 ton pupuk dan dana untuk penanaman 
bibit kopi.

Bantuan tersebut diberikan kepada LMDH Cemara Subur dari 
Desa Sigedong dan LMDH Wana Makmur desa Batumerah pada 
kesempatan tersebut.

Kom.Pkb/Parno

Promosi dan Mutasi
KPH BlOrA 
Bertempat di aula Kantor KPH Blora berlangsung serangkaian 

serah terima jabatan yang dilakukan oleh Administratur/KKPH Blora, 
Joko Sunarto S, Hut (26/3). Yakni Kepala Tata Usaha (KTU) dari 
Drs Agustinus Wahyudi kepada Drs. Joko Budiarto, KSS Tehnik 
dan perlengkapan dari Agus Susanto kepada Imam Wigusono Aris, 
KSS PHBM dari Maryanto, S. Hut kepada Endang Prijono S,Hut. 
Komandan Regu Polmob dari Kadi kepada Moh. Sodik. 

Untuk selanjutnya Drs. Drs Agustinus Wahyudi dari tugasnya 
sebagai KTU setingkat Kepala Seksi akan menempati Pos barunya 
sebagai KTU Di KPH  Mantingan, Agus Susanto dari tugasnya 
sebagai KSS Teknik  dan perlengkapan menempati pos barunya 
sebagai KSS Teknik dan perlengkapan di KPH Cepu, Maryanto dari 
tugasnyasebagai KSS PHBM akan menempati pos barunya KSS 
PHBM di KPH Banyumas Timur, Kadi dari tugas sebagai komandan 
Regu Polmob akan menempati pos barunya komandan Regu 
Polmob di KPH Mantingan.  Kom.Blr/Sono
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CHORIROTUN NUR ULIFAH
Penggiat PHL Terbaik 

Tingkat Direksi
KPH KeBONHArjO
Memperingati hari jadi ke-55 Perum Perhutani,  masing-masing 

unit kerja banyak melakukan kegiatan. Mulai dari pemberian santu-
nan kepada anak yatim piatu, bhakti sosial, berbagai macam per-

lombaan sampai 
dengan kegiatan 
penataan ruang 
kerja.

S e l a i n 
m e l a k s a n a -
kan berbagai 
macam kegiatan 
tersebut, Perum 
Perhutani KPH 
Kebonharjo juga 
m e m b e r i k a n 
p e n g h a r g a a n 
karyawan ber-
prestasi tahun 
2016. Tak tang-
gung-tanggung, 
empat kary-
awan KPPH 
K e b o n h a r j o 
berhasil meng-
gondol penghar-

gaan yang diberikan oleh Perhutani pusat. 
Keempat karyawan tersebut Yakni Chorirotun Nur Ulifah, Kasi 

PSDH Kebonharjo sebagai karyawan Penggiat PHL Terbaik I Tingkat 
Direksi Tahun 2015, Sunyoto, Penguji Tingkat I Kebonharjo sebagai 
Penguji Tingkat I Terbaik II Tingkat Direksi Tahun 2015, Supangat, 
Kepala Urusan Tanaman Kebonharjo, sebagai Karyawan Penggerak 
PHL Terbaik II Tingkat Direksi Tahun 2015 dan Eko Edi Sugiarto, 
Mandor Tanam RPH Terongan BKPH Sale Kebonharjo, sebagai 
Mandor Terbaik III Tingkat Direksi bidang Tanaman Tahun 2015.

Ketika ditanya kiat sukses menjadi Karyawan Penggiat PHL 

Terbaik I Tingkat Direksi 2015, Chorirotun menjelaskan tidak ada kiat 
khusus untuk menjadi karyawan berprestasi. 

“ Yang penting pekerjaan dilaksanakan penuh semangat, disiplin 
dan mengedepankan kejujuran. Pekerjaan merupakan wujud dari 
pengabdian diri pada perusahaan. Jadi kita juga harus sungguh-
sungguh dalam mengemban amanah ini. Sebab, selain bertang-
gungjawab pada pimpinan (perusahaan) kita juga bertanggungjawab 
pada Tuhan,” katanya.

Yang tidak boleh ditinggalkan juga, lanjutnya adalah kita harus 
dapat membangun komunikasi dengan berbagai lini. Baik sesama 
karyawan maupun pada pimpinan. Sesulit apapun pekerjaan kalau 
kita komunikasikan pasti akan memperoleh kemudahan. Dan, yang 
pasti semua ini berkat kemurahan dari Allah SWT.

Kom.Kbh/Aris

Lestarikan Sumber Mara Air
KPH KeBONHArjO 
Perum Perhutani Kebonharjo bersama LMDH Barokah desa 

Kumbo, LMDH Wana Lestari desa Lemah Putih dan LMDH Sumber 
Rejeki desa Sambong Sedan Rembang mengadakan kegiatan 
penanaman bersama di hutan petak 27 RPH Gunung Lasem 
(31/3).

Dikatakan Asper/KBKPH Gunung Lasem, Rusmanto bahwa 
penanaman bersama LMDH dan masyarakat sekitar hutan ini 
bertujuan untuk menjaga dan melestarikan sumber mata air Kedung 
Lingi. Sekitar dua ratus bibit rimba campur kita tanam bersama di 
lokasi mata air tersebut. Masyarakat sekitar hutan sudah mempunyai 
kepedulian dalam menjaga mata air hutan yang memang sangat 
dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, tambah Rusmanto.

Sementara itu, Kepala Desa Lemah Putih, Kriswanto ,mengatakan 
bahwa masyarakatnya sangat tergantung pada sumber mata air 
Kedung Lingi. 

“ Kebutuhan air minum, cuci pakaian bahkan sampai pengairan 
sawah sepenuhnya berasal dari sumber air hutan Gunung Lasem 
ini,” katanya. Pemerintahan desa dan masyarakat berterima kasih 
kepada Perhutani KPH Kebonharjo yang memperbolehkan mata 
air Kedung Lingi untuk di salurkan kepada warganya. Untuk itu 
masyarakat dihimbau agar senantiasa bersama Perhutani dalam 
menjaga keamanan dan kelatarian hutan.

Setelah kegiatan penanaman bersama, acara dilanjutkan 
pembersihan sumber mata air Kedung Lingi. Masyarakat sangat 
antusias dengan kegiatan tersebut. Mengingat sumber mata air 
Kedung Lingi yang berada di kawasan hutan tidak pernah kering 
meski saat musim kemarau.

Kom.Kbh/Aris
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Panen Raya Kedelai
KPH BANyUWANGI SelATAN
Perum Perhutani Banyuwangi Selatan dalam mendukung dan 

mensukseskan program kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh 
Pemerintah Jokowi-JK dan telah menampakkan hasilnya, salah 
satunya adalah Panen Raya kedelai di Petak 61a RPH Karetan 
BKPH Karetan (23/3).

Panen Raya kedelai ini dihadiri  oleh Dandim 0825 seluruh 
Danramil se-Banyuwangi, Polres Banyuwangi,  Kadis Pertanian, 
Kehutanan dan Perkebunan Kab. Banyuwangi dan segenap 
undangan lain.

Administratur/KKPH Banyuwangi Selatan, Agus Santoso pada 
kesempatan itu, mengatakan bahwa kawasan hutan Perhutani yang 
berfungsi sebagai live support system dan sebagai pengatur tata air 
dapat memberikan manfaat nyata berupa produk pangan kepada 
masyarakat sekitar hutan. 

“Dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan sebagai 
salah satu program Pemerintah yaitu Nawa Cita, Perum Perhutani 
akan terus bersinergi dengan BUMN dan Instansi lainnya, dan terima 
kasih atas kerjasama dan dukungannya atas suksesi kedaaulatan 
pangan ini,” ujarnya.

Ditambahkan Agus Santoso bahwa lahan kawasan hutan untuk 
kedaulatan pangan di Banyuwangi Selatan seluas 2.402,86 Ha 
tersebar di 7 BKPH dengan komoditi jagung seluas 1.223,21 Ha, 
padi 832,75 Ha dan kedelai 346,9 Ha.

Dan untuk  panen raya kedelai tersebut merupakan kawasan 
hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani, yang digarap oleh petani 
anggota LMDH dengan tanaman kehutanan dan juga memanfaatkan 
lahan di bawah tegakan. 

Pemanenan kedelai di lokasi petak 61a dan 80 tersebut luasnya 
80 Ha dan luas sisanya 266,9 ha di petak yang lain dengan hasil 
panen 2,2 ton/Ha dengan harga per kg nya Rp.6000.

“ Ini adalah hasil positif kerjasama antara Perum Perhutani KPH 
Banyuwangi Selatan dengan LMDH Hutan Lestari dan dukungan dari 
Distanhutbun dan TNI, hal ini merupakan implemenasi Visi dan Misi 
yakni Planet, people dan profit,” jelas Agus Santoso lebih kanjut.

Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pertanian Kehutanan 
dan perkebunan Kab. Banyuwangi Ikhrori Hudanto menyampaikan 
apresiasi dan terima kasih atas semua dukungan serta kontribusinya 
semua pihak. Terutama Perhutani yang menyediakan lahan sehingga 
program kedaulatan pangan dapat melaksanaan panen, untuk itu 
kekompakan,kerjasama serta senergitas perlu dipertahankan dan 
ditingkatkan.

 “ Kami dari jajaran Distanhutbun berkomitken mendukung guna 
suksesi kedaulatan pangan,” tutur Ihkrori. 

Sesaat sebelum pemanenan dilakukan, Dandim 0825 
Banyuwangi Letkol Roby Bulan menegaskan bahwa negara tidak 
dapat berdaulat kalau pangannya tidak berdaulat. 

“ Maka dari itu kedaulatan pangan untuk rakyat Indonesia mutlak 
harus diwujudkan, oleh karena itu TNI berkomitken untuk mendukung 
dan mengawal penuh keberhasilan serta suksesi kedaulatan 
pangan yang merupakan program dari pemerintah.kepada semua 
pihak untuk tetap sinergi dan kompak untuk laksanakan program 
tersebut,” tegasnya.*

jArING INSPIrASI BUyerS lOKAl
Guna menekan dan meminimalkan serta antisipasi  dalam 

mengurangi peredaran kayu illegal terkait gangguan keamanan hutan 
pencurian kayu, KPH Banyuwangi Selatan melakukan pembinaan 
untuk menjaring inspirasi pembeli lokal (5/3). Pembinaan tersebut 
sekaligus untuk mencari solusi dari  permasalahan-permasalahan 
serta kendala yang dihadapi pengusaha kayu /meubeller lokal 
sekitar kawasan hutan dalam memenuhi bahan baku kayu. 

Sebanyak 35 pengusaha kayu / meubeller lokal sekitar kawasan 
hutan perwakilan dari 7 BKPH mengikuti pembinaan yang dipimpin 
langsung oleh Aministratur KPH Banyuwangi Selatan, Agus Santoso 
bersama jajarannya.

Dikatakan Agus Santoso bahwa kegiatan pembinaan tersebut 
maksudkan juga untuk membangun komunikasi yang harmonis 
antara Perum Perhutani dengan pengusaha kayu. Disamping itu 
untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan bahan baku kayu bagi 
pengusaha kayu dan meubel disekitar hutan. 

Perwakilan pengusaha kayu/buyer lokal, Widodo dan Haryono 
dari wilayah Curahjati dan wilayah Genteng mengucapkan terima 
kasih atas prakarsa Perhutani tersebut. Dan kedepan Perhutani akan 
menindaklanjuti dengan mengadakan pelatihan atau studi banding 
untuk meningkatkan pemanfaatan kayu untuk menghasilkan nilai 
tambah bagi pengusaha kayu lokal.*

PeNGHArGAAN DArI yAyASAN PeNyU BANyUWANGI
Banyuwangi Sea Turtle Foundation (BSTF) atau Yayasan Penyu 

Banyuwangi menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Perhutani 
KPH Banyuwangi 
Selatan ucapan terima 
kasih atas kepedulian, 
partisipasi dan donasi 
untuk pelestarian 
penyu di Banyuwangi. 
Penyerahan dibrrikan 
oleh ketua BSTF 
Wiyanto Haditanojo 
di area pantai Boom 
Banyuwangi yang 
diterima langsung oleh 
Administratur/KKPH 
Banyuwangi Selatan, 

BINA |  02 n APRIL 2016 / Th XLII 23



DERAP DAERAH
Agus Santoso.

Atas penghargaan itu , Agus Santoso mengatakan bahwa bukan 
itu yang menjadi tujuannya.

” Yang terpenting bagi kami melakukan kegiatan social save 
penyu tersebut bertujuan untuk selamatkan penyu demi untuk anak 
cucu. Dan Perhutani sangat mendukung kegiatan yang sangat 
positif tersebut, mendidik masyarakat sekitar untuk menjaga satwa 
dan lingkungannya sangat sejalan dengan maksud dan tujuan 
pengelolaan hutan,” ujarnya.*

Kom.Bws/Didik Nurcahyo

Komitmen Bersama Untuk 
Kemajuan Perusahaan 

KPH BOjONeGOrO 
Administratur/KKPH Bojonegoro, Ir Erwin MM beserta segenap 

karyawan dan karyawati KPH Bojonegoro di Persemaian Grogolan 
telah mendeklarasikan Komitmen bersama untuk kemajuan 

perusahaan kearah yang 
lebih baik (21/3).

Dalam sambutannya, 
Erwin menjelaskan bahwa 
kita sebagai bagian dari 
karyawan Perum Perhutani 
harus mewujudkan  yang 
pertama yaitu Tri Sukses 
Perhutani di bidang 
Tanaman, Keamanan dan 
Pendapatan. Menjunjung 
tinggi tata nilai Perhutani 
Jujur, Peduli dan 
Profesional (JPP) dan 
menciptakan suasana 
kerja yang profesional, 
disiplin, loyalitas dan tidak 
tercela (PDLT). Ketiga hal 
tersebut termasuk sebelas 

komitmen KPH Bojonegoro yang akan di tanda tangani bersama. 
Pembacaan Komitmen bersama yang di pimpin langsung 

oleh Administratur dan disaksikan langsung oleh tokoh agama 
berlangsung dengan khidmat dan penuh dengan nilai riligi, karena 
dibacakan di bawah kitab suci Al-Quran.*

DUKUNG PrOGrAM KeTAHANAN PANGAN
Bertempat di aula kantor KPH Bojonegoro KPH Bojonegoro 

melakukan pembinaan LMDH, Sosialisasi Visi dan Misi Perum 
Perhutani dan sosialisasi 
dukung program ketahanan 
pangan pemerintah (28/3).  

