
Sengkuyung
Membangun 

KPH PATI

Desa Ronggo menjadi kawasan yang 
tak bisa disentuh (untouchable) dan menjadi 
momok bagi petugas Perhutani untuk imple-
mentasi program PHBM di sana. 

Sebagai pasar kayu gelap, potensi Dusun 
Ronggo luar biasa. Dari catatan konon nilai 
kerugian yang hilang (potential lost) kayu 
yang masuk ke Ronggo mencapai 12,600 
M3 setiap tahunnya atau setara Rp 96 miliar 
lebih. Kayu-kayu gelap tersebut barasal dari 
berbagai tempat seperti Blora, Cepu, Kendal 
dan lain-lain.

“ Paling jauh, dari Purwakarta Jawa 
Barat dan dari Jawa Timur malah ada yang 
berasal dari Pulau Bawean,” ujar Adm/KKPH 
Pati, Ir RM Dadang Ishardianto kepada BINA 
belum lama ini.

Hebatnya penjualan kayu di Ronggo 
harganya ada yang lebih mahal dari kayu 
Perhutani. Pun ternyata juga laris manis di-
beli orang. Berapa pun besar dan jumlahnya 
permintaan pembeli ‘prosedurnya’ mudah 
disiapkan di Ronggo. 

Dan ini, tandas Dadang seraya ber-

seloroh, beda dengan membeli kayu di 
Perhutani yang harganya konon mahal dan 

banyak birokrasinya. Sehingga, tandas Dadang 
lagi, dalam sebuah dialog dengan ‘masyarakat 
Ronggo’  muncul wanacana bisanya Perhutani 
melakukan konsinyiasai memasarkan kayu-
kayu nya di sana daripada kayu mangkrak di TPK 
lama tak terjual. Berapa pun banyaknya itu mu-
dah dan pasti habis terjual.

 “ Terus terang Perhutani kalah pintar jual 
kayu dengan masyarakat Ronggo. Kenapa ? 
Karena kayu yang nilainya lebih mahal saja laku. 
Kalau tadi kerugian kayu yang masuk Ronggo 
12.600 M3 atau setara Rp 96 Miliar apa yang 
akan dilakukan Perhutani. Kalau saya jelas 
‘hatinya’ dulu yang saya ambil…,” kilahnya se-
rius bermakna. Dan dirinya selaku pemangku 
wilayah siap bermediasi untuk perusahaan yang 
tidak akan merugikan kedua belah pihak.

Dikatakan, Desa Renggo memang punya po-
tensi industri kayu yang cukup banyak. Kalaupun 

Desa Ronggo
Ronggo, sebuah desa yang berada di wilayah 

kawasan hutan RPH Barisan BKPH Barisan Perum 
Perhutani KPH Pati. Desa Ronggo menjadi sangat 
dikenal bukan lantaran prestasi baik, tapi justru 
citra gelap dusun ini yang diketahui sebagai tempat 
berbagai kemaksiatan. Dari pasar kayu gelap (illegal 
logging) besar, curanmor, peredaran uang palsu 
(upal) dan lain-lain. Citra buruk Desa Ronggo yang 
muncuat pasca era penjarahan itu pun juga menjadi 
potret gelap pengelolaahan hutan di sana. 

LAPORAN UTAMA

Jajaran petugas Perhutani dan tokoh masyarakat Desa Ronggo berkumpul me
nyatu mendiskusikan banyak hal di Omah Rembug Desa Ronggo.
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LAPORAN UTAMA
bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan ba-
han baku bisa membeli kayu dari Perhutani, 
maka kayu-kayu gelap yang banyak mengalir 
ke Ronggo lambat laun akan berkurang atau 
bahkan bisa terkikis habis dengan sendiri-
nya.

Menurut Dadang penyelesaian masalah 
‘Ronggo’ sekarang bukan menjadi tanggung 
jawab KPH Pati saja. Masalah Ronggo su-
dah menjadi isu nasional, sudah masuk ra-
nahnya Direksi maupun pemerintah untuk 
ikut ‘nyengkuyung’ terlibat aktif menyelesai-
kan masalah Ronggo.

Omah Rembug
Keberadaan Dusun Ronggo kini sudah 

mulai terbuka. Citra gelap yang melekat 
selama ini berangsur mulai terbuka pula. 
Daerah yang dulu pantang dijamah petugas 
Perhutani, sekarang kedua belah pihak terli-
hat sudah ‘nyedulur’. Para petugas Perhutani 
pun sekarang sudah leluasa keluar masuk 
Dusun Ronggo yang berniat baik tanpa takut-
takut lagi.

Dan terbukanya peseduluran (per sa-
udaraan) yang ikhlas dengan para tokoh dan 
masyarakat Ronggo ini membuat Sugandam, 
Kepala Desa Ronggo trenyuh. Dan ia pun 
secara pribadi menyampaikan terima kasih 
kepada Administratur KPH Pati yang ditan-
dai dengan berdirinya ‘Omah Rembug’ di 
Dusun Ronggo. Rumah yang dibangun untuk 
berbagai kegiatan komunikasi dengan para 

pihak menyelesaikan berbagai hal. Termasuk 
bagi Perhutani dalam kegiatan menjalan-
kan program Pengelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat (PHBM) bersama LMDH Wana 
Lestari yang selama ini stagnan. Ke depan 
LMDH Wana Lestari Desa Ronggo bisa 
meng optimalkan potensi pangkuannya selu-
as 291 ha dengan kegiatan-kegiatan yang 
bermanfaat di bawah tegakan.

“ Inshaa Allah dengan Rumah Rembug  
saya berdiri di Dusun Ronggo tidak ada yang 
berani mengutik-utik Pati,” tegas Dadang 
dimana menyelesaikan konflik selama ini 
dengan metode Kejawennya ‘Siro diro joyon
ingrat lebur dening pangastuti’ - bahwasan-
nya keangkaramurkaan pasti akan hancur 
dilawan dengan kebaikan yang selama ini di 
sana belum pernah ada yang menjalankan-
nya.

“ Ide tersebut ternyata match dengan 
pola pikir teman-teman di Ronggo, seperti 
Mas Aan Wijaya (Sekjen Gerakan Petani 
Nusantara/GPN-red) yang belakangan mun-
cul ingin merubah mind set citra gelap Desa 
Ronggo,” lanjutnya.

Menurut Dadang sosok Aan Wijaya pe-
mikirannya cemerlang.

“ Dia itu istimewa, ide dan link-nya ba nyak, 
sama dengan pola pikir saya bagaimana un-
tuk menyelesaikan Ronggo. Tidak bisa dise-
lesaikan sendiri tetapi harus nyawiji nyedu
lur (menyatu dan bersaudara) dan meng-
gandeng pemerintahan, baik pemerintahan 

propinsi maupun pusat. Termasuk pemikiran 
bagaimana menyelesaikan illegal logging di 
segitiga Blora - Pati - Mantingan  yang sela-
ma membuat  mereka, pelaku illegal logging 
nyaman sejak euforia penjarahan,’ pungkas 
Dadang yang berharap wacana-wacana 
yang muncul di Ronggo bisa dipahami dan 
diapresiasi manajemen. S.Widhi

Administratur/KKPH Pati, Ir RM Dadang 
Ishardianto.

PAScA pejarahan tiba-tiba Desa 
Ronggo, Kecamatan Jiken Kabupaten Pati 
menjadi mencuat. Mencuat bukan karena 
prestasi baik desa itu, tapi justru predikat 
suram lantaran Desa Ronggo tiba-tiba men-
jadi sentra pasar kayu gelap, sebagai sen-
tra persembunyian kayu illegal yang paling 
aman.

Dalam perkembangannya munculnya 
pasar kayu gelap itu merubah tatanan sendi 
kehidupan masyarakat di sana. Masyarakat 
yang semula bertani banyak yang beralih 
profesi ikut main di pasar kayu gelap lan-
taran untung yang menggiurkan.

Sejak 2006 cerita Desa Ronggo tidak 
pernah ada berita yang baik selain berita-
berita negatif. Dari masalah illegal logging, 
pencurian motor, pengedar uang palsu dan 
lain-lain. Citra desa Ronggo benar-benar 
memprihatinkan menjadi sarang dari berba-
gai kejahatan.

Potret suram Desa Ronggo menjadi-
kan prihatin banyak pihak, dan aparat desa 
pun masih sulit bagaimana mengembalikan 
Desa Ronggo kembali ke tatanan semula 
yang agraris dan gotong-royong.

“ Kerusakan Ronggo yang sebenarnya 
merupakan reaksi dari pasca euforia nega-
ra yang memunculkan budaya instan pada 
masyarakat Ronggo,” kata Aan Wijaya, 

salah seorang tokoh muda yang prihatin 
dengan keadaan Desa Ronngo kepada 
BINA di Omah Rembug (30/5). 

Dalam dialog di Omah Rembug itu tu-
rut mendampingi BINA KSS PHBM KPH 
Pati Muhadi, KSS Lingkungan Suprapto, 
Staf Sarpra Herry Prasetyo, Asper BKPH 
Barisan  Susanto dan Eka, Kaur Komukikasi 
Persuhaan KPH Pati. 

Akibat budaya instan 
itu, ia katakan memun-
culkan sifat-sifat indi-
vidualisme di masyarakat 
sehingga banyak potensi 
desa yang diabaikan kare-
na sudah merasa nyaman 
dengan budaya instan itu. 

“ Lha saya ingin mema-
tahkan itu. Mengembalikan 
jati diri masyarakat 
Ronggo. Mengembalikan 
Ronggo seperti dulu, 
membangkitkan kem-
bali kegotong royongan,” 
lanjut Aan yang saat itu 
langsung didaulat Kepala 
Desa Ronggo,Sugandam 
sekembalinya ke kampung 
halaman pada Agustus 
2015 lalu untuk membe-

nahi desanya.
Aan Wijaya yang dikenal juga sebagai 

Sekjen Gerakan Petani Nusantara (GPN) 
yang sarat dengan berbagai pengalaman 
pun dengan senang hati melakukan tugas 
mulia itu yang mendapat dukungan se-
genap aparat. Bahkan demi kemajuan Desa 
Ronggo Sang Kepala Desa pun rela  mem-
berikan tanah bengkok desa untuk pilot pro

Membangun Ronggo Manjadi Desa Inspirasi

Aan Wijaya, tokoh muda Desa Ronggo, semangat memban
gun menggembalikan tatanan masyarakat Ronggo.

BINA |  Edisi  04 n JUNI 2016 / Th XLII 3



LAPORAN UTAMA

ject kegiatan pembangunan Desa Ronggo.
“ Saya mengawali dengan melakukan 

penelitian selama hampir 3,5 bulan di Desa 
Ronggo untuk mencari tahu akar permasala-
han. Baik yang terkait dengan potensi, tra-
disi dan sejarah masyarakat Desa Ronggo. 
Akhirnya formasi ditemukan dan satu-per-
satu masalah itu kita diskusikan bersama 

dengan masyarakat 
di Rumah Rembug 
ini,” jelasnya.

Berbagai elemen 
yang ada dilibatkan 
dari Karangtaruna, 
LMDH, LPMD, PKK 
dan lainnya kem-
bali diajak berkumpul 
dan berpikir untuk 
Desa Ronggo ke de-
pan. Salah satu yang 
ditanamkan adalah 
menjadikan Desa 
Ronggo menjadi 
Desa Inspirasi. 

Untuk mewujud-
kan itu dikatakan Aan 
menjadi hal yang 
paling mendasar 
adalah menjadikan 
Desa Ronggo se-
bagai desa mandiri 
ekonomi dengan me-
libatkan multi stake 
holder. Salah satunya 
yang telah dilakukan 
untuk mewujudkan 
gagasan itu adalah 
bekerjasama dengan 
Perhutani KPH Pati. 

“ Kami berem-
bug dengan kawan-
kawan yang ada di 
KPH Pati untuk ber-

sama-sama membangun .Ronggo Termasuk 
bagaimana memberdayakan LMDH yang 
selama ini stagnan tidak ada kegiatan.  
Perhutani dengan masyarakat desa Ronggo 
sekarang sudah tidak ada sekat. Perhutani 
sebagai berpegang hukum yang lainnya 
berpegang melawan hukum saya kumpul-

kan agar dapat ditemukan akar permasala-
han yang untuk selanjutnya dicari solusi ber-
sama,” jelas ayah berputra satu ini..

Ia menyadari dalam masa transisi 
tentu banyak juga muncul pertentangan di 
masyarakat, tetapi selama tujuannya baik 
dan berkomitmen masyarakat juga mema-
hami. Toh juga untuk kemajuan desa.

“  Itu yang membuat keyakinan saya 
berhasil, segenap aparat desa mendukung 
semua dan berkomitmen untuk membangun 
Ronggo kembali, ” 

Tentang desa mandiri ekonomi sendiri 
dijelaskan Aan mengandung banyak hal. 
Salah satunya adalah Desa Ronggo tersen-
tral hanya di masalah perkayuan dan perta-
nian. Tapi sayang pertanian yang berkem-
bang saat ini pertanian yang tidak meng-
ispirasi lantaran yang ditanam tebu. Tebu 
merupakan tanaman dengan daya serap air 
yang luar biasa sehingga malah menjadikan 
Ronggo yang sudah terdampak kekeringan 
akan menjadikan tambah sulit air lagi. Pada 
bulan Juni sampai Oktober ia katakan Desa 
Ronggo akan mengalami kekeringan yang 
luar biasa.

Saat ini di Desa Ronggo sudah dirintis 
pertanian percotohan ternak cacing dengan 
pangsa yang sudah jelas. Yaitu dipasarkan 
ke Lasem  untuk pakan budidaya Lobster 
dan untuk produk pharmasi.

“ Meski baru percontohan, tatapi dari 
anggota sudah ada 11 titik yang memilik 
peternakan serupa,” jelas Aan yang selan-
jutnya nanti akan disusul dengan budidaya 
ikan lele dan yang berminat akan disuplai 
bibit.