Dalam sambutannya, 
A d m i n i s t r a t u r / K K P H 
Bojonegoro, Ir. Erwin, MM 
menjelaskan bahwa tujuan 
di adakannya sosialisasi 
tersebut adalah untuk 
meningkatkan sinergitas dan 
koordinasi dengan dinas atau 

instansi terkait serta peran nyata dari masyarakat melalui LMDH.
Guna mensukseskan program ketahanan pangan pemerintah 

tersebut KPH Bojonegoro pada 2016 telah menyiapkan lahan seluas 
7.150,5 ha untuk tanaman jagung dan 2.302,7 ha untuk tanaman 
padi dengan cara penanamannya sistim Tumpangsari dan plong-
plongan.

Pada 2016 Perhutani KPH Bojonegoro bekerjasama dengan 
Bulog Bojonegoro yang nantinya akan membeli hasil panen 

masyarakat baik padi maupun jagung, sehingga masyarakat tidak 
perlu harus menjual hasil panennya ke tengkulak.

Sementara itu penyediaan bibit dan pupuk untuk masyarakat 
Perhutani Bojonegoro bekerjasama dengan Dinas Pertanian 
Bojonegoro sesuai usulan bibit yang di inginkan oleh masyarakat. 
KPH Bojonegoro telah mendatangkan perwakilan dari PT Bisi 
International Tbk dengan produk unggulannya yang terbaru yaitu 
Bisi 18, PT Java Seed Indonesia dengan produk unggulannya Pasific 
Seeds Thailand, PT Dupont Indonesia dengan produknya Pioneer 
dan PT Charden Ponkhand Indonesia.Tbk untuk mempresentasikan 
produknya di depan 69 LMDH sewilayah KPH Bojonegoro yang 
hadir.

Kom.Bjr/rafik.

Persiapan Festival
Karo Rafting & Tubing X

KPH BANyUWANGI BArAT 
Ada beberapa hal baru pada Banyuwangi Festival (B-Fest). 

Salah satunya agenda festival Karo Rafting dan Tubing X Badeng 
masuk dalam rangkaian kegiatan tahun ini. Karo Rafting dan X 
Badeng yang beroperasi di aliran kali Badeng hingga sungai Bate 
Desa Sumberbulu, Kecamatan songgon itu menjadi salah satu 
destinasi wisata yang kian diminati. 

Bahkan, jumlah pengunjung bukan dari warga lokal, tapi 
merambah luar daerah. Termasuk wisatawan mancanegara pernah 
beraksi untuk menaklukan derasnya aliran sungai yang bersumber 
dari mata air Gunung Raung itu. Yang menjadi kelebihan tempat itu 
menjadi destinasi wisata salah satunya adalah pemandangan alam 
yang indah. Sebab, sungai tersebut terlihat membelah hutan pinus 
yang masih terjaga dengan baik. Selain itu, debit air sungai tersebut 
cukup tinggi dengan arus yang cukup deras pula. Dalam kondisi  
hujan, debit air kian tinggi. Sebaliknya, jika musim kemarau, volume 
air masih cukup normal. Hal itulah yang tampaknya menjadi bahan 
pertimbangan bagi Pemkab Banyuwangi untuk mempromosikan 
wisata tersebut di level internasional melalui B-Fest Tahun ini. 

Festival Karo Rafting dan Tubing X Badeng akan digeber selama 
dua hari pada 16-17 April 2016. Persiapan-persiapan sudah dimulai 
agar sukses pelaksanaannya nanti.

“ Kita semua komitmen untuk mengembangkan dan menjaga 
kelestarian wisata ini,” kata Administratur/KKPH Banyuwangi, Barat 
Prihono Mardi, S.Hut.

Dikatakan ada dua kategori dalam Festival nanti. Yakni kategori 
ban bekas dan kategori menggunakan perahu karet. 

“ Finish dimasing-masing home base. Kalau menggunakan 
perahu karet berarti finish di Karo Rafting, sedangkan lomba ban 
bekas finish di X Badeng,” jelasnya. 

Kom.Bwbt/Adi.r
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Menanam Bersama Stake Holder
KPH KeDIrI
Perum Perhutani KPH Kediri bersama Kapolda Jatim dan 

Pemerintah Kabupaten Trenggalek hijaukan hutan di petak 83 f RPH 
Panggul (5/3).

Penanaman bersama tersebut merupakan langkah awal 
sinergitas tanggung jawab berssama akan pentingnya menjaga 
dan memelihara lingkungan. Beberapa jenis bibit ditanam untuk 
melindungi sumber air yang ada di kawasan tersebut.

Adminitratur/KKPH Kediri, Maman Rosmantika dalam 
sambutanya mengatakan bahwa Perum Perhutani KPH Kediri 
setiap tahunya menanam 1 juta plances. Itu bukan semata-mata 
untuk hutan produksi saja melainkan juga untuk hutan lindung atau 
kawasan perlindungan.

“ Untuk itu tanpa dukungan masyarakat desa pangkuan masing-
masing mustahil akan berhasil karena terbatasnya petugas,” 
katanya.

Maman juga meminta dan berharap segenap jajaran penegak 
hukum agar tidak bosan untuk memberi pengertian kepada 
masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan ini.

Sementara Kapolda Jatim, Anton Styadji  menyatakan pihaknya 
akan selalu siap membantu masyaraakat untuk melestariakan 
lingkungan yang akan diwarisikan ke anak cucu.

“ Untuk itu marilah kita bersama-sama melangkah untuk 
menanam di sumber air agar lingkungan kita selalu terjaga dan 
harapan saya masyarakat tidak mementingkan diri sendiri menebang 
kayu seenaknya itu semua akan merugikan masyarakat itu sendiri,” 
katanya.

Kegiatan penanaman bersama sebelumnya juga dilakukan 
dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Yakni menanam di 
kawasan hutan petak 30 b RPH Sumberbening BKPH Dongko. 

Penanaman dilakukan bersama Wakil Bupati Trenggalek, 
Nur Arifin dan melibatkan masyarakat Desa Dongko, organisasi 
kepemudaan, pelajar SMP maupun SLTA dan tetentunya karyawan 
Perhutani. *

SANTUNI ANAK yATIM PIATU
Komunitas Trail Perhutani KPH Kediri sambil menyambangi 

kawasan hutan memberi santunan yatim piatu di Kecamatan 
Sendang Kabupaten Tulungagung (12/3)

 Komunitas anggotanta mencapai 85 orang mulai dari unsur 
pimpipinan, Asper dan KRPH serta para Mandor dan LMDH. 
Karena komunitas ini tidak hanya ngetrail saja tapi di bentuk juga 
untuk mengevaluasi pekerjaan baik di bidang tanaman, sadapan, 
tebangan serta pemeliharaan sehingga acara yang di gelar setiap 
dua bulan sekali ini sangat bermamfaat.

Administratur Perhutani KPH Kediri Maman Rosmantika 

m e n g a t a k a n 
bahwa ngetrail 
ini tidak semata-
mata jalan-jalan 
saja tetapi ini 
m e r u p a k a n 
k e g i a t a n 
yang rutin 
dilakukan untuk 
mengevaluasi 
p e k e r j a a n 
di berbagai 
bidang.

“ Untuk itu 
teman- teman 
Asper dan 
jajarannya tidak 
usah segan-
segan untuk 
mengingatkan 

sesama Asper atau sesama Mantri apabila ada yang kurang tepat 
atau kurang pas. Ini demi untuk kemajuan kita bersama yaitu KPH 
Kediri. Untuk itu harapan saya kedepan pekerjaan di segala bidang 
sebelum ada kesalahan yang sangat parah dengan cara ini sudah di 
ketahui teman-teman,” katanya.

dan perlu di ketahui acara ini sengaja saya lakukan dengan 
kegiatan sosial ini semata-mata untuk saling memberi atau 
sumbangsih kepada anak yang kurang mampu yang berdomisili 
disekitar hutan,agar kedepanya kita selalu di beri kesuksesan dalam 
pekerjaan di segala bidang ini yang kita harapkan. Acara yang 
dilaksanakan di rumah dinas Resort Pemangkuan hutan (RPH) 
Sendang ini juga di sambut positif oleh Bapak Camat Sendang dan 
jajarannya sehingga acaranya menjadi ramai sekali

Kom.Kdr/jufri

Tertibkan Warung Kawasan Hutan
Perum Perhutani Kesatuan KPH) Kediri bersama Pemerintah 

Kota Kediri bersinergi dengan Pemkot Kediri menangani warung 
yang berdiri di kawasan hutan wilayah RPH Pojok BKPH Kediri. Yakni 
dengan melakukan pertemuan dengan Pemkot Kediri. Pertemuan 
berlangsung di kediaman  Rumah Wali Kota Kediri yang juga dihadiri 
beberapa kepala Dinas diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Bina 
Marga dan Lurah Desa Pojok serta beberapa staf Pemerintah Kota 
Kediri/

Dikatakan Administratur/KKPH Kediri, Maman Rosmantika 
sinergi tersebut adalah untuk menertipkan warung warung yang 
berada dalam kawasan hutan yang berada di desa Pojok. Kediri 
kalau warung-warung itu tidak ditertibkan dikhawatirkan kedepanya 
akan menimbulkan permasalahan yang tidak diingikan. Karena 
kawasan tersebut terksesan remang-remang.

Wali Kota Kediri, Abdullah Abubakar menyambut positif 
gagasan Adminstratur Perhutani KPH Kediri tesebut dan pihaknya 
akan menindaklanjuti dan memfasilitasi berapapun biayanya asal 
kedepannya menjadi titik terang. Artinya warung-warung tadi harus 
dibangun dengan cara ruang terbuka jadi tidak terkesan remang-
remang.

 “ Pemerintah kota tidak keberatan untuk bekerja sama dengan 
Perum Perhutani untuk membangun berbagai fasilitas. Mungkin 
untuk tempat ayunan, Gasibo dan tempat Outbond yang bisa di 
gunakan untuk anak-anak sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak 
bahkan sampai SLTA. Atau kalau memungkinkan orang umumpun 
bisa. Sehingga kedepanya bisa menjadi kawasan wisata keluarga,” 
ujar Wali Kota Kediri, Abdullah Abubakar.

Kom-Kdr/Jufri

BINA |  02 n APRIL 2016 / Th XLII 25



DERAP DAERAH

Menghijaukan Kawasan Wisata
KPH lAWU DS
BKPH Ponorogo Timur yang mempunyai areal hutan produksi 

di wilayah Ponorogo sangat potensial juga dalam pengembangan 
wisatanya, Program penghijauan selalu dicanangkan untuk menghi-
jaukan kembali hutan. 

BKPH Ponorogo Timur mengadakan penanaman bersama mus-
pika, pelajar  SMA Negeri 1 Ngrayun, LMDH Argo Raya, Tani Rukun, 
Kumunitas Ngrayun Tourism Comunity ( NTC ), Kec. Ngrayun di 
lokasi air terjun Sunggah dengan tema “ Gerakan Konservasi Air 
Terjun Sunggah “ Desa Selur, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo.

Penanaman di petak 39 K, luas 1,5 Ha, RPH Cepoko. BKPH  
Ponorogo Timur dengan kelas hutan Kawasan Perlindungan 
Setempat ( KPS ). Adapun bibit yang ditanam yaitu pucung atau klu-
wak, johar, mahoni, cemoro, dan trembesi yang jumlahnya menca-
pai 1.600 plc.

Asper BKPH Ponorogo Timur, Choirul Huda mengatakan bahwa 
tujuan diadakan penanaman dan konservasi terhadap lingkungana 
Air Terjun Sunggah adalah menanamkan jiwa peduli lingkungan ter-
hadap pemuda melalui sekolah – sekolah, menjadikan potensi wisa-
ta Air Terjun Sunggah dan nilai estetika lingkungan air terjun dan 
memperbaiki sebaran potensi KPS demi keberlangsungan sumber 
mata air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan dan 
lokasi wisata. Ujarnya..

Konservasi alam terhadap Air Terjun Sunggah dinilai mempunyai 
distinasi wisata yang sangat baik untuk di kembangkan, maka dari 
itu LMDH Argo Raya dan Tani rukun bersama BKPH Ponorogo Timur 
akan mempoles potensi Air Terjun Sunggah menjadi ekon wisata di 
Kecamatan Ngrayun menjadi obyek wisata yang alami sehingga 
dapat menghasilakan pendapatan baik buat masyarakat maupun 
Perhutani.

Kom.lawu Ds/eko.

Perhutani Peduli Nenek Lasiyem 
KPH lAWU DS
Menindaklanjuti pemberitaan dari sejumlah media loka di 

Karesidenan Madiun yang memberitakan kisah nenek yang hidup 
sebatang kara mendapat perhatian dari manajemen. Nenek itu, 
sebut saja Nenek Lasiyem yang diceritakan hidup hidup di sebuah 
petak hutan rumah magersaren yang terbuat dari papan kayu.

Administratur/KKPH Lawu Ds, Ir Nanang Sugiharto Msi ber-
sama rombongan, Waka Adm/KSKPH Lawu Ds sub Ponorogo – 
Pacitan,  Dedi Nurhadi S Hut, Kepala Tata Usaha, Dian Triatmoko, 
SE, KSS Sapra, Sugito, Kaur Komper  Dwi Sulistijorini, Asper BKPH 
Ponorogo Selatan, Mulyadi bersama jajaran KRPH dan Mandor be-
berapa waktu lalu terjun langsung ke lokasi di petak 114 dimana 
Nenek Lasiyem tinggal. 

Sungguh memprihatinkan keadaan Nenek Lasiyem, sudah hidup 

susah dan sebatang kara sudah selama delapan tahun ia mengidap 
tumor ganas yang menyerang bagian kiri telinganya.

Sekarang usia nenek Lasiyem 78 tahun. Meski sebenarnya 
mempunyai anggota keluarga, tetapi semua keluarganya sudah 
tidak perduli. Dikarenakan nenek tersebut sewaktu masih sehat 
dan masih bekerja sebagi penyadap getah susah diajak menjalin 
hubungan keluarga. Bahkan hubungan dengan saudara-saudaran-
ya juga kurang harmonis. Sehingga iamemilih  lari dan hidup di hu-
tan. Petugas mandor Perhutani KPH Lawu Ds pun sudah memberi 
nasihat dan mengarahkan agar meninggalkan hutan karena waktu 
itu keadaanya sudah mulai sakit.

Asper BKPH Ponorogo Selatan, Mulyadi selama ini juga sedah 
selalu memberi nasihat dan arahan menyangkut kondisi yang sudah 
tua  dan sakit-sakitan, tetapi nenek itu masih sangat keras kepala. 
Tidak mau meninggalkan hutan dengan beribu alasan, tetap tidak 
mau karena saudara-saudaranya sudah tidak perduli. 