Selain itu di bidang pertanian khususnya 
untuk bisa dimanfaatkan LMDH saat ini juga 
sedang dilakukan ujico tanaman padi verie-
tas Sentani di petak 126 RPH Barisan BKPH 
Barisan.Padi verietas Sentani jenis MSP4 
tersebut dikatakan Aan mampu tumbuh 
dibawah naungan dengan intensitas cahaya 
25 – 40 %. Contoh yang sudah berhasil ada 
di wilayah Ngawen.

Selanjutnya yang menjadi pemikiran Aan 
Wijaya adalah mewujudkan Desa Ronggo 
mandiri enerji. Hal ini  mengingat besarnya 
potensi peternakan sapi di Ronggo yang 
kotorannya dapat dimanfaatkan sebagai bio 
gas. Miski hanya skop desa khusus peterna-
kan sapi di Ronggo tercatat 2.350 ekor dari 
desa yang berpenduduk sekitar 1300 KK.

Dan untuk pembangunan instalasi gas 
bio tersebut dikatakan sudah ada sebuah 
yayasan yang siap membantu. Selain itu 
juga dari kotoran ternak tersebut juga sudah 
ada penawaran untuk bantuan pembuatan 
kompos yang juga bisa menjadi potensi be-
sar.

Masalah tradisi masih kental pada 
masyarakat Desa Ronggo. Dikatakan masa-
lah tradisi menjadi sangat penting mengingat 
perilaku tradisi di Ronggo masih kuat untuk 
merubah mindset masyarakat.

 “ Lewat tradisi dan budaya mindset 
masyarakat budaya instant masyarakat bisa 

Pimpinan beserta segenap karyawan/karyawati 
Perum Perhutani KPH Pati

mengucapkan :

Selamat 
Hari Raya
Idul Fitri

1 Syawal 1437 Hijriah

Minal aidin wal faidzin
Mohon maaf lahir dan bathin

Adm / KKPH Pati, Ir. RM Dadang Ishardianto

Jajaran perugas Perum Perhutani KPH Pati berdiskusi dengan Aan Wijaya di Omah 
Rembug Desa Ronggo
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dirubah. Seperti melalui tradisi sedekah bumi 
yang masih dipegang teguh masyarakat 
Ronggo yang konon masih keturunan dari 
Trah Wong Kalang.

Tradisi Sedekah Bumi yang belum lama 
ini diselengarakan, selain dilakukan ritual 
khusus untuk menarik minat masyarakat di 
Rumah Rembuk juga diselenggarakan berb-
agai kegiatan lomba dan mendapat sambu-
tan meriah dari masyarakat Ronggo maupun 
masyarakat tetangga sekitar.

“ Sedekah bumi menjadi momen peng-
gabungan besar dan setelah sedekah bumi 
roh-nya masih hidup sehingga bisa kita ajak 

berembug bersama. Dan ini menurut saya 
yang harus digembleng betul," harap  Aan. 

Sembari berproses, menurut Aan Wijaya 
yang telah alang melintang dari kerasnya 
kehidupan dan aktif di berbagai kegiatan 
organisasi, dari hidup dijalanan, aktivis sa-
mapai terakhir sebagai tim investigasi KPK, 
penyelesaian Ronggo sebenarnya sangat 
sederhana. Yakni penyelesaian masalah air 
dan dibuatkan pasar perkayuan.

“ Itu sudah selesai Ronggo. Air tercukupi 
dan jaringan perkayuan yang legal itu sudah 
membuat Ronggo kondusif,” pungkasnya 
agar hal ini segera mendapat perhatian pe-

merintah dengan memnbedung sungai yang 
ada di Desa Ronggo.

Dan ia meyakini masyarakat Desa 
Ronggo mampuberubah tidak terlalu lama. 
Setidaknya pada akhir 2019 nanti perubah-
an besar sudah mulai nampak. Secara teori 
mungkin akan membutuhkan waktu 15 ta-
hun lagi. Tapi asal semua stakeholder tetap 
berpegang teguh pada komitmen, komitmen 
dengan program dan sering berkoordinasi 
de ngan masyarakat Ronggo, ia berkeyaki-
nan dalam kurun tiga tahun bisa terwujud. 

S.Widhi

Pengrajin Ronggo Siap Jadi Pasukannya Perhutani !
KPH PATI
PASAR kayu Desa Ronggo sudah 

jadi meski transaksi yang terjadi berupa 
kayu gelap yang datang di berbagai pen-
juru. Demikian dikatakan Aan Wijaya, to-
koh muda dan penggiat pembangunan 
Desa Ronggo, Jaken Kabupaten Pati ke-
tika ditemui BINA di Omah Rembug Desa 
Ronggo (30/5).

Toh begitu ia tak akan turut mematah-
kan kegiatan pasar kayu illegal yang sudah 
menjadi mata pencarian masyarakat Desa 
Ronggo itu. Namun bagaimana ia memberi 
solusi bagaimana agar para pengrajin kayu 
tetap bisa terus bekerja dengan menggu-
nakan kayu yang halal.  Pengrajin kayu di 
Desa Ronggo tercatat ada 143 orang yang 
banyak menggunakan kayu ilegal. 

“ Potensi mereka akan tetap kita pertah-
ankan karena akan menjadi potensi yang 
luar biasa ke depan,” tegasnya.

Tak dipungkiri beredarnya kayu ge-
lap yang masuk ke Desa Ronggo setiap 
tahunnya merugikan negara mencapai 
Rp 96 miliar lebih. Sementara menying-
gung pemasaran kayu di Perhutani yang 
mengalami kelesuan, ia menegaskan 
sebenarnya pasar kayu Desa Ronggo 
bisa menjadi peluang. Peluang untuk 
memasarkan/memasok kayu legal dari 
Perhutani.

 “ Mereka itu bisa dijadikan pasukan 
Perhutani yang bisa menjadi potensi 
luar biasa bagi Perhutani. Apalagi situa-
si perkayuan di Perhutani saat ini tidak 
menggembirakan, sampai katanya dijual 
dengan harga diskon 50 % tetap tidak 
laku. Tapi kalau di Ronggo berapa pun 
yang masuk pasti akan habis. Karena 
pasar di Ronggo sudah jadi,” ujar Aan 
Wijaya.

Suatu ketika Aan pernah bertemu 
dengan Direktur Komersial Kayu Perum 
Perhutani, Agus Setya Prastawa, seraya 
berseloroh berujar Perhutani harus riset 
pemasaran dari Ronggo.

Menurutnya di Ronggo sendiri pemain 
kayunya sudah tidak ada sekarang ini. 

Tapi dari pengalaman yang dulunya mer-
eka masuk sendiri sekarang mereka cuma 
menerima/membeli, kayu dapat kiriman dari 
Jawa Timur, Jawa Barat, atau dari Blora, 
Cepu, Kendal dan lain-lain. Sistem sel jar-
ingan illegal logging di Ronggo luar biasa. 