“ Akhirnya dengan bujuk rombongan dari KPH yang dipimpin 
langsung Administratur, Nenek Lasiyem berhasil dibujuk dan mau di 
pindahkan ke perkampungan,” ujar Mulyadi..

Kepala Desa Broto, Koramil, Polsek dan pihak kecamatan 
juga terus di hubungi dan dimintai bantuan atas penurunan nenek 
Lasiyem ke tempat Pemukiman. Yaitu di perkampungan warga di 
Desa Broto, Kec. Slahung dengan tujuan dari Perhutani KPH Lawu 
Ds supaya dapat tempat tinngal yang layak, dapat mudah peman-
tauan serta guna mendekatkan untuk pengobatan. Perhutani KPH 
Lawu Ds sangat perduli dengan memberi bantuan berupa sembako 
dan lain-lain.

Akhirnya Nenek Lasiyem bisa hidup di Perkampungan Desa 
Broto dengan bantuan sebuah rumah sederhana yang dibuatkan di 
tanah desa atas kerja sama Perhutani dengan Kepala Desa Broto 
serta semua Muspika Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo. Harapan 
Administratur KPH Lawu D, Nanang Sugiharto semoga nenk 
Lasiyem dapat pengobatan dan perawatan yang layak, setara den-
gan masyarakat lainnya. Perhutani 

“ KPH Lawu Ds akan selalu memantau perkembangan dan 
keadaan kondisi nenek malang ini yang dulunya juga berjasa bagi 
Perusahaan Perum Perhutani KPH Lawu Ds,” jelas Mulyadi.

Kom.lwds/eko Santoso

Kerjasama Afoco-Perhutani 
KPH MADIUN 
ASEAN Rok Forest Cooperation (Afoco)  atau Asosiasi Kehutanan 

Korea melakukan peningkatan kapasitas kerjasama dengan Perum 
Perhutani dalam Pengelolaan Hutan Lestari di Pusdikbang SDM 
Perhutani Madiun, 14 -18 Maret 2016.

Hadir dalam acara pembukaan Dirut Perum Perhutani Mustoha 
Iskandar dan Jajaran Perhutani Lingkup Pusdikbang SDM Perhutani 
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Madiun dan Divre Jawa timur.
Kasi Humas Perum Perhutani Divre Jawa Timur, Wahyu Dwi 

Hadmojo menyatakan sekretariat Afoco didirikan dan telah berop-
erasi sejak 1 September 2012 di Seoul Korea Selatan, Republik 
Korea (ROK) oleh semua negara anggota ASEAN serta Republik 
Korea (ROK) menyusul berlakunya Perjanjian Kerjasama Forest 
ASEAN-ROK pada tanggal 5 Agustus 2012. 

Negara-negara Anggota ASEAN dan ROK telah dan terus bek-
erjasama dalam pengelolaan hutan secara lestari, beberapa proyek 
kerjasama telah dilaksanakan berfokus pada bidang kerjasama yang 
diidentifikasi oleh ASEAN sebagai negara-negara anggota. 

Dalam upaya untuk memperluas cakupan program ke ting-
kat regional, dilaksanakan dua proyek regional yaitu Reklamasi, 
Rehabilitasi, dan Pemulihan degradasi ekosistem hutan melalui 
percontohan pengujian, Pertukaran Keahlian dan Pengembangan 
Kapasitas, dan pengembangan kapasitas dalam meningkat-
kan potensi sumber daya hutan serta meningkatkan keterlibatan 
masyarakat lokal. 

“ Kami berharap bahwa hubungann kerjasama ini akan member-
ikan strategi untuk negara-negara ASEAN dan ROK. bersama-sama 
bekerjasama untuk mencapai model pengelolaan hutan yang diakui 
secara internasional dengan melakukan pengelolaan hutan lestari 
(PHL), “ ujar Wahyu. *

BeNIH jAGUNG UNTUK lMDH
Bupati Ponorogo, Ipong Muhlisoni didampingi Administratur KPH 

Madiun dan jajaran Forpimda Kabupaten Ponorogo, memberikan 
bantuan benih jagung dan Kedelai kepada 14 LMDH dalam wilayah 
BKPH Sukun, disela-sela panen raya jagung di Petak 34 RPH 
Sidoharjo, BKPH Sukun (14/3).

Bupati Ponorogo Ipong Muhlisoni menyatakan Pemerintah 
Kabupaten Ponorogo akan berupaya membantu dan memfasilitasi 
kebutuhan sarana dan prasarana para petani dalam kawasan hutan. 
Petani jagung di Ponorogo cenderung menggunakan bibit unggul. 

“ Data yang kami terima hampir tidak ada keluhan terkait pen-
gadaan benih jagung. Bahkan hasil panen jagung di Ponorogo cend-
erung meningkat,” katanya.

 Ipong berkeinginan akan meningkatkan produksi jagung hingga 
500 ton pertahun selain, penyediaan bibit unggul pihaknya akan 
bekerja sama dengan Perum Perhutani agar petani dapat kelongga-
ran dalam penggunaan lahan hutan sebagai lahan pertanian sepa-
njang tidak menganggu tanaman kehutanan. Para petani didalam 
kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan sudah saatnya untuk  
lebih maju lagi dalam upaya peningkatan produksi pangan.“Ungkap 
Ipong.

Kom/Mdn/yudi

Panen Jagung Terus Meningkat
KPH NGAWI 
Perum Perhutani KPH Ngawi dalam mengemban misi swasem-

bada pangan Kedaulatan Pangan Nasional layak mendapat apre-
siasi. Terbukti dari hasil panen raya tanaman jagung yang meningkat 
dalam tiga tahun terakhir disejumlah kawasan hutan di KPH Ngawi. 
Dilihat dari panen tahun 2013 produktivitas jagung kering sebanyak 
1.686 ton, 2014 menjadi 2.370 ton dan 2015 melonjak secara signifi-
kan sebanyak 21.643 ton dari seluruh kawasan hutan.

Panen raya jagung tahun ini yang dilakukan di petak 81 B RPH 
Gelon BKPH Sonde belum lama ini dihadiri Dirjen Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ida Bagus Putera dan Direktur 
Perum Perhutani Mustoha Iskandar. 

Dikatakan Ida Bagus, dalam mencapai swasembada pangan 
khususnya tanaman jagung Perum Perhutani memiliki kontribusi 
sangat besar. Itupun tak lepas dari peran petugas Perhutani di lapan-
gan dan para petani sekitar hutan melalui LMDH binaan Perhutani 
dalam mengoptimalkan kawasan hutan menjadi produktif di sektor 
pertanian dengan sistem tumpangsari. 

“ Maka dari kekompakan itu LMDH binaan meminta kepada 
Pemerintah agar selalu memperhatikan kebutuhan petani sekitar 
hutan dalam hal bantuan bibit jagung, pupuk, maupun fasilitas dan 
sarana,” katanya.

Menilai dari pane njagung yang terus meningkat di KPH Ngawi 
dalam tiga tahun terakhir, Direktur Perum Perhutani Mustoha 
Iskandar dalam arahannya menghimbau  KPH Ngawi agar fokus 
mencapai target panen jagung tahun 2016. 

“ Dari 7343 hektar luas lahan di wilayah Perum Perhutani KPH 
Ngawi ditargetkan mencapai 58.500 ton,” ujarnya.

Sementara untuk menunjang produksi jagung dan menjaga kes-
tabilan harga Perum Perhutani KPH Ngawi kedepan berperan untuk 
menampung hasil panen para petani. 

“ Ini merupakan kebijakan yang luar biasa karena ini sangat di-
tunggu oleh petani yang selama ini sering mengalami kerugian oleh 
ulah para tengkulak. Oleh karena itu Perum Perhutani harus segera 
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punya gudang dan mesin pengering. Ini akan segera direalisasikan,” 
imbuhnya.

Dalam kesemptan itu, Adm/KKPH Ngawi, Joko mengatakan 
bahwa ia sangat optimis kedepan Perum Perhutani mampu dalam 
mendukung program Kedaulatan Pangan Nasional. Karena KPH 
Ngawi termasuk KPH potensi dan tergolong wilayah yang kompak 
areal. 

“ Dengan program ini diharapkan menjadi solusi agar masyarakat 
sejatera dan hutan menjadi lestari,” ujarnya.

 Joko juga mengucapkan banyak terimakasih kepada masyarakat 
sekitar hutan yang selama ini menggarap lahan hutan dengan me-
matuhi aturan Perhutani yaitu dengan cara tumpang sari.*

jAlAN SeHAT DeNGAN KOMUNITAS SAMIN
Minggu, 6 Maret 2016 di petak 6 RPH Kali Gede BKPH Kedawak 

Utara  KPH Ngawi bersama Komunitas Warga Samin mengadakan 
jalan sehat bareng yang diikuti lebih dari 1000 orang. Warga Samin 
yang selama ini orang menganggapnya ketinggalan jaman itu sebe-
narnya keliru karena warga Samin yang berada di desa Kali Gede 
Kec. Margo Mulyo Kabupaten  Bojonegoro ini sudah tergolong maju. 
Ini bisa dibuktikan warga Samin pernah menjadi juara perpustakaan 
tingkat 4 Nasional.

Maksud diadakan jalan sehat adalah untuk membina kekompa-
kan yang selama ini sudah terjalin dengan  baik diharapkan kede-
pan lebih baik dan semakin kompak. Asper/KBKPH Kedawak Utara, 
Haryanto mengatakan merasa sangat senang bisa berbaur dengan 
warga Samin karena masyarakat Samin sangat menjunjung tinggi 
nilai budaya dan lingkungan. 

“ Hutan Kedawak  Utara tergolong cukup aman, warga selalu 
memberi informasi kepada petugas kalau ada yang merusak hutan,” 
katanya.

  BKPH Kedawak Utara mempunyai LMDH binaan Perum 
Perhutani diantaranya LMDH Margo Wono Lestari dan LMDH Lestari 
Mulyo yang baru-baru ini melalui program kelompok tani Kabupaten 
Bojonegoro menanam jambu merah di tanah KPS yang didukung 
lewat kerjasama PHBM. Kedepan diharapkan bisa mengangkat per-
ekonomian masyarakat Samin, karena selama ini hanya menanam 
jenis palawija.*

PUSAT PeNANGKArAN rUSA
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur akan menggabung-

kan empat lokasi penangkaran rusa untuk dijadikan satu lokasi yaitu 
di KPH Ngawi. Tepatnya di Wana Wisata Monumen Suryo RPH 
Sidolaju BKPH Kedunggalar.

Empat lokasi sebelumnya yaitu Parengan, Pasuruan, Blitar dan 
Ngawi. Penggabungan tersebut sebagai upaya pengembangan sek-
tor wisata Perhutani  JawaTimur. KPH Ngawi dipilih sebagai lokasi 
penggabungan lantaran dinilai mempunyai potensi wisata lebih baik 
dibanding lainnya.

Sekretaris Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Yahya 

Amin mengatakan luas lahan di KPH Ngawi juga dianggap cukup 
untuk pengembangan rusa. Total luas penangkaran rusa saat ini 
sekitar 2 hektar dan menampung 21 ekor rusa yang nantinya akan 
ditambah 100 ekor rusa lagi dari tiga KPH. Yahya Amin mengatakan 
juga akan menambahkan lahan lagi sesuai keperluan.

Saat berada di Monumen Suryo, Yahya Amin juga mengatakan 
untuk pemgembangan wisata perlu ada kerjasama dengan investor 
lain. Hal ini dilakukan karena keterbatasan anggaran. 

“ Di lokasi tersebut dibutuhkan fasilitas yang lengkap untuk 
hiburan agar nantinya bisa menarik banyak pengunjung dan me-
nambah pendapatan,” ujarnya. 

Sejauh ini rencana pengembangan tersebut sudah dibicarakan 
dengan Pemkab dan pihak Pemkab mendukung rencana itu karena 
dinilai bersinergi dengan program Ngawi Visit Year 2017.

Kom.Ngw/Wasis 

Wana Wisata Prataan
KPH PAreNGAN
WANA WISATA PRATAN  adalah lokawisata yang berada di 

tenggah-tenggah hutan jati RPH Manjung BKPH Parengan Utara. 

Aksesibilitas sangat baik jalan beraspal , perjalanan dari Kota 
Bojonegoro  hanya berjark 17 km bisa menikmati pemandangan hu-
tan jati  yang indah.  

Wana Wisata Prataan merupakan wisata alam dengan karek-
teristik sumber air panas dan air dingin dengan debit melimpah 
sepanjang tahun. Sumber air panas dapat dinikmati dalam bentuk 
blilik bilik rendam yang nyaman untuk berendam. Air panas alami 
mengandung sulfur sangat baik untuk terapi dan pemeliharaan kulit 
maupun fisologis. Air dingin di sajikan bagi pengunjung dalam ben-
tuk kolam renang dewasa dan anak-anak berair jernihdan bebas 
bahan kimia.

Wana Wisata Prataan telah dilengkapi berbagai fasilitas outbond 
yang dikategorikan dalam lima kelompok paket. Harga paket Rp 
150.000 per orang  dengan minimal peserta 20 orang.*

rAMAH TAMAH
Pada medio Februari 2016 lalu bertempat di rumah dinas Asper 

BKPH Mulyoagung, Administratur/KKPH Parengan, Daniel Budi 
Cahyono beserta Asper BKPH Mulyoagung Moch. Badar, Dandim 
0811 Tuban, Letkol. Infantri Sarwo Supriyo, Ketua DPRD Kabupaten 
Tuban, Miyadi, Kapolres Tuban yang diwakili oleh Kasat Shabara 
Hendrik dan Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang 
Tuban, Lamidi beramah tamah usai melaksanakan bakti sosial 
mereboisasi petak  9 a RPH Mulyoagung yang merupakan  kawasan 
penyangga Sumber Mata Air Krawak Petak 6 b.    

Keberadaan  Sumber Mata Air Krawak yang menjadi sumber ke-
butuhan air bersih untuk di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kerek, 
Montong dan Singgahan Kabupaten Tuban. Kom.Prg/Agus
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Panen Jagung Arjuna Bisi
KPH TUBAN 
Perum Perhutani bersama Plt Kepala Dinas Pertanian Kab. 

Tuban, Mustarikah yang mewakili Bupati Tuban melakukan panen 
raya Jagung Arjunia Bisi di petak 56 g RPH Ngembes, BKPH 
Plumpang (16/3).

Panen raya juga dihadiri jajaran Divisi Rergional Jawa Timur 
yang diwakili Kepala Biro Perlindungan dan Kelola Sosial, Susilo 
Budi Wacono, Kepala Biro Binhut, Muspida Kabupaten Tuban dan 
Administratur serayon 1 Bojonegoro serta segenap undangan lain-
nya.

Administratur/KKPH  Tuban,  Riyanto Yudhotomo dalam sambu-
tannya mengatakan bahwa panen raya jagung yang dilakukan di 
petak 56 g RPH Ngembes BKPH Plumpang itu seluas 11,5 Ha.

“Panen raya jagung bertujuan untuk mengajak masyarakat da-
lam memanen jagung bersama-sama. Ini juga membuktikan bahwa 
Perhutani mempunyai andil yang cukup besar dalam mendukung 
kedaulatan pangan nasional,” ujar Riyanto Yudhotomo. 

Riyanto menambahkan bahwa dikawasan hutan KPH Tuban 
berpotensi seluas 11,5 Ha berpotensi menghasilkan produksi jagung 
37.516 Ton dalam satu musim. 

“ Sangat berpotensi dalam menghasilkan jagung dan dalam pe-
nyerapan tenaga kerja dari komoditas jagung. Sekitar 37 ribu petani 
hutan dengan estimasi pendapatan setiap kali panen lebih dari Rp 
93,8 miliar”, tambahnya. 

Sementara Manager Area Jatim PT Bisi Internasional Tbk, Habib 
Achmadi menyampaikan kedepan kerjasama bisa lebih ditingkatkan. 
Baik dalam hal kualitas dan kuantitas. PT BISI siap menampung ha-
sil panen jagung dari masyarakat. Peran import sepenuhnya dihen-
del oleh Pt Bulog sehingga menggembirakan bagi petani yang bisa 
menjawab harga jagung pada saat panen raya.  

Kom.Tbn/Suep

Penyuluhan Kamhut
KPH SArADAN
Bertempat di Desa Bandungan, Kecamatan Saradan KPH 

Saradan belum lama ini menyelengarakan penyuluhan bidang 
Keamanan Hutan (Kamhut).

Administratur/KPH Saradan, Amas Wijaya,Shut,MM dalam arah-
annya bahwa kita perlu saling membantu dalam menjaga keamanan 
dan kelestarian hutan. 

“ Jangan hanya mengedepankan sisi sosial tapi yang lebih pent-
ing sisi ekologi harus mendapat perhatian termasuk dari lapisan 
masyarakat harus ikut dalam menyelematkan hutan,” katanya.

Dikatakan, pihak Kapolsek pun sudah sepakat bila petugas me-
nangkap pencuri agar segera diserahkan ke Polsek bersama barang 
bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut.Kom.Srd/Herni Dj

Kembali Terima
Zero Accident Award

KPH jATIrOGO
KPH Jatirogo kembali mendapatkan penghargaan K3 kes-

elamatan Zero Accident Award dari Menteri Tenaga Kerja dan 
Gubernur. Penerimaan penghargaan kepada KPH Jatirogo yang 
diwakili oleh Kaur Komunikasi Perusahaan, Eva Puji Astuti  oleh 
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo di Ballroom Grahadi Surabaya 
(31/3).

Salah satu indikator dalam pembangunan ketenagakerjaan 
adalah peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3). Secara filosofi K3 ditujukan untuk menjamin kesem-
purnaan jasmani dan rohani tenaga kerja serta hasil karya dan 
budayanya.

Penghargaan tersebut merupakan apresiasi kepada pe-
rusahaan yang 
terus mener-
apkan Sistem 
M a n a j e m e n 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja. 
Bila seluruh po-
tensi bahaya 
yang ada berha-
sil dikendalikan 
sampai batas 
standar aman, 
maka akan ter-
cipta kondisi ker-
ja yang nyaman, 
aman dan sehat 
sehingga proses 
produksi dapat 

berjalan lancar.
Administratur KKPH Jatirogo  Achmad Basuki menya-

takan turut bangga atas apresiasi yang diberikan kepada KPH 
Jatirogo, karena sudah lima tahun berturut-turut KPH  Jatirogo 
meraih penghargaan Zero accident.

“ Itu menandakan bahwa keamanan kerja yang ada di KPH 
Jatirogo sudah sangat kondusif,” katanya.

Kom.jtrg/ey

Menanami Lereng Gn Gajah
KPH lAWU DS
Perum Perhutani KPH Lawu Ds dalam mensukseskan program 

penghijauan dan pelestariaan alam, khususnya di wilayah tandus 
tidak hanya isapan jempol belaka. Hal itu seperti terlihat di RPH 
Cepoko BKPH Ponorogo Timur, tepatnya di Desa Gajah, Kec. 
Sambit Ponorogo. Masyarakat desa tersebut sangat peduli dengan 
lingkungannya. Mereka secara bersama-sama menanam beberapa 
pohon. Diantaranya pohon Waru Gunung, Cemara, kayu Putih dan 
Randu di lereng bukit gunung Gajah. Keberadaan lereng Gunung 
Gajah kian hari nampak tandus dan gersang.

Kegiatan penghijauan diharapkan dapat memulihkan lingkungan 
lereng gunung Gajah, bisa menampung resapan air sehingga bisa 
dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan warga disekitar gunung 
Gajah.

Asper/KBKPH Ponorogo Timur, Choirul, SE mengharapkan di 
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wilayah kerjanya terutama di Ponorogo Timur tidak ada lagi bentang 
hutan yang terbuka.

“ Kita upayakan terus untuk memberikan rasa hijau dan sejuk di 
hutan. Kita tidak berhenti di sini saja, namun kita upayakan setiap 
saat kita gelar agenda penghijauan seperti saat ini,” ujarnya..

Pelaksanaan penghijauan saat ini ia katakan sangat penting kar-
ena masih banyak turun hujan dan sangat potensi untuk di tanami 
berbagai macam pepohonan. 

Gerakan penanaman di Desa Gajah diikuti 150 orang komunitas 
traiil, Karang Taruna dan anggota LMDH serta elemen masyarakat 
yang tinggal di sekitar Desa Gajah. 

Kom.lwDs/eko

Kawah Wurung Semakin Diminati
KPH BONDOWOSO
Kawasan potensi wana wisata Kawah Wurung KP) Bondowoso 

kembali terpilih menjadi salah satu lokasi favorit pelaksanaan kegia-
tan baik untuk level lokal maupun internasional. 

Sebelumnya kegiatan yang berskala internasional yang pernah 
digelar adalah Ijen International Trail Running yaitu even tahunan 
lomba lari lintas alam dari kategori 10 km, 30 km sampai 70 km den-

gan melibatkan peserta dari dalam dan luar negeri.  Kompetisi lari 
ini tidak bisa diikuti oleh sembarang orang dikarenakan medan lari 
yang terjal, ekstrem dan menantang bahkan melewati kawasan hu-
tan sehingga dibutuhkan kemampuan mental dan fisik yang kuat.

Kegiatan berskala nasional lainnya yang pernah digelar ada-
lah Ijen Flying Fest yaitu kompetisi paralayang yang pertama kali 
digelar pada tahun 2015 lalu dengan mengambil spot take off Bukit 
Megasari. Bukit Megasari sendiri terletak di Petak 84 A RPH Blawan 
BKPH Sukosari dengan ketinggian sekitar 1.698 mdpl.  Gelaran olah-
raga bergengsi ini juga sekaligus memperkenalkan bukit Megasari 
Bondowoso sebagai salah satu spot paralayang dengan jarak seki-
tar 3 km antara lokasi take off (Bukit Megasari)  dan landing (Kawah 
Wurung). 

Saat ini Perum Perhutani menjadi salah satu Official Partner 
Event Kabupaten Bondowoso dalam kegiatan Pemilihan Duta Wisata 
Kacong Jebbing Bondowoso 2016. Kacong (bahasa Madura) berarti 
pemuda/ anak laki-laki sedangkan Jebbing (bahasa Madura) berarti 
pemudi/ anak perempuan. Pemilihan duta wisata "Kacong Jebbing" 
merupakan agenda tahunan yang dilakukan untuk menjaring putra 
putri daerah terbaik yang mampu mempromosikan Bondowoso di 
kancah nasional maupun internasional.

 Kawah Wurung merupakan hamparan sabana terbuka seluas 
96,5 Ha dengan kontur berbukit-bukit yang sebagian besar ditum-
buhi oleh rerumputan dan beberapa pepohonan. 

Nama “Kawah Wurung” berasal dari bahasa Jawa yang berarti 
“kawah tidak jadi.”  Di sana ada sebuah cekungan luas menyerupai 
kawah, tapi di dalamnya berupa padang rumput. Sekeliling Kawah 
Wurung adalah hutan dan bukit-bukit sedangkan tumbuhan unik 
yang menghuni daratan subur ini salah satunya adalah bandotan 
atau wedusan dengan ciri bunga bulat-bulat berwarna putih keun-
guan yang membuat hampir seluruh permukaan tanah bagai dibalut 
karpet ungu dengan latar belakang alam pegunungan. Keunikan itu-
lah yang akhirnya membuat kawasan ini mulai memancarkan daya 
tariknya bahkan dikatakan hampir-hampir menyamai kebun bunga 
di Italia sana.

Kawah Wurung berada di ketinggian 1500 dari permukaan laut 
terletak di kawasan hutan petak 92 C RPH Blawan BKPH Sukosari 
dan secara administratif masuk dalam Desa Kalianyar, Kecamatan 
Sempol, Kabupaten Bondowoso. 

Perum Perhutani KPH Bondowoso pun terus menyiapkan 
diri, menyongsong tingginya animo masyarakat untuk berwisata 
ke Kawah Wurung. Belum lama ini Andi Purwadi, Kepala Perum 
Perhutani Divisi Regional Jawa Timur pun menyempatkan diri bera-
khir minggu di Kawah Wurung. Anda tertarik mengunjungi ?

Kom.Bdo/Veni
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Gubernur Panen  Raya Padi
KPH BANTeN
Gubernur  Banten, 

Rano Karno dan  Dirut 
Perhutani  Mustoha 
Iskandar didampingi 
Kepala Drive Jawa 
Barat Banten Ellan 
Barlian  melakukan  
paner raya padi gogo  
di petak 57 b luas 60 
Ha, RPH Cibingbin 
BKPH Cikeusik KPH 
Banten (12/3).  Panen 
raya dalam rangka 
mendukung kedaula-
tan pangan nasional 
sebagaimana di-

canangkan oleh pemerintah.
Direktur Utama Perum Perhutani, Mustoha Iskandar mengatakan 

bahwa Perum Perhutani khususnya di KPH Banten telah menyedia-
kan lahan seluas 2.290,09 hektar  dalam rangka untuk mendukung 
kedaulatan pangan dengan jenis komoditi jagung dan padi. 

Hal itu mendapat tanggapan positif dari Gubernur yang menga-
takan bahwa petani penggarap kawasan hutan bisa mendapat ban-
tuan serupa petani lain diluar kawasan hutan. 

Selain panen raya padi gogo,  pada kesempatan tersebut diser-
ahkan pula secara simbolis bantuan dari pemerintah Provinsi Banten 
kepada petani (LMDH) berupa alat penanganan pasca panen, bibit 
dan  pupuk. Dalam kesempatan itu pula diserahkan voucher um-
roh gratis kepada tenaga pendamping PHBM sebanyak 2 orang. 
Kemudian karyawan Perum Perhutani, paguyuban LMDH provinsi 
Banten, guru ngaji dan FSPP masing-masing 1 orang.

Kom.Btn/jamin

Sukadi, Provokator  
Ditangkap dan Ditahan
KPH INDrAMAyU
Berbagai persoalan tenurial di  kawasan   KPH Indramayu mer-

upakan  pekerjaan yang harus diselesaikan. Ini berkaitan dengan 
eksistensi hutan negara yang dikelola  Perhutani KPH Indramayu. 
Di samping,  untuk keberlangsungan usaha BUMN kehutanan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Waka KPH Indramayu  Ir H  Moch Syarif, SDA mengungkapkan  
ada provakator yang mengajak masyarakat untuk  pengusaan  lahan 
di kawasan KPH Indramayu dengan berbagai janji. Seperti  provoka-
tor menjanjikan  SPT keluar, setelah itu   lahan tersebut dapat diser-
tifikatkan nama pribadi.

“Ternyata ujung – ujungnya pensertifikatan kawasan hutan,” ka-
tanya kepada BINA di ruang DanruPolhut KPH Indramayu (21/3).. 
Pada saat itu,  Waka Indramayu didampingi Pabin  dan Danrupolhut 
KPH Indramayu.

Provokator mengajak  massa sebanyak kurang lebih 1000 orang 
untuk terjun ke kawasan hutan. Kemudian, mereka mengkavling – 
kavling kawasan hutan tersebut. “Kejadian ini berulang – ulang,” un-
gkap Moch Syarif.

Untuk mengatasi  Kam KPH Indramayu melakukan  operasi. 
Hasilnya? “Kami hanya dapat menangkap penggarap dan belum bisa 

menyentuh provokator,” jelasnya. Selanjutnya, dilakukan operasi 
lagi, menangkap 5 orang. Setelah diproses Polsek Sanca, ternyata  
kelima orang ini bukan provokator tetapi hanya korban provokator. 
“Mereka dilepas Polsek Sanca,” kata Waka KPH Indramayu.

Langkah selanjutnya, lanjut Moch Syarif, Kam KPH Indramayu 
melakukan opersi lengkap yang melibatkan unsur Muspika  Sanca, 

tokoh masyakat, 
dan LMDH.  Saat 
operasi, berha-
sil menangkap 
Sukadi, warga 
K a r a n g a n y a r  
Kec  dan Kab 
Indramayu den-
gan barang bukti 
lengkap pada 25 
Februari 2016. 
Tersangka  telah 
melakukan tin-
dak pidana di bi-
dang kehutanan 
di petak 43b dan 
43e RPH Sanca 
BKPH Sanca. 

K e m u d i a n 
dibuat lapo-
ran ke Polres 

Indramayu : dengan  STBPL/B/161/II/2016/SPKT II tenggal 26 
Februari 2016. “Sementara tersangka ditahan di Polres Indramayu. 
Informasi terakhir, proses penyidikan di Polres Indramayu sudah 
mendekati P 21,” jelas Moch Syarif. Dia jerat dengan UU No 18 
tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan  dengan pemberatan – pemberatan. 