“ Kalau Perhutani mau berkonsinyiasi 
kita tinggal tata skemanya. Atau Perhutani 
punya cara lain,” kata mantan tim investi-
gasi KPK era Bambang Wijoyanto ini.

Kalau hal tersebut bisa terwujud ia ya-
kin ‘permainan’ kayu ilegal yang masuk ke 
Ronggo nanti akan cair dengan sendirinya.

“ Kalau kayu legal Perhutani sudah 
masuk dan orang Ronggo merasa sudah 
enak ngapain main kayu ilegal. Dan itu juga 
yang menjadi curahan hati (Curhat) para 
pengrajin saat saya wawancara,” katanya.

Menyinggung birokrasi pembelian 
kayu di Perhutani dikatakan Aan terlalu 

berbelit yang malah banyak merugikan 
pengrajin. Dicontohkan sebagai pengrajin 

kecil di Ronggo jika harus membeli kayu 
Perhutani.

“ Saya harus beli kayu TPK, saya 
harus ke TPK Ngawen terlebih dahulu. 
Harapannya dengan kru dan uang yang 
saya bawa urusan bisa selesai langsung 
pulang membawa kayu yang dibeli. Tapi 
ternyata tidak, dari TPK Ngawen meski ha-
rus ke Rembang, sudah begitu di Rembang 
masih nunggu dulu kemudian kembali 
Ngawen lagi baru pulang ke Ronggo,” Aan 
menggambarkan.

Ini sulitnya membeli kayu Perhutani. 
Sebagai pengusaha kecil jelas ini telah 
mengorbankan banyak waktu. Lha kalau 
kayu ilegal tinggal nongkrong saja sudah 
ada yang nganter. 

Selain banyak korban waktu juga kor-
ban di harga yang kadang-kadang kayu 
ilegal harganya lebih tinggi. Taruh kayu 
panjang 2,5 meter harga Rp 15 juta pada-
hal di Perhutani Cuma Rp 7,5 jutaan. Tapi 
masyarakat tidak tahu kalau harga kayu 
Perhutani seperti itu.

TPK BUMDES
Wacana untuk mengarah kesana ka-

tannya sudah disiapkan yang dengan me-
manfaatkan BUMDES yang akan dijadikan 
TPK BUMDES untuk mensuplai kayu ke 
pengrajin.

 “ Nanti juga akan buat Paguyuban 
Pengrajin. Hanya saja untuk memacing ini 
mesti ada perhatian dari para pucuk pimpi-
nan. Baik di Perhutani maupun di pemerin-
tahan propinsi bahkan kalau perlu pemerin-
tah pusat. Karena masalah Ronggo juga 
sudah menjadi masalah besar yang ber-
hubungan dengan negara. Para pucuk 
pimpinan harus ketemu sepakat untuk 
membenahi Ronggo,” urainya.

Dikatakan, dana Desa 2017 disalah 
satu LPJ-nya nanti dimasukkan di skema 
perdagangan kayu. Ketika ada kayu dari 
Perhutani akan dibayar dulu dari dana 
BUMDES kemudan BUMDES menjualnya 
kepada para pengrajin kayu. 

S.Widhi.
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Administratur dan segenap karyawan/karyawati

Perum Perhutani KPH Kedu Selatan 

mengucapkan :

Selamat 
Hari Raya
Idul Fitri
1 Syawal 1437 Hijriah

Minal aidin wal faidzin
Mohon maaf lahir dan bathin

Adm/KKPH Kedu Selatan

Ir Toni Suratno MM 

Adm/KKPH Madiun, Widhi Tjahjanto

Administratur dan segenap karyawan/karyawati
Perum Perhutani KPH Madiun

mengucapkan :

Selamat 
Idul Fitri

1 Syawal 1437 Hijriah

Minal aidin wal faidzin , Mohon maaf lahir dan bathin

Seluruh Pejabat dan jajaran Staf 
Perum Perhutani KPH Probolinggo

mengucapkan :

1 Syawal 1437 Hijriah

Minal aidin wal faidzin
Mohon maaf lahir dan bathin

Adm/KKPH Probolinggo

R. Ratmanto Trimahono, S Hut. MM

Administratur beserta  segenap karyawan/
karyawati Perum Perhutani KPH Cepu

mengucapkan :

Selamat 
Hari Raya 
Idul Fitri

1 Syawal 1437 Hijriah

Minal aidin wal faidzin 
Mohon maaf lahir dan bathin

Adm/KKPH Cepu

Ir. Endro Koesdijanto
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KPH PEKALONGAN TIMUR
Guna membantu masyarakat saat Ramadhan dan jelang Idul 

Fitri 1437 H Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur mengge-

KPH Pekalongan Timur 
Gelar Pasar Murah Ramadhan

lar bazaar atau pasar murah untuk kelu-
arga penyadap dan masyarakat, khususnya 
masyarakat kurang mampu di wilayah sekitar 
hutan. Berbagai kebutahan Ramadan, dari 
bahan sembako, biskuit sampai baju dige-
lar diselenggarakan di Rumah Kerja KPH 
Pekalongan Timur wilayah RPH Brondong 
BKPH Kesesi. Dan tak butuh waktu lama 
berbagai kebutuhan Ramadan yang dijual 
dibawah harga standar tersebut habis diser-
bu penyadap dan masyarakat sekitar Desa 
Windurojo (4/6).

Adm/KKPH Pekalongan Timur, Ir  Akh mad 
Taufik dalam sambutannya saat membuka 
murah tersebut mengatakan bahwa kegiatan 
yang diselenggatakan oleh Paguyuban Istri 
Karyawan (PIK) tersebut juga sebagai ben-
tuk apresiasi perusahaan kepada para peny-
adap. Khususnya para penyadap yang ada 
di wilayah RPH Brondong BKPH Kesesi.

“ Jangan dinilai dari pada isinya tapi pasar 
murah ini digelar sebagai rasa kepedulian 
dan kesetiakawanan sosial KPH Pekalongan 
Timur kepada masyarakat yang ada di sekitar 
kawasan hutan,” katanya.

Ny Suhardi, istri Asper BKPH Kesesi, 
yang tahun ini berkesempatan mendapat 
giliran sebagai Ketua Panita Penyelenggara 

mengatakan panitia menyediakan dua macam kupon. Yaitu kupon 
khusus untuk penyadap dan kupon untuk masyarakat umum.

“ Ada 100-an kupon yang kita bagikan kepada penyadap dan 
mendapat potongan lebih ringan lagi dari kupon yang kita bagikan 
ke masyarakat umum,” katanya. 

Sementara Pembina PIK KPH Pekalongan Timur, Ike Sitoresmi 
Mulyo Purbowati Akhmad Taufik disela kegiatan itu mengatakan, 
selain kegiatan bazaar yang diselenggarakan dengan dana khusus 
dari Paguyuban Istri Karyawan (PIK) KPH Pekalongan Timur, juga 
dilaksanakan pemerik saan papsmear untuk kaum perempuan.

Dikatakan pemeriksaan papsmear sa ngat penting bagi perem-
puan untuk mengetahui secara awal berkaitan dengan kesehatan 
reproduksi wanita. Utamanya deteksi dini yang berhubungan den-
gan kanker leher rahim. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menge-
tahui adanya HPV ataupun sel karsinoma penyebab kanker leher 
rahim sejak dini. 

Dan terkait dengan pasar murah tersebut ia berharap masyarakat 
dan penyadap bisa terbantu dan memanfaatkannya dengan baik, 
karena produk yang dijual dengan harga dibawah harga umum itu 
juga berkualitas baik. 

S.Widhi
Koordinasi Produksi dan Keamanan
KPH LAWU DS - Kadivre Perhutani Jatim, Ir. Andi Purwadi, 

MM  berkunjung ke KPH Lawu DS untuk koordinasi produksi dan 
keamanan hutan di bulan Ramadhan (11/6).

Didahului dengan rapat dan arahan singkatnya Kadivre, mem-
inta agar produksi jangan sampai turun dan ketinggalan meski bulan 
Ramadhan. Termasuk masalah keamanan hutan ia juga minta untuk 
terus ditingkatkan. 

Usai rapat singkat, Kadivre Perhutani Jatim langsung melan-
jutkan bergabung melakukan patroli gabungan menuju petak 148 
RPH Sawo BKPH Ponorogo Timur. Patroli didampingi langsung 
oleh Adm/KKPH Lawu Ds, Ir. Nanang Sugiharto, Msi, Waka Adm, 
Adi Nugroho, S.Hut, Waka Po-Pa, Dedi Nurhadi, S.Hut. Giat patroli 
juga diikuti Adm KPH Madiun.

Adm/KKPH Lawu Ds menjelaskan bahwa giat patroli gabun-
gan dalam bulan suci Ramadhan bersama Kadivre mempunyai tu-
juan untuk menciptakan silahturahmi di bulan puasa, menciptakan 
keamana hutan serta menciptakan sinergi antara pejabat lapangan 
agar semangat dalam pencapaian produksi maupun pengamanan 
hutan.ujar nya. Kom.LwDs/Eko Santoso
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KPH BLITAR
Pembalakan liar di wilayah KPH se-

makin meningkat dan ganas. Belum 
lama ini atau tepatnya pada 29 Mei 
2016 pencuri kayu nekat membacok dua 
orang petugas Perhutani di wilayah RPH 
Sekaran BKPH Lodoyo Barat. 

Peristiwa bermula, saat enam petugas 
Polisi hutan (Polhut) melakukan patroli di 
wilayah kawasan hutan RPH Sekaran, 
pukul 00.00 wib, petugas memergoki em-

Kawanan Pencuri Bacok Petugas Perhutani

pat kawanan pencuri kayu, yang akan mem-
bawa kabur kayu jati sebanyak 2 batang 
dengan ukuran 8.60 meter dan 6.20 meter.

Ketika petuga mencoba melumpuh-
kan kawanan pencuri itu, nmun petugas 
mendapatkan perlawanan. Salah satu kawa-
nan pencuri kayu menyerang balik petugas 
Perhutani dengan menggunakan gergaji 
yang telah dimodifikasi. 

Akibat pergumulan itu, dua petugas 
Perhutani, yakni KRPH Sekaran, Totok 
Hariyanto mengalami luka sobek di bahu kiri. 
Sedangkan  Mandor Sony Triwahyu Hidayat 
mengalami luka di telinga sebelah kiri.

Meskipun mendapat serangan balik 
dari kawanan pencuri kayu, anggota Polhut 
lainnya berusaha  mengejar dan berha-
sil menangkap salah satu pelaku bernama 
Dodik, 34 tahun, warga Desa Pandanaru, 
Kecamatan Sutojayan. Sementara ke tiga 
pelaku lainnya melarikan diri yang sampai 
saat ini belum berhasil ditangkap oleh jaja-
ran Polisi Sektor (Polsek) Lodoyo.

Administratur/KKPH Blitar, Haris Suseno 
menyatakan sangat prihatin atas peristiwa 
tersevut. Banyak kasus illegal logging saat 
ini, dan petugas Polisi Hutan di lapangan 
tidak dipersenjatai. Petugas hanya men-
gandalkan senter dan pentungan saat harus 
mengamankan kawasan hutan. 

“ Padahal pencuri kayu atau pelaku ille-
gal logging bisa dipastikan membawa sen-
jata tajam. Inilah resiko yang harus dihadapi 
Polisi Hutan dalam mengemban tugas nega-
ra harus tetap dijalani dengan semangat dan 
sabar,” ujar Haris.

Haris berharap pelaku pembacokan 
tersebut bisa segera ditangkap dan dijerat 
dengan dua pasal yaitu pasal perusakan hu-
tan dan pasal penganiayaan. 

Kom.Bltr/Rom Yulianto SP

KRPH Sekaran, Totok Haryanto, korban pembacokan pembalak liar

 Dodik, salah satu pelaku pembalak 
liar yang berhasil diamankan.

Untuk Kandang Ternak
Nekat Mencuri Kayu

KPH LAWU DS
Sepandai – pandainya tupai melompat 

akhirnya jatuh juga. Seperti yang di alami 
Soimun, 47 dibantu tetangganya Paidi 66 
nekat mencuri kayu di hutan Perhutani. 
Menerobos hutan dan menebang tiga pohon 
pinus. Itulah yang dilakukan dua warga Desa 
Gajah, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo (13/5) 
lalu

Tujuan Soimun menebang kayu di hutan 
adalah buat kandang ternak kambing dalam 
pengakuannya bersama Paidi waktu diintro-
gasi di ruang Kanit Reskrim Polsek Sambit. 
Kayu pinus yang berasal dari hutan KRPH 
Sawoo di petak 136 yang berhasil diamank-
an mencapai 62 batang sudah berupa balok, 
reng, usuk dan papan serta 3 masih utuh 
berupa glondongan ukuran 4 meter yang dia-
mankan di Polsek Sambit.

Kapolsek Sambit AKP Darmono dan Kanit 
Reskrim Dwi Wasis mengatakan bahwa pen-
angkapan kedua pelaku pembalakan kayu 
pinus bermula dari informasi masyarakat 
Dukuh, Desa Gajah. Awalnya warga melihat 
beberapa gelondong kayu pinus yang ter-
tumpuk di halaman rumah Soimun dan Paidi, 
informasi semakin diperkuat atas laporan 
Sony, Mandor di RPH Sawo ke Polsek yang 
mengetahui sudah ada 2 bulan lebih diincar 
masalah penebangan liar di areal hutan.

Sony dan petugas mandor lainnya ber-
sama Polsek Sambit, Sabtu dini hari (14/5) 
pukul 04.00 meransak masuk ke Desa Gajah 
melakukan penindakan pengrebekan di ru-
mah Soimun dan Paidi. Setelah mendatangi 
rumah tersangka maka di temukan tujuh ba-
tang kayu pinus yang sudah menjadi bahan 
setengah jadi berupa papan, balok dan su-
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dah bermacam-macam bentuk. 
Selain kayu, di rumah keduanya juga 

ditemukan gergaji yang digunakan untuk me-
motong dan membelah kayu pinus. Barang 
bukti chainsaw dan gergaji srekel langsung 
di amankan di Polsek Sambit pagi itu juga 
(14/5) .