Ditambahkan pula,  setelah ditelisik lebih lanjut, massa itu bukan 
berasal dari Sanca, tetapi berasal dari Subang, Bandung, Cirebon, 
dan Brebes (Jawa  Tengah). 

Masih berkaitan dengan  tenurial, KPH Indramayu tengah 
melakukan penyelesaian hukum tanaman tebu illegal. Kegiatan ini 
telah merubah fungsi  kawasan hutan dan ujung – ujungnya untuk 
penguasaan lahan.

Kasus yang terjadi pada  26 Juni 2014, kemudian  Tim Kejaksaan 
Agung turun pada tahun 23  Maret 2015. Selanjutnya,  Polda Jawa 
Barat datang Ke KPH Indramayu, pada Februari 2016. “Kedatangan 
Polda merupakan tindaklanjut atas  laporan LSM GERRAK  ke 
Maber Polri,” kata Moch Syarif. “Sehingga kasus tanaman tebu il-
legal ini hidup kembali.”

Kedatangan Polda Jabar, lanjutnya, untuk pemeriksaan tamba-
han. “Menurut informasi kasus ini akan ditarik ke Polda Jawa Barat 
dan tentunya akan kemana – mana,” jelas Waka KPH Indramayu

Setelah kedatangan Tim Kejaksaan Agung, kemudian  tana-
man tebu illegal  telah diterbitkan  LP dengan nomor STBPL/B/364/
IV/2015/SPK III tanggal 23 April dengan telapor Suhermanto dan no-
mor STBPL/B/365/IV/205/SPK III tanggal 23 April 2015 dengan ter-
lapor Muhadi. Mereka telah melakukan kegiatan penanaman  mas-
ing – masing seluas 28 hektar  dan 35 hektar di RPH Cikamurang 
dan RPH Cipondoh  BKPH Cikawung.*

UjANG KANDI TerTANGKAP
Kasus – kasus  masalah kehutanan di KPH Indramayu  mulai 

ditangani lebih  cepat. Selama 2015  terdapat 14 kasus, kemudian 
sudah ada 8 LP yang sudah masuk ke kepolisian.

Menurut Waka KPH Indramayu Ir H Moch Syarif, SDA, penye-
lesaian kasus pada tahun 2015 agak lambat. Namun, tahun 2016, 
penanganan  kasus mulai menggeliat.

”Kasus – kasus  tahun (2015) lalu  mulai ditangani pada tahun 
2016,” jelasnya kepada BINA di kantor KPH Indramayu (21/3).

Kasus yang menonjol adalah pencurian   kayu  jati  yang  me-
libatkan Ujang Kandi. Kasus ini masih dalam penyidikan Polsek 

Waka Adm/KSKPH Indramayu Ir H Moch 
Syarif, SDA
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Cikedung Kab Indramayu. 

“Dia ini termasuk memiliki jaringan cukup kuat dan  licin,”  kata  
Moch Syarif.

Nama Ujang Kandi muncul, saat petugas lapangan RPH 
Jatimungul Utara melakukan operasi di kawasan petak 48. Pada 
saat itu, 13 Oktoner 2014 pukul 05.30,  dan menemukan   mobil Carry  
yang memuat 56 kayu jati berbentuk bahan baku kusen.  Mobil dike-

mudikan Mijan  dengan 
Ujang Kandi sebagai 
penumpangnya.

 Ketika petugas  tan-
ya  keabsahan   kayu jati 
yang dibawanya, mer-
eka tidak dapat menun-
jukkan. Bahkan, Ujang 
Kandi langsung melari-
kan diri. Mijan berjanji 
akan membawa Ujang 
Kandi untuk diserah-
kan ke penyidik Polsek 
Cikdeung. Kemudian, 
petugas lapangan, 
Abu Dores, melapor-
kan kejadian itu ke 
Polsek Cikedung, den-
gan Nomor STBL/940/
XI/2015/SPKT/Reskrim, 

tanggal 14 November 2015.
“LP Mijan dan Ujang Kandi memang dijadikan satu,” jelas Danru 

Polhut KPH Indramayu Tatang Yadi. 
“Ujang Kandi sudah dapat ditangkap dan ditahan di Polsek 

Cikedung untuk  proses lebih kanjut. Namun, Mijan belum ditahan,” 
tambahnya.  

MU

Penguatan Kembagaan LMDH
KPH INDrAMAyU 
KSS PHBM KPH Indramayu Didi Kusnadi dan Asper BKPH 

Indramayu Dedi Harnadi telah Desa Lamaran Tarung Blok Waledan 
melakukan pembinaan LMDH di wilayah Hutan Payau KPH 
Indramayu (3/3).

Pembinaan dilakukan dalam upaya penguatan kelembagaan 
agar LMDH bisa lebih mandiri.

KSS PHBM KPH Indramayu, Didi Kusnadi kepada para penggarap 
empang agar dalam pola penggarapan tetap memperhatikan aspek 
kelestarian lingkungan hutan mangrove. Karena hutan mangrove 
sangat penting untuk pencegahan abrasi tanah, terutama yang 
berada di bibir pantai.

Sementara Asper Indramayu Dedi Harnadi menegaskan 
masyarakat cukup memahami apa yang disampaikan dalam 
pembinaan tersebut. Ditambahkan Dedi juga akan ada rencana 
pembentukan KTH baru yang akan di bentuk oleh LMDH Lamaran 
Tarung Jaya.*

MeMUPUK KeBerSAMAAN
Mengambil lokasi di halaman 

kantor KPH Indramayu, Dharma 
Wanita KPH Indramayu telah 
menyelenggarakan kegiatan 
pembinaan dan memupuk 
rasa kebersamaannya dengan  
kegiatan rutin dan Out Bond. 
Kegiatan ini   diikuti oleh  seluruh  
anggota Dharma Wanita se- 
KPH Indramayu. Kegiatan 
terselenggara kerjasama  Pramuka 

Saka Wana Bakti dengan Dharma Wanita KPH Indramayu.*

PrOMOSI-MUTASI
Pelantikan dan serah terima Jabatan setingkat Kaur dan KRPH 

dilakukan KPH Indramayu (3/2). Debanyak 7 karyawan dilakukan 
pelantikannya oleh Administratur/ KKPH Indramayu, Agus Yulianto

Mereka adalah He ri Wahyono, KRPH Bantar Huni di BKPH 
Sanca promosi menjadi Asper PTAK Karet, Dadang Supriadi Staf 
Produksi KPH Sumedang promosi menjadi Kaur TU TK di BKPH 
Plosokerep , Asep Gunawan yang Promosi menjadi KRPH Bantar 
Huni. Sementara yang mutasi Rusnata KRPH Proyek Khusus men-
jadi KRPH Pabean Ilir BKPH Indramayu menggantikan Muhyidin 
yang awalnya KRPH Pabean Ilir yang sekarang menggantikan KRPH 
Cemara, sementara Maman Jabatan lama KRPH Cemara pindah 
menjadi KRPH Jatimunggul Utara, Abu Dores KRPH Jatimunggul 
Utara pindah menjadi KRPH Proyek Khusus BKPH Jatimunggul. 
Kom.Idr/Sabar

Kom.Idr/Sabar.

Audit Penilaian PHPL 

KPH CIANjUr 
Penilaian audit kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

(PHPL) oleh Lembaga Penilai (LP-PHPL) PT. Equality Indonesia 
dilakukan di KPH Cianjur (6/4).

Diawali opening meeting dengan agenda verifikasi dokumen 
yang merupakan kelanjutan proses penilaian kinerja PHPL setelah 
penilaian tahap 
satu pada 21-
26 Maret lalu di 
Biotrop Bogor. 
Verifikasi itu 
sekaligus cek 
silang  sebelum 
d i l a k u k a n 
o b s e r v a s i 
lapangan untuk 
m e n g e c e k 
k e c o c o k a n 
antara dokumen 
dengan keadaan 
fisik di lapangan.

P e n i l a i a n 
PHPL oleh 
PT Equality 
Indonesia dijadwalkan selama 10 hari, 4 - 13 April 2016 dengan 
jumlah Tim auditor 6 orang. 

Administratur/KKPH Cianjur, Dr. Henry Purnomo S Hut MM 
menyatakan kesiapannya KPH Cianjur untuk dilakukan audit lanjutan 
tersebut. Ia merasa bangga KPH Cianjur  menjadi salah satu KPH di 
Jawa Barat terpilih sebagai sampling untuk dijadikan objek penilikan 
auditor PHPL. Karena KPH Cianjur sudah berpengalaman menjalani 
penilaian PHPL sebelumnya hingga pelatihan beberapa lembaga 
auditor setingkat KAN sekalipun. 

Atas dasar kepercayaan itu, Henry berpesan kepada seluruh 
jajaran untuk terus focus dan harus berupaya memberikan hasil yang 
terbaik untuk masing-masing kriteria atau aspek yang akan menjadi 
penilaian tim auditor, sehingga KPH Cianjur bisa memperoleh 
nilai hasil akhir dengan kriteria baik. Pungkas henry pada akhir 
sambutannya.*

MAHASISWA ITB PelAjArI lMDH
Mahasiswa Perguruan Tinggi Institute Teknologi Bandung (ITB) 

Praktek Kerja Lapangan (KKL) di LMDH Wana Suka Mekar di RPH 
Campaka BKPH Sukanagara Utara

Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa ITB Jurusan Program Study 
Rekayasa Kehutanan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) 

Danru Polhut KPH Indramayu Tatang 
Yadi.
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2016 yang melaksanakan praktek disambut baik Administratur KPH 
Cianjur, Dr Henry Purnomo. 

KKL mahasiswa ITB tersebut di lapangan didampingi Kepala 
Urusan PHBM, UU Wahyudin beserta Asper Sukanagara Utara, 
Mamat Abubakar, KRPH Campaka, Ade Jajuli dan ketua LMDH, 
Juhana.

Kom.Cjr/Nung

Model  Adm KPH Bogor 
Monitoring  Tanaman

KPH BOGOr
Wilayah KPH 

Bogor memiliki 
keluasan 48.164,79 
ha. Lokasi  
kawasan kegiatan 
tanaman yang luas 
tidak semua bisa 
dilalui kendaraan 
biasa, namun 
harus ditempuh 
dengan berjalan 
kaki yang kadang 
kondisi cuaca 
sering merepotkan.  

Medan yang 
berat maupun 
cuaca yang ekstrim,  

bentuk lapangan berbukit-bukit, dengan kemiringn landai (8-15%) 
sampai dengan sangat curam (>45%) dan bergelombang dengan 
kemiringan lapangan bervariasi bukan suatu halangan bagi Asep 
Dedi Mulyadi, Adm/KKPH Bogor untuk mengecek  keberhasilan 
tanaman yang dilakukan bawahannya. Dengan menggunakan 
kendaraan motor trail, Asep Dedi menerobos medan demi medan 
meskipun terkadang terjatuh karena jalan yang dilalui digenangi air 
akibat derasnya hujan semalam.

Meskipun didampingi para Asper dan KRPH setempat, Asep 
Dedi lebih memilih mencari jalan sendiri dari pada jalan kering yang 
diarahkan bawahannya, bukan masalah kepercayaan, tapi memang  
suka akan tantangan alam.   

Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap sebulan sekali,  dan tentu 
saja hasil monitoring ini ada yang memuaskan ada yang tidak.  Hal 
ini dikarenakan banyak kendala alam yang terjadi mengakibatkan 
tanaman harus disulam.

Dalam setiap monitoring, Asep Dedi selalu menekankan 
bawahanya agar lebih memperhatikan keberhasilan tanaman, 

pengamanan batas 
kawasan hutan sebagai 
aset pemerintah yang harus 
dijaga. 

“Managemen tidak akan 
segan-segan menjatuhkan 
sanksi yang berat bagi 
karyawan Perhutani yang 
mencoba -coba melakukan 
tindakan di luar kebijakan 
perusahaan,” tegas Asep.*

PIr KPH BOGOr 
TerUS MeNANAM 

Memanfaatkan musim 
hujan,  Ketua Paguyuban Istri 
Rimbawan (PIR)Perhutani 
KPH Bogor, Devi Asep Dedi 

Mulyadi  mengajak seluruh pengurus istri rimbawan di wilayah KPH 
Bogor melakukan penanaman di halaman Kantor  RPH Cariu BKPH 
Jonggol (3/3)

Penanaman sebanyak 20 pohon diantaranya tanaman buah - 
buahan  jenis durian, rambutan, mangga dan  tanaman kehutanan 
jenis Pinus. Devi Asep Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kegiatan 
ini merupakan tindak lanjut kegiatan sebelumnya yang dilaksanakan 
di wilayah Jasingan pada Pebruari 2016 dengan sasaran penanaman 
di halaman kantor dan rumah dinas  seluruh wilayah kerja KPH 
Bogor.

“Tujuan kegiatan penanaman ini, memberikan suasana kantor 
dan rumah menjadi asri ,indah, sejuk, serta menanamkan rasa 
tanggungjawab serta kepedulian terhadap lingkungan di sekitar 
rumah dinas,” jelasnya.*

DANA UNTUK MUSHOlA AN’NAHl
Mushola An’nahl di komplek kantor KPH  Bogor, Cibinong,  mendapat 

bantuan sebesar Rp 50 juta dari Dana Bina Lingkungan Direksi 
Perum Perhutani yang merupakan realisasi atas janji Direktur Utaman 
Perum Perhutani, Mustoha Iskandar pada saat peresmian renovasi 

p e m b a n g u n a n 
Mushola An’nahl pada 
bulan lalu.

Rina, Petugas 
Khusus Bina 
L i n g k u n g a n 
Direksi Perhutani 
kepada Ade Soma 
Seksi Pengawas 
P e m b a n g u n a n 
Mushola An’nahl, 
d i s a k s i k a n 
Administratur KKPH 
Bogor Asep Dedi 
Mulyadi. (19/3)

R e n o v a s i 
p e m b a n g u n a n 

Mushola An’nahl Perhutani KPH Bogor yang dilaksanakan sejak 
awal tahun 2016, bertujuan  untuk memberikan suasana  nyaman 
bagi mereka yang melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.*

SK KeNAIKAN STATUS
Lewat kegiatan peringatan HUT Perhutani ke-55, menyerahkan 

Surat Keputusan Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, berupa 
kenaikan status  dari jenjang 7 ke jenjang 6 kepada  25 orang 
kepada pegawai Perum Perhutani KPH Bogor. Juga disampaikan 
santunan kepada anak yatim melalui  Pondok Pesantren Yatim Piatu 
Raudatul Jannah, Yayasan Panti Sosial Asuhan anak asuh piatu 
Duapa Harapan Firdaus, Yayasan Duafa Bersama Bina Masyarakat 
Mandiri Sejati dan Yayasan Al Itihad Sukatani Bekasi.