Choirul Huda, Asper BKPH Ponorogo 
Timur juga ikut mengintrogasi Soimun dan 
Paidi masalah pencurian kayu pinus. Soimun 
mangaku baru sekali melakukan pencurian 
kayu hutan di petak 136, RPH Sawoo. Tetapi 
Choirul Huda tidak mau kecolongan lagi 
masalah pengrusakan hutan di wilayah ker-
janya Ponorogo Timur,  dan selaku penang-
gung jawab keamanan hutan dan kelestarian 
lingkungan hutan maka di terapkan sistem 
sikat habis tidak perduli bila ada keterlibatan 
orang dalam perhutani harus di amankan 
juga.

“ Kelestarian hutan dan keamanan hutan 
sangat penting dan sangat utama karena hu-
tan merupakan aset negara yang didalamnya 
mengandung nilai rupiah yang sangat besar 
yang harus kita selamatkan dari gangguan 
manusia yang kurang bertanggung jawab 

tambah, “ ujar Choirul Huda..
Kedua pelaku dan sejumlah barang 

bukti langsung diamankan di Polsek Sambit. 
Soimun dan Paidi di jerat dengan pasal tindak 
pidana pencurian hasil hutan pasal 82 junto 

pasal 83 UU Nomer 18 Tahun 2013 tentang 
pencegahan dan pemberantasan perusakan 
hutan, keduannya terancam hukuman paling 
lama lima tahun penjara.

Kom. Lw Ds/ Eko Santoso – Dwi Sulis

KPH MADIUN 
Menguasai tanpa hak atau menyimpan 

kayu jati tanpa dilengkapi dokumen yang 
sah, Sutrisno (55) warga Desa Ginuk, Kec. 
Karas, Kab. Magetan dan Supriyanto alias 
Kanthong (35) warga Desa Kare Kec. Kare, 
Kab. Madiun dijebloskan dalam sel tahanan 
Mapolres Magetan, Jawa Timur (30/4/2016) 
lalu.

Kedua pelaku mempunyai peran yang 
berbeda, Sutrisno menyimpan kayu jati di 
dalam rumahnya. Sementara Supriyanto ber-
peran sebagai penyuplai atau pengirim kayu 
hasil illegal logging diduga dijarah dari ka-
wasan hutan RPH Dawung, BKPH Dungus, 
KPH Madiun. 

Disampaikan Waka Korkam Perum 
Perhutani KPH Madiun, Trirahardjo, pen-
gungkapan perkara tersebut sebagai tindak 
lanjut informasi dari masyarakat, bahwa di 
TKP ada penimbunan kayu diduga ilegal. 
Hasil penggebrekan di rumah tersangka 
Sutrisno, Polhutmob Perum Perhutani KPH 
Madiun bersama Buser Polres Magetan, 
Jawa Timur menemukan 56 batang kayu jati 
berbagai bentuk dan ukuran dengan total 
berkisar 1,5 meter kubik. 

“ Selanjutnya barang bukti kita amankan 
di Polres Magetan. Setelah diadakan penyidi-
kan Sutrisno mengaku barang tersebut ada-
lah kiriman dari Supriyanto alias Kanthong 
yang beralamat Desa Kare Kec. Kare 
Kabupaten Madiun. Kayu jati jarahan sejum-

lah tersebut dikirim tersangka Supriyanto ke 
rumah tersangka Sutrisno secara bertahap,” 
ujar Trirahardjo.

Atas tindakannya kedua tersangka akan 
terjerat Pasal 82 huruf a tentang memuat 
membongkar mengeluarkan mengangkut 
menguasi dan atau memiliki hasil peneban-
gan di kawasan hutan tanpa ijin sebagaima-
na diatur Pasal 12 huruf d dengan ancaman 
pidana maksimal 5 tahun.

Trirahardjo mengaku, kawasan hutan 
yang berdekatan dengan pemukiman pen-
duduk sangat rawan terhadap tindak penja-
rahan. Apalagi luas area KPH Madiun yang 
mencapai 31.000 hektar lebih yang meliputi 
wilayah Kabupaten Ponorogo, Madiun dan 
Magetan sangat terbatas petugas keamanan-
nya. 

Kom.Mdn/Yudi Triyanto

Tim Gabungan Grebek Rumah Penyimpan Kayu Ilegal
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KPH MADIUN
Pelaku pencurian kayu jati (illegal 

logging) di wilayah KPH Madiun masuk 
wilayah hukum Polres Ponorogo lolos dari 
sergapan petugas gabungan.

 Administratur Perum Perhutani KPH 
Madiun, Widi Tjahjanto menyatakan, tem-
pat kejadian pencurian kayu tepatnya di  
BKPH Pulung. Pengungkapan pencurian, 
menindak lanjuti informasi dari masyarakat 
dengan dilanjutkan patroli gabungan antara 
anggota Polsek Pulung dengan Perhutani 
menuju TKP pencurian ditemukan bekas 
tebangan  kayu jati 5 tunggak, 13 potong 
kayu jati serta 5 unit sepeda motor yang 
sudah dimodifikasi untuk alat angkut. 

Ditemukan, Motor 
Modifikasi untuk 

Angkut Kayu Curian

KPH cIANjUR 
Jajaran Polisi Hutan (Polhut) Perhutani 

KPH Cianjur berhasil menggagalkan pen-
giriman kayu jati ilegal sebanyak 48 batang 
atau sejumlah 2,209 m3 yang diduga hasil 
pencurian dari hutan milik Perhutani yang 
diangkut menggunakan mobil jenis truk den-
gan nomor polisi D 8564 ST di Kampung 
Bojongkole Desa Cigunung Herang 
Kecamatan Cikalongkulon (16/5).

Penangkapan dilakukan saat jajaran 
Polhut yang dipimpin oleh Komandan Regu 
Pollhut KPH Cianjur, Encang Suryana bersa-
ma enam anggotanya yang sedang bertugas 
saat itu antara lain, Deni Rustiawan, asep 
Faturohman, Endi Kuswandi, Saepuloh, 
Carkin dan Abdul Latif yang sedang melak-
sanakan patroli ke wilayah hutan petak 48 C 
Resort Kiara Payung BKPH Ciranjang Utara 
didampingi oleh KRPH Kiara Payung, Pepen 
Ependi beserta dua orang mandor polternya 
yang bernama Asep Budiman dan E. Agus 

Ginanjar.
Para pelaku yang berjumlah tiga orang 

bernama Pendi (44) bertindak sebagai 
sopir, serta dua orang pembantunya Taryo 
(45) dan Wahyu (39) yang ketiganya sama-
sama berasal dari Kampung Sukasari, Desa 
Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten 
Purwakarta, tidak berkutik saat tertangkap 
tangan sedang akan mengangkut kayu jati 
yang akan dikirim ke seorang penadah yang 
namanya masih dirahasiakan di daerah 
Purwakarta. Kecurigaan para petugas ber-
tambah kuat setelah para pelaku tidak bisa 
memperlihatkan dokumen yang membukti-
kan sahnya hasil hutan.

Encang mengatakan, “Kami segera 
melakukan pengamanan sesuai prosedur 
yang mengacu kepada Undang-Undang 
Nomor 18 tahun 2013 tentang pencega-
han, pemberantasan dan perusakan hutan 
dengan menyerahkan para pelaku beserta 
barang bukti kepada pihak kepolisian da-

lam hal ini polsek 
Cikalong kulon un-
tuk dilakukan pe-
meriksaan TKP, pe-
nyitaan barang bukti 
dan pemeriksaan 
saksi serta penyidi-
kan lebih lanjut.”

Hal ini dibenar-
kan oleh Kapolsek 
Cikalong Kulon, 
AKP Tri Prabowo 
yang mengatakan 
bahwa pihaknya 
telah menahan tiga 
orang tersangka 
atas laporan pen-
curian kayu oleh 
Perhutani serta te-
lah melakukan olah 

Polhut Tangkap Kawanan Pencuri Kayu Jati 

TKP dan penyelidikan. “ternyata benar 
diketemukan tunggak bekas tebangan liar 
di petak 48 C kawasan hutan milik Perum 
Perhutani yang kayunya sesuai dengan ba-
rang bukti. Dan saat ini para pelaku sudah 
kami tahan untuk dilakukan pemeriksaan 
serta pengembangan penyidikan guna me-
nangkap otak pelakunya yang hingga saat 
ini masih buron berinisial O”. Tutur Tri saat 
berkunjung ke kantor Perhutani Cianjur da-
lam rangka koordinasi pengamanan hutan di 
wilayah administratif kecamatan Cikalong. 

Kom.cjr/yan

10   BINA |  Edisi  04 n JUNI 2016 / Th XLII



KRIMINAL

Sementara pelaku pencurian 
kesemuanya berhasil melolo-
skan diri sebelum Tim Patroli 
tiba di lokasi, mengingat TKP 
banyak jalan tikus.

Melihat fakta yang ada 
dengan ditemukan 5 unit 
sepeda motor modifikasi seba-
gai alat angkut pencurian kayu 
jati, merupakan modus baru 
dan tidak pernah diperkirakan 
sebelumnya. Sehingga secara 
rutin pihaknya meningkatkan 
patroli baik mandiri maupun 
gabungan lintas wilayah. 

“ Kita tidak mungkin men-
gandalkan hanya patroli saja, 
karena petugas kita jumlah-
nya terbatas. Kenapa saya 
katakan sangat terbatas, rasio 
jumlah mandor  dan mantri 

kita kalau dibagai luas area 
yang harus  dicover (dijaga) 1 
berbanding 100 hektar lebih. 
Inikan hal yang mustahil sep-
erti mengawasi gedung. Jadi 
saya harus pakai setrategi, 
strateginya selain patroli itu 
sendiri yang kedua kita juga 
memasang informan-infor-
man, orang di sekitar maupun 
aparat yang ada kita man-
faatkan kerjasamnya,” jelas 
Widhi.

Untuk pengembangan 
pengungkapan identitas 
pelaku, barang bukti 13 po-
tong kayu serta serta lima unit 
kendaraan  roda dua modifika-
si berbagai jenis diamankan di 
Polsek Pulung. 

Kom/Mdn/Yudi Triyanto

KPH BLITAR
Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) 

KPH Blitar, bersama jajaran 
Kepolisian Resort (Polres) Blitar 
melakukan penggerebekan di 
lokasi yang diduga menjadi lokasi 
pembalakan liar di petak 50 a 
masuk wilayah RPH Plangi, BKPH 
Kesamben (1/6)..

Penggrebekan dilakukan be-
rawal dari petugas Perhutani saat 
mengadakan patrol rutin sekitar 
pukul 13.30 WIB, mendengar suara 
gergaji dari pembalak liar sedang 
memotong kayu jati. KRPH Plangi, 
Joko Prasetyo bersama Mandor 
Polter mengamati dengan seksama 
dari kejauhan, tampak kurang lebih 
15 orang sedang mendorong dan 
mengangkut dua batang kayu jati.

Dengan jumlah personal yang 
tak sebanding, Joko Prasetyo pun 
secara cepat menghubungi petu-
gas kepolisisan dari sektor terdekat. 
Dengan dibantu oleh jajaran Polisi 
Resort Blitar langsung melakukan 
pengejaran di lokasi hutan Plangi 
di desa Brongkos, Kecamatan 
Kesamben.

Sekitar setengah jam, petu-
gas datang namun kedatangan 
petugas kepolisian diketahui oleh 
kawanan pembalak liar sehingga 
langsung melarikan diri meninggal-
kan barang bukti berupa gerobak 
dan dua batang kayu jati ukuran 30 
sentimeter.

Tidak mau kecolongan 
petugas Perhutani ber-
sama aparat kepolisian 
terus melakukan penyisiran 
di area pemukiman, dan 
ditemukan 12 batang kayu 
jati yang disembunyikan di 
rumah kosong sudah ber-
bentuk papan. Sebagian 
barang bukti lainnya ditemu-
kan di kandang kambing. 
Semua barang bukti kayu 
jati langsung dihimpun dan 
diangkut sebagai bukti di 
kepolisian. 

Adm/KKPH Blitar, Haris 
Suseno, menyatakan san-
gat gembira dan mengu-
capkan terima kasih kepada 
petugas Perhutani tersebut, 
khususnya KRPH Plangi 
beserta mandor, Polhutmob 
dengan cepat, sigap dan ter-
encana dalam menangani 
para pembalak liar dengan 
meminta bantuan kepada 
aparat kepolisian.

 Dengan kesigapan para 
petugas ia berharapa tidak 
ada lagi korban dari jajaran 
petugas Perhutani di lapan-
gan, tetap semangat dan 
sabar dalam menunaikan 
pekerjaan.

Kom.Bltr/ Romi 
Yulianto,SP

Tim Gabungan Grebeg Lokasi Illog
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KPH BANDUNG SELATAN  
Perhutani, khususnya KPH-KPH ling-

kung Perum Perhutani  harus berkerja 
keras untuk memenuhi target pendapatan. 
Beberapa kegiatan pengembangan non 
kayu, terutama dari jasa lingkungan dan 
wisata, terus diupayakan oleh tiap KPH. 
Salah satunya KPH Bandung Selatan.

“Kami terus me- review  beberapa kegia-
tan agar target pendapatan terpenuhi, “ ucap 
Adm/kkph Bandung Selatan, Ir  Bambang 
Tulus Mulyanto, MM kepada BINA di sela 
– sela memimpin rapat pengembangan  po-
tensi wisata KPH Bandung Selatan  di kan-
tor KPH Bandung Selatan (25/5).