Kom.Bgr/yeti

Menanam Bersama Stakeholder
KPH TASIKMAlAyA 
Perum Perhutani KPH Tasikmalaya bersama Muspika Kec 

Cikatomas, Salopa, Danramil, Polsek, Kepala Desa Sindangasih, to-
koh masyarakat. LMDH Piskapura melakukan gerakan penanaman 
di bekas penambangan emas illegal petak 66 RPH Salopa BKPH 
Cikatomas (02/03/’16)

Sebanyak 2.500 pohon jenis mahoni, suren dan jenis laninya di-
tanam di petak tersebut.

Wakil Administratur/KSKPH Tasikmalaya, Deden Yogi Nugraha 
mengatakan gerakan penanaman bersama tersebut selain merupa-
kan wujud kebersamaan dan sinergitas Perhutani dengan degenap 
stakeholder juga dalam upaya mengembalikan fungsi hutan sesuai 
dengan fungsi sebenarnya agar bermanfaat bagi umat. 
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S e m e n t a r a 

Kapolsek Cikatomas, 
AKP Iteng berharap 
dari kegiatan pena-
naman itu akan ban-
yak memberi manfaat 
masyarakat terutama 
dalam menjaga ket-
ersediaan  sumber air. 

“ Kami harapkan 
tidak terjadi lagi pe-
nambangan dan pen-
ebangan pohon illegal 
di wilayah ini,” ujar  
Iteng dalam sambu-
tannya  yang direspon 
positif Ketua LMDH 

Piskakura, Onang yang juga sebagai kepala Dusun Cikuya. 
Dikatakan Onang bila musim kemarau datang warga sekitar im-

engalami kekurangan air.
Sementara itu kegiatan serupa juga dilakukan Perhutani ZKPH 

Tasikmalaya bersama LMDH Kertajati melakukan penanaman di 
sekitar Wisata Curug Dengdeng (6/3/’16). Tepatnya di petak 55e 
RPH Karangnunggal BKPH Karangnunggal dengan menanam se-
banyak 600 pohon jenis waru, mahoni, petai, nangka, kadu, palahlar 
dan lainnya yang merupakan jenis tanaman produktif. 

Penanaman dihadiri Administratur/KKPH Tasikmalaya, Henry 
Gunawan yang menyampaikan bahwa penanaman kawasan wisata 
tersebut tetap terjaga kelestariannya dan menambah kesejukan ka-
wasan wisata tersebut.*

BerI SeMBAKO PASCA lONGSOr
Warga kampung Cibeunteur desa Karangjaya Kecamatan 

Karangjaya Tasikmalaya yang terkena bencana tanah longsor 
mendapat bantuan dari Perhutani (14/3/’16). Yakni bantuan uang 
sebesar Rp 8 juta 
dan 85 paket sem-
bako.

Bantuan diberi-
kan langsung oleh 
Administratur/KKPH 
Tasikmalaya, Henry 
Gunawan dengan di-
saksikan Kapolresta 
Tasikmalaya dan 
Muspika Kec. 
Karangjaya,

Bantuan yang 
diberikan Perhutani 
selain uang dan 
Sembako, juga 
mendirikan III Posko 
Siaga Bencana dan melakuan monitoring dan siaga di lokasi selama 
24 jam.

Kapolresta Tasikmalaya, Asep Saepudin mengatakan untuk pe-
nyelamatan warga yang terekena bencana longsor sebanyak lima 
rumah telah direlokasi ke tempat yang lebih aman.  Pihaknya jya 
terus berkoordinasi dengan BPBD Kab. Tasikmalaya untuk mence-
gah dan penanggulangan terhadap bencana lonsor susulan.*

PeNyUlUHAN BeNCANA AlAM
Perhutani KPH Tasikmalaya memberikan penyuluhan tentang 

bencana alam kepada pelajar  SMK Islam Sukaratu Tasikmalaya 
mendapat penyuluhan tentang bencana alam dari Perhutani KPH 
Tasikmalaya yang dilaksankan di Wana Wisata Galunggung. (6/3). 

Kegiatan atas kerjasama Perhutani dengan BPBD Kabupaten 
Tasikmalaya mendapat dukungan dari Administrur Pehutani 
Tasikmalaya Henry Gunawan. Ia berharap denga adanya penyulu-

han itu masyarakat, khususnya para siswa dapat lebih sigap dalam 
meminimalisir bencana alam bila terjadi. 

 “Penyuluhan ini sangat baik dalam menanggulangi bencana 
daerah yang dimulai dari pelajar. Sehingga jika terjadi bencana 
siswa tahu bagaimana cara mengatasinya,” paparnya 

Hal senada juga disampaikan Kepala BPBD Kabupaten 
Tasikmalaya, Kundang Sodikin, bila terjadi becana  para pelajar bisa 
langsung menghubungi BPBD, minimal melaporkannya ke BPBD 
sehingga pihaknya bisa bergerak cepat melaklukan bantuan.*

DUKUNGAN STAF DUBeS AS 
Para pengrajin kreatif mulai dari barang anyaman, kelom geu-

lis, payung geulis hingga batik dan bordir di Tasikmalaya dalam 
mengembangkan usahanya mendapat dukungan dari Staf Dubes 
Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Staf Dubes AS, Collin Guess 
saat mengunjungi Kota Tasikmalaya (21/3/’16). 

“ Saya datang ke Tasikmalaya karena ingin melihat dari dekat 
potensi ekonomi dan pendidikan di sini,” kata Collin yang kedatan-
gannya disambut Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman.

Dalam dialog yang dilakukan di aula Balaikota, Collin menya-
takan siap membantu 
ekspor produk kreatif 
Tasikmalaya. 

“ Kita memiliki beber-
apa kriteria standar ba-
rang yang bisa masuk. 
Tidak hanya itu tapi juga 
kepercayaan. Pokoknya 
apa yang disampaikan di 
sini akan saya bawa ke 
kedutaan untuk menjadi 
bahan pertimbangan,” 
ujarnya.

Wali Kota 
Tasikmalaya, Budi 
Budiman pun berharap 

para pengrajin kreatif ini dalam penjualannya ke Amerika dapat 
menjadi andalan. Selama ini ekspor produk ini ke AS masih sangat 
minim. Sementara investasi AS baru satu yaitu industri barang anya-
man, ungkapnya.

Diantara beberpa pengrajin kreatif yang ada di Tasikmalaya 
juga terdapat mitra Perhutani yaitu Haryati Bordir Colektion, Yukka 
Handicraf, Indah Bordir dan BatikRizqi Colektion.

STUDI BANDING WISATA
Untuk menimba pengetahuan pengelolaan wisata alam, Lembaga 

Masyarakat Desa Hutan (LMDH) KPH Tasikmalaya melakukan studi 
banding ke Wisata Puncak Bintang yang dikelola KPH Bandung 
Utara beberapa waktu lalu. 

Dengan pengelolaan wisata yang lebih baik, diharapkan dalam 
pengembangan wisata di daerahnya bisa lebih baik pula dan dapat 
meningkatkan perekonomian  masyarakat setempat.

Kom.Tsk/Asep jB
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HUT Perhutani Ke-55
Peringatan Di Berbagai Daerah

DIVre jATeNG
Memperingati hari jadi Perum Perhutani ke-
55, Perum Perhutani melaksanakan  upacara 
bendera dan menyantuni kepada 5.555 anak 
Yatim  yang dilaksanakan di seluruh unit kerja 
Perum Perhutani se-Jawa dan Madura (29/3).

Seluruh unit kerja 
Perum Perhutani, 
sebanyak 63 unit 
kerja se-Jawa dan 
Madura pada 29 
Maret 2016 serentak 
m e m a n j a t k a n 
do’a untuk kesela-
matan dan keber-
langsungan Peru-
sahaan Perum 
Per hutani bersama 
55 ribu keluarga 
Karyawan Perhutani 
dan 5.555 anak 
Yatim sekitar hutan 
untuk 55 tahun 
Perum Perhutani. 
Dana sebesar se-

nilai Rp.1.240.000.000 dialokasikan untuk membantu Yatim Piatu  
dan Duafa warga sekitar hutan dan keluarga karyawan yang kurang 
mampu. 

Dengan tema yang dipilih pada rangkaian acara peringatan ulang 
tahun Perum Perhutani ke-55 kali ini adalah “ Menuju perusahaan 
unggul dalam pengelolaan hutan lestari”. Perum Perhutani  
menggelar berbagai event yang melibatkan keluarga besarnya 
maupun masyarakat umum. Diantaranya dengan pemberian 
santunan bagi anak yatim piatu, dana pendidikan melalui Pondok 
Pesantren (Ponpes) serta pemberian penghargaan bagi karyawan 
berprestasi. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Komersial Kayu Perum 
Perhutani, Agus Setya Prastawa dalam sambutannya pada saat 
memimpin Apel Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Perum 
Perhutani ke-55 Tahun 2016 di Semarang. Pada kesempatan itu 
juga diberikan penghargaan kepada sejumlah karyawan yang 
berprestasi.

Sementara itu disela-sela peringatan tersebut Kepala Divisi 
Regional (Kadivre) Jawa Tengah, Ir SR Slamet Wibowo mengatakan 
Perum Perhutani sangat peduli sekali kepada anak yatim piatu 
khususnya untuk dunia Pendidikan. 

“Ada dua ratus orang anak yatim piatu yang mendapat bantuan 
dari Perum Perhutani yang diberikan melalui Ponpes yang ada di 
sekitar wilayah hutan,” jelas Kadivre.

Kom.Divre jateng/Ayk

KPH TelAWA 
Pelaksanaan upacara bendera dalam rangka peringatan HUT 

Perum Perhutani Ke-55 di KPH Telawa diwarnai dengan memberikan 
santunan kepada anak yatim di dua yayasan. Yaitu kepada  Yayasan 
Tahfidzul Qur’an Desa Karangjati, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali 
dan Yayasan Roudlotul Huffad Desa Ketro, Kec. Karangrayung, Kab. 
Grobogan, serta memberikan bantuan kepada Janda Perhutani.

Acara dihadiri Muspika Kec. Juwangi, Kec. Kemusu Kab Boyolali, 

Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan beserta Kepala Desa wilayah 
sekitar hutan, UPTD Juwangi, Himpunan Pensiunan Kehutanan 
(HPK), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan segenap 
karyawan Perhutani KPH Telawa.

Sambutan tertulis Direktur Utama Perum Perhutani, Mustoha 
yang dibacakan Administratur/KKPH Telawa, Denny Raffidin 
antara lain Perhutani mengajak kita semua untuk peduli dengan 
perusahaan sesuai dengan tata nilai Perhutani. Yakni Jujur, Peduli 
dan Profesional (JPP).  

“ Perhutani harus bertransformasi dari perusahaan yang bersifat 
konvensional dan 
birokratik menjadi 
perusahaan yang 
dikelola dengan 
meng gunakan 
kaidah dan 
konsep-konsep 
m a n a j e m e n 
modern dan 
k o r p o r a t i f 
s e h i n g g a 
p e r u s a h a a n 
akan mampu 
m e n g h a d a p i 
tuntutan dan 
perubahan sosial 
politik yang 
sangat dinamis,” katanya. 

Selain kegiatan santuni anak yatim dan bantuan janda juga 
melakukan aksi sosial donor darah karyawan Perhutani bekerjasama 
dengan Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) 
Kabupaten Grobogan.

Kom.Tlw/lastri
KPH BAlAPUlANG
Peringatan HUT Perhutani ke-55 di KPH Balapulang diwarnai 

dengan penyerahan SK kenaikan status dari Pegawai Pelaksana 
(PP) menjadi Pegawai Golongan VII kepada 29 pegawai dan 
piagam penghargaan kepada dua pegawai berprestasi. Penyerahan 
dilakukan oleh Administratur/KKPH Balapulang, Gunawan Sidik 
Pramono dalam apel peringatan hari jadi itu.

Dalam amanat tertulis Direktur Utama Perhutani yang dibacakan 
oleh Gunawan SP bahwa Perhutani dituntut untuk menjadi instrumen 
ketahanan nasional di bidang pangan, energi dan air. Selain itu 
juga harus bisa bertransformasi dari perusahaan yang bersifat 
konvensional dan birokratik, menjadi perusahaan dengan konsep 
manajemen modern dan korporatif dengan mengedepankan tata 
nilai perusahaan, jujur, peduli dan profesional. 

Usai apel dilakukan penanaman bibit buah-buahan oleh segenap 
jajaran pimpinan di halaman samping kantor dan sekitar rumah 
dinas.
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Pada moment tesebut KPH Balapulang juga menyerahkan 

santunan kepada 89 anak yatim dan janda tidak mampu  yang 
berdomisili di lingkungan sekitar hutan senilai Rp 20 juta. 

“ Ini adalah salah satu bentuk implementasi fungsi sosial  
perusahaan terhadap masyarakat di lingkungan hutan disamping 
fungsi-fungsi lainya,” kata Gunawan Sidik Pramono.

Memeriahkan HUT Perhutani tersebut KPH Balapulang 
bekerjasama dengan komunitas penggemar burung Balapulang 
(KOKABA) mengadakan lomba burung berkicau yang dikemas 
dalam Debyar Piala Administratur yang dilaksanakan pada 3 April 
2016. Lomba memperbutkan jumlah total hadiah sebesar Rp 30  
juta

Kom.Blp/Djoko  
KPH PeKAlONGAN BArAT
Di KPH Pekalongan Barat Peringatan HUT Perhutani Ke-55 

selain diwarnaiki dengan kegitan sosial juga dilakukan pelantikan 
pejabat baru. Adapun yang dilantik Penguji TK II menjadi penguji TK 

I KPH Puwodadi. 
Selain itu juga 
dibagikan SK 
Kenaikan Jenjang 
jabatan VII ke 
jenjang jabatan 
VI sebanyak 
27 orang, SK 
Kenaikan pangkat 
dan kenaikan gaji 
berkala 22 orang, 
SK Penghargaan 
K a r y a w a n 
terbaik sesuai 
bidang sebanyak 
17 orang. Tak 
k e t i n g g a l a n 

pemberian taliasih kepada pensiunan Perhutani tahun 2015 
sebanyak 12 orang dan santunan untuk anak Yatim Piatu wilayah 
Tegal dan Brebes.

Pelentikan dan penyerahan dilakukan langsung oleh 
Administratur/KKPH KPH Pekalongan Barat A Fadjar Agung Susetyo 
S Hut dalam apel yang digelar dihalaman kantor (29/3).

Usai upacara langsung terjun kejalan raya di depan kantor KPH 
Pekalongan Barat untuk membagikan bibit secara gratis kepada 
pengguna jalan. Adapun bibit yang dibagikan jenis bibit buah-
buahan, seperti jambu air, rambutan, mangga, durian dan jambu 
biji per jenis bibit sebanyak 55 plances. Setelah itu baru kemudian 
dilakukan pemotongan tumpeng di gedung pertemuan kantor KPH. 

Kom.Pkb/Parno

KPH rANDUBlATUNG
Sebanyak 22 SK Kenaikan Status diserahkan kepada karyawan 

Perhutani KPH  Randublatung dan penyerahan penghargaan kepada 
5 orang karyawan berprestasi  pada upacara peringatan Hari Jadi 
Perum Perhutani Ke-55. 

Administratur/KKPH Randublatung, Ir Herdian Suhartono 
mengatakan bahwa penyerahan kenaikan status tersebut merupakan 
salah satu apresiasi perusahaan terhadap kinerja serta loyalitas 
karyawan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari sesuai bidang 
masing-masing.

Adapun  penghargaan tersebut di berikan kepada  Margono Asper 
KBKPH Ngliron Bidang Pembinaan Sumber daya Hutan  Tingkat Divisi 
Regional  Jawa Tengah dan Bidang Tanaman sebagai Asper Terbaik 
I tingkat Direksi dibidang tanaman.  Kemudian  Lukman Jayadi Asper 
KBKPH Temuireng mendapatkan penghargaan dibidang produksi 
kayu  tabangan jati dan rimba terbaik I tingkat Divisi Regional 
Jawa Tengah, Sugiyono Penguji  Kayu Tingkat I mendapatkan 
penghargaan bidang pengujian kayu Terbaik I tingkat Divisi Regional 
Jawa Tengah,  Sudaryanto Penguji kayu  Tingkat II mendapatkan 
penghargaan bidang pengujian kayu terbaik I Tingkat Divisi Regional 

Jawa Tengah, 
Lasno KRPH 
Kedungringin 
mendapatkan 
penghargaan 
di bidang 
p r o d u k s i 
kayu terbaik I 
Tingkat Divisi 
R e g i o n a l 
Jawa Tengah 
dan Sarno 
Manfor Polter 
Terbaik III 
T i n g k a t 
Direksi.

Selain pemberian SK kenaikan status dan pemberian reward 
juga diberikan bantuan sosial sebesar Rp 20 juta yang diberikan 
kepada tiga yayasan pengelola anak Yatim Piatu dan Duafa yang 
berada ditiga wilayah Kecamatan. Ketiga yayasan tersebut adalah 
Panti Asuhan Ar Rohmah Kecamatan Randublatung sebesar Rp 7 
Juta, Yayasan  Panti Asuhan Muhamadiyah Al Amin Kecamatan Jati 
Rp 6,5 Juta dan Yayasan Panti Asuhan Ashabul Yamin Kecamatan 
Kradenan sebesar Rp 6,5 juta

Meramaikan hari jadi Ke-55 di lingkungan Perhutani KPH 
Randublatung  tersebut juga dilakukan olahraga massal, jalan santai 
dan berbagai kegiatan lain yang melibatkan semua unsur karyawan 
baik yang berada dilapangan maupun lingkungan kantor. 

Kom.rdb/Andan.S

KPH BOjONeGOrO
Peringatan hari jadi Perhutani ke-55 di KPH Bojonegoro diperingati 

dalam sebuah apel yang dipimpin langsung oleh Administratur/
KKPH Bojonegoro, Ir Erwin, MM (29/3). Sehari sebelumnya diawali 
dengan kegiatan 
bakti sosial 
membersihkan 
l i n g k u n g a n 
kantor dan 
m e n a n a m 
bersama di 
sekitar halaman 
kantor dan 
rumah dinas 
A d m i n i s t r a t u r 
K P H 
Bojonegoro.

Usai upacara 
d i l a n j u t k a n 
dengan tasyakuran dan penyerahan santunan kepada sebanyak 89 
anak yatim dan duafa warga sekitar hutan dan keluarga karyawan 
senilai Rp 20 juta.

Erwin berharap melalui mpment peringatan HUT Perhutani kali 
ini ada nilai sepiritual do’a anak yatim yang mustajab, sehingga 
kedepanya perhutani meraih sukses “ Menuju perusahaan unggul 
dalam pengelolaan hutan lestari.”

Selain itu juga menyampaikan semoga Perhutani kedepan bisa 
bangkit dan bermanfaat dalam mensejahterakan karyawan, berguna 
bagi masyarakat dan negara pada umumnya. 

Kom.Bjr/Mkm

KPH TASIKMAlAyA
Lagu Mars Rimbawan yang dinyanyikan oleh Seluruh karyawan/

ti Perhutani KPH Tasikmalaya menjadikan momen pada acara 
memperingati hari jadi Perhutani ke-55 yang dilaksanakan di 
halaman kantor (29/3/’16).

Peringatan Hari jadi ini merupakan momen penting bagi Perum 
Perhutani se-Jawa dan Madura. 
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Administratur/

KKPH Tasikmalaya, 
Henry Gunawan, 
selaku pembina 
upacara dalam 
m e m b a c a k a n 
sambutan tertulis 
Direktur Utama 
Perum Perhutani 
yang pada intinya 
kita wajib bersyukur 
dan berbangga 
hati. Perhutani 
memegang mandat 
pemerintah untuk 
mengelola hutan 
di Pulau Jawa dan 

Madura.
“ Penetapan hari jadi adalah upaya meningkatkan kebanggaan 

kita terhadap Perusahaan dan setiap tahun bisa diperingati sebagai 
momentum kebangkitan segenap karyawan dan manajemen untuk 
meningkatkan kinerja menuju masa depan yang lebih baik,” kata 
Dirut dalam sambutannya.

 Selain itu, Perhutani dituntut lebih profesional menjadi instrumen 
ketahanan nasional dibidang pangan, energi dan air.

Semoga ke depannya kita tetap memberikan yang terbaik bagi 
perusahaan, senantiasa memperbarui semangat untuk mencapai 
target operasional maupun target finansial perusahaan

Pada kesempatan moment tersebut, Henry juga memberikan SK 
Peningkatan Status dari jenjang 7 ke jenjang  6 sebanyak 14 orang 
dan memberikan penghargaaan kepada karyawan berprestasi 
sebayak 6 orang serta santunan untuk anak-anak Yatim Piatu. Yakni 
kepada Yayasan Pondok Pesantren Riyadul Falah Desa Pusparaja 
Kecamatan Cigalontang dan Yayasan Pondok Pesantren Nurul 
Hidayah Desa Bojongnangka Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya. 
Masing masing menerima uang 10 juta rupiah di Aula Kantor 
Perhutani Tasikmalaya,

Kom.Tsk/Asep jB

KPH NGAWI 
Bersamaan peringatan hari jadi Perum Perhutani ke 55 KPH 

Ngawi menyerahan SKPT  dari jenjang VII ke jenjang sebanyak 52 
orang. Penyerahan dilakukan oleh Administratur/KKPH Ngawi, Ir. 
Joko Siswantoro MM usai mebacakan amanat dari Direktur Utama 
Perum Perhutani

Selain penyerahan SKPT juga diberikan piagam penghargaan 
kepada 9 karyawan Perhutani yang berprestasi. 

Usai apel dilanjutkan acara doa bersama di ruang Tectona 
dengan pemotongan tumpeng. Potongan tumpeng pertama diberikan 
kepada karyawan yang berusia 55 tahun yakni kepada koordinator 
penguji tingkat I, Pramandiri Anto.

Sebagai bentuk kepedulian Perhutani, juga diberikan santunan 
sebesar Rp 20 juta kepada 89 anak yatim dari 4 yayasan panti 

asuhan yaitu Yayasan Panti Asuhan ASY-SYARIFAH 22 orang, 
Yayasan Panti Asuhan AL TIIN 23 orang, Yayasan ISLAM BIRRUL 
WALIDAN 22 orang, Yayasan BINA INSANI 22 orang. 

Kom. Ngw/wasis

KPH PAreNGAN
Dalam Pemperingati Hari Jadi Perhutani ke 55 Tahun  Perhutani 

KPH) Parengan, berbagi kebahagiaan dengan memberi santunan 
anak yatim dan penghargaan karyawan prestasi serta penyerahan 
SK jenjang VII ke Jenjang VI.

Sebanyak 91 Anak yatim dari sekitar hutan wilayah kerja KPH 
Parengan dihadirkan untuk menerima santunan, masing- masing 
menerima Rp 200.000. Kebahagiaan juga dirasakan karyawan. 
Sebanyak 27 orang menerima surat keputusan (SK) peningkatan 
status dan 23 lainya menerima penghargaan. Serta pembagian 
500 bibit kluweh dan 500 bibit nangka kepada masyarakat oleh 

karyawan.
Administratur Perhutani KPH Parengan, Daniel Budi Cahyono 

menjelaskan peringatan HUT Perhutani itu penuh dengan makna. 
Santunan yatim dilakukan sebagai wujud kepedulian perusahaan 
kepada masyarakay sekitar hutan.

 “Ini perintah pimpinan yang harus kita jalankan. Semoga 
bermanfaat bagi kita semua,” ungkapnya.

Daniel menambahkan Kita bukan hanya membagikan bibit 
pohon tapi bisa memacu masyarakat diharapkan untuk melakuan 
bersedekah oksigen dengan menanam pohon. 

“Saya berharap Perhutani KPH Parengan menjadi Rimbawaan 
Luar Biasa,” katanya. 

Kom.Prg/Ags
KPH MADUrA 
Memperingati hari jadi 

Perum Perhutani yang ke-55 
KPH Madura menyerahkan 
Surat Keputusan jenjang 
VII ke jenjang VI kepada 20 
karyawan dan pemberian 
santunan kepada  empat 
yayasan Anak Yatim yang 
ada di Madura meliputi 
Kabupaten Pamekasan, 
Bangkalan, Sampang dan 
Sumenep. Penyerahan 
dilakukan oleh Adm KPH 
Madura, Dudi Kurniadi.

Dalam acara tasyakuran yang digelar usai upacara juga diadakan 
pembinaan agama dengan menghadirkan KH.Ahmad Toriq Siradj, 
BA, penceramah dari Pondok Pesantren Al Kausar. 

Kom Mdr/Bul
KPH TUBAN 
Administratur/KKPH Tuban, Ir Riyanto Yudhotomo, memberikan 

bantuan pembangunan kepada sejumlah 3 yayasan pendidikan dan 
satu tempat ibadah serta santunan anak yatim piatu dalam peringatan 
HUT Perhutani ke-55. “ Bantuan dan santunan ini sebagai wujud 
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kepedulian kita 
kepada masyarakat 
sekitar kawasan 
hutan,” katanya di 
ruang rapat Kantor 
KPH Tuban ( 29/3).  

Selain itu juga 
pemberian SK 
kenaikan status 
kepada 14 karyawan 
dari jenjang 7 ke 
jenjang 6. 

Hms/Tbn/Suep

KPH CIANjUr
Santunan kepada 89 anak-anak yatim yang berasal dari beberapa 

sekolah, yayasan dan pesantren yang berada di kabupaten Cianjur 
diberikan KPH Cianjur 
dalam peringatan HUT 
Perhutani ke-55. Mereka 
berasal Yayasan Al-Hidayah 
Tanggeung, Yayasan Panti 
Anak Yatim Islamic Center 
Cianjur, yayasan Al-Huda 
Sukanagara Selatan dan 
lain-lain sebesar Rp 20 juta 
rupiah. Penyaran dilakukan 
oleh Adm/KKPH Cianjur Dr. 
H. Henry Purnomo.

Selain dari itu, pada 
kesempatan terebut juga 

diberikan penghargaan piagam dan uang tunai kepada 4 orang 
karyawan tingkat mandor yang berprestasi dibidang PHBM, 
tanaman, produksi kayu dan sadapan.

Tidak hanya itu sebanyak 32 orang karyawan juga mendapat SK 
kenaikan dari jenjang 7 ke jenjang 6. 

Kom.Cjr/Nung F

KPH CIAMIS
Menyambut hari Ulang Tahun Perhutani ke-55 Perum Perhutani 

KPH Ciamis mengadakan doa bersama yang diikuti oleh seluruh 
pegawai dan anak yatim di aula kantor KPH Ciamis (29/03).

Doa bersama yang dipimpin oleh Kyai Kodar, Pimpinan Pondok 
Pesantren Riyadlul Huda Pamarican.

Administratur/KKPH Ciamis, Bambang Juriyanto berharap 
dengan adanya do’a  bersama tersebut Perhutani menjadi 
perusahaan yang unggul dalam pengelolaan Hutan Lestari di tahun 
2020. 

“ Tujuan kita kedepan mendongkrak potensi yang ada dan 
mendongkrak pendapatan KPH 
Ciamis,” katanya

Dalam kesempatan 
tersebut Administratur KPH 
Ciamis, Bambang Juriyanto 
juga memberikan santunan 
kepada 60 anak yatim  yang ia 
serahkan langsung. 

Kom.Cms/Bubun

KPH INDrAMAyU
KPH Indramayu mem-

berikan santunan pada dua 
Yayasan/Panti Asuhan Anak 
Yatim Piatu sebesar Rp 20 
juta dalam rangka peringa-
tan HUT Perhutani ke-55. 
Bantuan diberikan langsung 
oleh Adm/KKPH Indramayu 

Agus Yulianto pada Kepala 
Yayasan tersebut.  Masing-
masing Rp 10 juta kepada 
Yayasan Pendidikan Ianatul 
Mubtadiin Desa Dukuh 
Kecamatan Indramayu  dan 
Yayasan Pendidikan Anak 
Yatim/Piatu Al Misbah Desa  
Jatimunggul Kecamatan 
Terisi.

Selain itu dalam per-
ingatan HUT ke-55 terse-
but KPH Indramayu juga 
melakukan rehabilitasi tan-
aman turus jalan Tol Cipali 
di kilometer 141 wilayah 
kerja BKPH Cikawung, KM 
135 Wilayah kerja BKPH Sanca dan KM 129 Wilayah kerja BKPH 
Haurgelis.  Rehabilitasi  dilakukan oleh segenap karyawan KPH 
Indramayu, PTAK Karet, SPH IV Cirebon dan LMDH dengan tana-
man jenis Akasia Mangium, Jati dan Kesambi. 

Kom.Idr/Sabar
KPH BANTeN
Dalam rang-

kaian memperin-
gati hari ulanga 
tahun Perum 
Perhutani yang 
ke-55,  KPH 
Banten  men-
gadakan ber-
bagai kegaiatan 
selama dua hari. 
D i a n t a r a n y a 
lomba penataan, 
kerapihan dan 
kebersihan tiap – 
tiap ruang kerja,  
menanam pohon 
buah-buahan di 
sekitar perkan-
toran dan rumah dinas. Kegiatan ini diikuti  seluruh karyawan dan 
dipimpin langsung Adm KPH Banten, Cucu Suparman, S.Hut.

Sementara dalam upacara bendera juga diberikan surat keputu-
san (SK) peningkatan status dari jenjang VII ke jenjang VI bagi kary-
awan dan karyawati KPH Banten sebanyak 19 orang.  Kemudian,  
pemberian santunan kepada 89 anak yatim piatu.

Kom. Btn/jamin
KPH MADIUN 
Sebanyak 24 pegawai KPH Madiun menerima SK kenaikan 

jenjang status dari Jenjang 7diangkat menjadi Pegawai Jenjang 
6 yang diserahkan pada peringatan HUT Perhutani ke-55 pada 
29/3/2016.

SK diberikan oleh Wakil Administratur Perhutani Madiun, Errik 
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Alberto mewakili Administratur. Selain itu juga diberikan sejumlah 
penghargaan kepada mereka yang berprestasi dan bantuan untuk 
anak Yatim Piatu sebanyak 89 anak yang dihimpun dari unit kerja 
dari Kabupaten Madiun, Ponorogo dan Magetan. 

                            Kom.Mdn/yudi

KPH KUNINGAN
Dalam rangka memperngati HUT Perhutani ke-55,  KPH  

Kuningan memberikan santunan  berupa uang sebesar Rp 20 juta 
kepada Yayasan Yatim Piatu Al-Ghofar di kantor KPH Kuningan ( 
29/3).

Adm KPH Kuningan, Ir Aries Indra Supartha Msi menyerahkan 
lansung  kepada Ketua Yayasan Yatim Piatu Al Ghofar Drs.KH.Jojo 
Gojali di Desa Cikaso Kec Keramat Mulya Kab.Kuningan. 

“ Ini merupakan bukti nyata Perhutani terhadap masyarakat seki-
tar hutan, diharapkan dengan santunan ini yayasan  bisa meman-
faatkan sebaik baiknya sesuai yang diharapkan oleh Perusahaan,” 
ucapnya.  

Dalam kesempatan itu, Adm Kuningan menyerahkan SK pening-
katan status kepada 16 karyawan KPH Kuningan dari jenjang 7 ke 
jenjang 6.  Kom.Kng/Isep

KPH jeMBer
Peringatan HUT Perum Perhutani ke 55 tahun ini di Kesatuan 

Pemengkuan Hutan (KPH) Jember diselenggarakan dengan meng-
gelar serangakaian acara bakti sosial yang di fokuskan pada masa-
yarakat sekitar hutan dan dipimpin langsung oleh Administratur KPH 
Jember, Djohan Surjoputro, S.Hut., MM.

santunan kepada 200 lebih anak yatim/piatu dan bantuan dana 
pendidikan kepada lembaga pendidikan/ pesantren sekitar hutan 
yang secara simbolis diberkan oleh Wakil Bupati Jember, Drs. KH. 
A. Muqiet Areif yang hadir pada kesempatan itu.

KPH BONDOWOSO
Peringatan HUT Perhutani Ke-55 di KPH Bondowoso diawali 

dengan kegiatan lomba-lomba gabungan dalam rangka memban-

gun sinergitas. Yakni 
antara Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol 
PP) Kab. Situbondo-
Bondowoso dan 
Polisi Hutan KPH 
Bondowoso. Kegiatan 
gabungan dilaksana-
kan karena pada bu-
lan Maret, Satpol PP 
juga merayakan hari 
jadi ke-66. Sinergitas 
antar polisi khusus 
(Satpol PP dan Polisi 
Hutan) perlu diban-
gun karena saat ini bangsa Indonesia mengalami berbagai tekanan 
baik dari segi politik, ekonomi, ketahanan pangan maupun pertah-
anan keamanan.

Dalam sambutannya Administratur/KKPH Bondowoso,  Adi 
Winarno, menyatakan tugas dan tanggung jawab yang melekat 
kepada polisi khusus, dalam kesehariannya berhadapan langsung 
dengan masyarakat. Diharapkan tugas ini tidak menjadi beban na-
mun dianggap sebagai amanah yang tidak bisa dilaksanakan oleh 
sembarang orang. Polisi khusus adalah orang-orang pilihan yang 
sejatinya terpilih mengabdi untuk masyarakat dan negara sesuai 
porsi dan tugas masing-masing dengan meletakkan kepentingan 
negara di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. 

Soliditas dan solidaritas harus senantiasa dibangun untuk mewu-
judkan Kabupaten Bondowoso yang lebih sejahtera, terlebih khusus 
mewujudkan Indonesia makmur bagi generasi sekarang dan yang 
akan datang. 

Kom.Bdo/Ven
KPH KEDU SELATAN 
memperingati Hari Jadi Perhutani  ke-55 Perum Perhutani KPH 

Kedu Selatan memberikan santunan bagi anak-anak yatim. Santunan 
anak yatim tersebut  diserahkan kepada dua panti asuhan. Yakni 
Panti Asuhan Dhuafa Muhammadiyah Kaligesing, Purworejo  dan 
Panti  Asuhan An Nahar Ayah Kebumen. Masing-masing diberikan 
santunan uang tunai Rp 10 juta.

 Santunan yang diserahkan Administratur/KKPH Kedu Selatan 
Ir. Toni Suratno,MM. 

 “Keluarga besar Perhutani sedang berbahagia merayakan Hari 
Jadi. Dalam suasana bahagia ini kami ingin berbagi bagi anak-anak 
yatim. Kami merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut membantu 
mereka,” katanya.

Toni berharap, santunan yang jumlahnya tidak seberapa itu bisa 
memberikan manfaat bagi anak-anak yatim di kedua panti asuhan 
tersebut.  Kom.Kds/Agus

rAlAT : Pada penerbian BINA edisi 01 Maret 2016 Hal 38, Berita 
HPK terdapat kesalahan penulisan caption : Tertulis Ketua HPK 
Jateng, Takdir Ismoyo yang benar adalah Penasihat.... Red.
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SAKA WANABAKTI

Latihan Menembak
KPH PATI
M e r e a l i s a s i 

Program Kerja 
Gerakan Pramuka 
Racana Penjawi 
Pangkalan Sekolah 
Tinggi Agama Islam 
(STAI) Pati, Pramuka 
Saka Wanabakti 
Perhutani KPH Pati 
bersama Pangkalan 
Racana Penjawi 
menggelar latihan 
menembak bersama.

Kegiatan latihan 
menembak tersebut dilaksanakan di lapangan Footsal Kampus 
STAI Pati dengan Instruktur anggota dari Persatuan Menembak dan 
Berburu Indonesia (Perbakin) Pati.

Meskipun  dengan menggunakan senapan angin dengan 
sasaranya adalah  foto yang ditempelkan pada dinding seluruh 
anggota merasa senang dengan sangat antusias sekali  bisa belajar 
latiahan menembak. Gelar latihan ini merupakan kali pertama untuk 
kegiatan latihan  menembak. Karena peserta sangat antusias maka 
kegiatan itupun akan dimasukkan kedalam agenda program kerja 
tahunan.

Didalam Pramuka Saka Wanabakti itu sendiri sebenarnya juga 
terdapat SKK Pengendalian Perburuan dari Krida Reksa Wana, 
maka dengan adanya kegiatan latihan menembak berarti juga sudah 
memantu terlaksananya SKK tersebut

Kom.Pti/raswi

Silaturahmi Lewat 
Ajang Giriwana Rally
KPH KeDIrI 
Untuk menjalin silaturrahim Saka Wanabakti binaam Perhutani 

KPH Kediri mengadakan Giri Wana Rally. Sebanyak 991 peserta 
ikut terlibat dalam kegiatan itu.

Mengambil start dari TPK Selogawang BKPH Pare dan finish 
Pusat Pengendalian Oprasional RPH Pandantoyo. Medannya sangat 
menantang, karena jalurnya berpasir yang melalui jalur lahar dingin 
kawah Gunung Kelud menempuh sejauh  35 km. Dukup jauh dan 
banyak peserta yang tidak mampu menyelesaikan sampai finish.

Administratur/KKPH Kediri, Maman Rosmantika dalam 
amanatnya kegiatan Giriwaba Rally semata-mata bukan untuk 
mencari pemenang tapi lebih penting adalah untuk ajang silaturrahim 
sekaligus mengenal lingkungan.

Kom.Kdr/jufri

SWB Hijaukan Bantaran Serayu
KPH BANyUMAS TIMUr
Pramuka Saka Wanabakti Kwarcab Banyumas pangkalan Perum 

Perhutani KPH Banyumas Timur membantu komunitas Wong APA 
menanami bantaran dan sempadan sungai Serayu guna mencegah 
erosi. Jumlah bibit tanaman yang tertanam sebanyak 660 plances 
(6/3). Bibit tanaman 
yterdiri tanaman buah-
buahan manggis, 
mangga, duku, jambu, 
sedangkan tanaman 
keras terdiri jenis 
salam  jati, mahoni. 

P e n a n a m a n 
melibatkan 135 
anggota di bawah 
arahan Kades 
Pegalongan, Slamet 
Widodo dan Ketua 
Komunitas Wong 
Apa Kusno dengan 
melibatkan Saka 
Wana bakti dan Saka 
Kalpataru Kwarcab 
Banyumas.

Kegiatan dimulai 
pada pagi hari pukul 08.00 hingga selesai pukul 11. Usai kegiatan 
diserahkan juga doorprize bagi peserta khusunya adik-adik pramuka 
dari sponsor Fourteen Banyumas. 

Sementara di tempat lain sebelumbya anggota Saka Wanabakti 
KPH Banyumas Timur juga melakukan penyulaman tanaman pinus 
pada lokasi tanaman tahun ke II di petak 44b  wilayah RPH Kalirajut, 
BKPH Kebasen. 

Penanaman diikuti 39 anggota Pramuka Saka Wanabakti 
Angkatan XXXI didampingi oleh Kepala Urusan Komunikasi Tofik DP, 
KRPH Kalirajut Warsito, Mandor Tanam Kusmindar dan beberapa 
orang Pesanggem.

Kegiatan tersebut merupakan pendalaman materi Krida Bina 
Wana, materi praktek penanaman disampaikan oleh Kusmindar 
Mandor Tanam RPH Kalirajut. 

Kegiatan ini pun diharapkan dapat memberi pengalaman kepada 
adik adik pramuka untuk mengenal tanaman pinus, cara menanam 
dan memelihara tanaman pinus secara baik dan benar, sekaligus 
mengajak adik adik Pramuka Saka Wanabakti untuk lebih peduli dan 
mencintai hutan demi menjaga kelestariannya.

Kom.Bmt/Tofik
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KPH KUNINGAN
Wisata Alam Bukit Panembongan mem-

berikan suasana alam yang berbeda dari  
beberapa  objek wisata yang berada di 
Kabupaten Kuningan. Wisata ini menyuguh-
kan view  yang sungguh elok. Memandang 
jauh ke hamparan sawah dan suasana kam-
pung serta dibalut  gunung yang berjejer 
dan lembah di atas Bukit Panembongan. 
Kesejukan hutan pinus  yang alami  menam-
bah  keasrian lokasi wisata ini.

Di lokasi wisata ini dibangun dua menara 
yang terbuat dari bamboo. Menara ini  ser-
ing di sebut menara Guludug dan Menara 
Lebay. Kedua menara inibbanyak dimanfaat-
kan pengunjung untuk berselfie- ria. Bahkan 
lokasi Bukit Panembongan juga dimanfaat-
kan calon pengantin  untuk pemotretan  pre 
wedding.  Fasilitas lain di lokasi ini adalah 
area  camping groung, untuk kemah satu 
dua malam. Tak jarang, beberapa keluarga 

berkunjung ke lokasi ini 
untuk makan bersama 
(botram) sambil  me-
nikmati keindahan alam 
Bukit Panembongan.

Salah satu kelebi-
han Bukit Panem bo-
ngan, pengunjung da-
pat  menikmati keindahan 
Kuningan dari sisi di atas 
bukit yang berbeda dari 
ketinggian 500 dpl  hutan 
pinus yang masih terawat 
dan dekat dengan mata 
air. Beberapa desa pun   
tampak. Seperti   desa  
Pakembangan, Gewok, 
Kadatuan, Ciniru,dan  
Cibunut.

Menurut  Supar man,  
sesepuh kampung  dan 

juga  Ketua LMDH Hanjuang Kasintu, dulu 
obyek wisata Bulit Panembongan disebut  gu-
nung Bongkok atau Cibuyung,".

Obyek wisata Bukit Panembongan mulai 
dikenal warga Kab.Kuningan dan sekitarnya. 
Desember 2015, objek ini baru dikenal oleh 
masyarakat sekitar wilayah Kuningan,   na-
mun sekarang warga luar Kuningan mulai 
berdataangan untuk menikmati keindahan 
Bukit Panembonga.  Pada hari biasa, pengun-
jung sebanyak 100 sampai 250  orang. Di hari 
Sabtu dan Minggu, pengunjung bisa mening-
kat  2 – 4 kali lipat. 

Objek wisata Bukit Panembongan dikelola 
KPH  Kuningan dan berada di wilayah kerja  
BKPH Garawangi RPH Pakembanga dan 
bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH) Hanjuang Kasintu serta  
Desa Tembong, Kecamatan Garawan dalam 
skema PHBM. Akses jalan menuju lokasi 
masih dalam proses perbaikan. Untuk  men-
ciptakan kenyamanan keamanan para  pen-
gunjung begitu juga dengan sarana dan pras-
arana yang berada di lokasi wisata tersebut. 
Ke depan,  akan dibangun beberapa fasilitas 
yang dapat menjadikan pengunjung menjadi 
betah dan enggan untuk beranjak.

 KPH Kuningan terus membenahi obyek 
wisata Bukit Panembongan. Harapannya   
agar  menjadi ikon wisata   Kabupaten Ku-
ningan. Selain itu,  memberikan wisata alam 
hemat ala Bukit Panembongan, juga diharap-
kan me mberikan dampak positif  terhadap 
masyarakat sekitar.

 Kom.Kng/Isep-MU

Indahnya .... Menikmati Kuningan
 Dari Menara Gubug Bukit Panembongan

Wana Wisata
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