 Selain itu, lanjutnya, kami terus ber-
juang untuk menaikkan NPS sadapan yang 
sekarang masih belum  tercapai.

Rapat yang dihadiri antara lain dua Waka 
KPH Bandung Selatan, Wijang dan Lusiana, 
KTU  Andi Mulya, penanggungjawab WW 
Cibolang Trisna, mencatat berbagai usulan,  
kemudian dianalisis peluang  dan tantangan-
nya, sebelum dieksekusi.  Usulan itu  seperti 
penataan lokasi dan memperbanyak ragam 
atraksi di lokasi  wisata.   Tujuannya agar 
pengunjung tertarik untuk menyambangi 
lokasi wisata yang dikelola KPH Bandung 
Selatan.

Selain WW Gunung Puntang, WW 
Cibolang, dan Situ Cisanti, KPH Bandung 
Selatan masih memiliki lokasi wisata lain. 
Antara lain situ Gunung Padang di petak 44 
f RPH Patrol BKPH Tambakruyung Timur. Ini 
merupakan  obyek wisata baru, yang masih 
perlu pembenahan lebih lanjut terutama  un-
tuk memenuhi  fasilitas dasar seperti MCK 
dan lainnya.

Penataan  dan 
sekaligus pengem-
bangan  obyek 
wisata di KPH 
Bandung Selatan 
jika ingin menjadi 
salah satu anda-
lan pendapatan 
suatu keniscayaan.  
Selain itu, agar 
dapat bersaing 
dengan kompetitor 
obyek wisata yang 
dikelola selain 
Perhutani. Sebagai 
misal,  satu  jalur 
menuju  WW 
Gunung Puntang 
terdapat 3 obyek 
wisata yang barang 
kali fasilitas dan 
layanannya lebih 
prima. Ketiga obyek 
wisata itu adalah 
Bougenville - yang  
konon milik man-

tan Dirut Inhutani (V?)  M Toha, yang lokas-
inya bersinggungan langsung dengan WW  
Gunung Puntang. Kemudian Puntang Jaya  
dan Lebak Puntang. 

“Pengunjungnya musiman,”  kata staf 
pengelola WW Gunung Puntang Sunjaya 
kepada BINA, rabu (25/5).“Sekitar 20 – 50 
orang/ hari.” Namun,  lanjutnya,   hari Sabtu 
– Minggu, jumlah pengunjung  400 – 500  
orang,  Saat itu, dua  sepeda motor yang 
dikendarai  pasangan ABG  masuk obyek 

wisata Gunung Puntang. Pengunjung lain, 
Heny dan Sofia dari Buah Batu, mengaku 
sering main ke Gunung Puntang.“Dari pada 
BT di rumah,” kilah mereka serempak.Dari 
rumah menuju ke WW Puntang ditempuh 
dalam perjalanan 1,5 – 2    jam naik sepeda 
motor.

 Di WW Gunung Puntang, pengunjung  
dapat menikmati beberapa obyek wisata 
seperti Kolam Cinta,  Curug Siliwangi, Situs 
Radio Malabar.  Beberapa bangunan  rumah 
Belanda dan kolam, dekat Musholla, sudah 
rusak. “Kolam itu dapat diperbiaki untuk me-
nambah fasilitas, misal untuk mainan  sepe-
da air,” kata Ade Suhendar, mandor wisata. 
Kolam ukuran 20 x 40 meter itu cukup da-
lam.

Dengan menambah fasilitas, pengun-
jung akan disuguhi beragam obyek wisata. 
Mereka dapat menikmati sensasi di Gunung 
Puntang sehingga pikiran menjadi fresh.
Dapat menghilangkan BT sebagaimana 
yang diungkapkan oleh Heny dan Sofia. Atau 
bagi pelajar atau mahasiswa tidak sekedar 
naik gunung dan  camping, tetapi mereka 
dapat melihat perjalanan radio pertama di 
Indonesia.Perpaduan wisata relaksasi dan 
edukasi. Dan,  tujuan akhir adalah target 
pendapatan WW Gunung Puntang akan ter-
capai. “Tahun ini,  ditargetkan Rp 1,6 milyar, 
yang tahun sebelumnya (2015)  telah men-
capai Rp 600 juta. Lampui target yang telah 
ditetapkan,” ungkap Sunjaya.

Persoalan di WW  Cibolang lain lagi. 
Akses  dari jalan raya menuju lokasi rusak. 
Jika  hujan, jalan banjir. Selain, jalan  itu 
merupakan miliki  PTPN.Sehingga Perhutani 

Me-Review Kegiatan untuk Dongkrak Pendapatan

Adm/KKPH Bandung Selatan, Ir  Bambang Tulus Mulyanto, MM
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SEPUTAR KPH
KPH Bandung Selatan tidak mungkin untuk 
memperbaiki atau memperlebar  jalan itu. 
“Beberapa tahun lalu, Perhutani ingin mem-
perlebar jalan, PTPN minta ganti rugi Rp 300 
– 500  ribu/ pohon,” kata  Oteng.Perhutani 
akhirnya surut.

Sebaliknya,  PTPNjuga mengelola wisa-
ta air panas  yang, sumber airnya berasal 
dari  gunung Windu, kawasan hutan yang 
dikelola KPH Bandung Selatan. “Kalau sum-
berair  itu kita putus atau stop, obyek wisata 
yang dikelola PTPN tidak dapat beroperasi,” 
kilahnya.“Tapi, sebaliknya kalau jalan ditut-
up, pengunjung tidak dapat mencapai lokasi 
WW Cibolang.”

“Perlu duduk bersama antara Perhutani 
dengan PTPN untuk mencari jalan keluarnya 
demi  kemajuan  perusahaan yang sama 
– sama milik negara atau BUMN,” saran  
Oteng, yang pernah mengelola wana wisata 
Tangkuban Perahu, saat masih dibawah 
KPH Bandung Utara, sebelum diserahkan 
ke  BKSDA Kemenhut.

 Ketika dia diberi tanggung jawab men-
gelola Tangkuban Perahu pendapatannya 
sekitar Rp 6  - 7 juta/tahun. Kemudian  Oteng 
menginformasikan, sekarang pendapatan 
Tangkuban Perahu mencapai Rp  65-67 mi-
lyar/ tahun. Pendapatan tersebut, sebagian 
besar    dinikmati pihak ketiga, perusahaan 
swasta yang diberi konsesi oleh Menhut MS 
Kaban untuk mengelola wana wisata itu.

Ditengah kondisi  perusahaan seperti 
sekarang, banyak rimbawan Perhutani  yang 
berucap dengan nada penyesalan, “Sayang 
Tangkuban Perahu diserahkan ke BKSDA. 
Pendapatan sebesar itusetidaknya  dapat 
menghidupi 6 KPH.” 

Kata orang bijak, penyesalan selalu da-
tang terlambat ! 

MU

KPH Bandung Selatan  memiliki keung-
gulan komperatif. Salah satunya adalah 
wana wisata.  Ada beberapa wana  wisa-
ta yang cukup dikenal di KPH Bandung 
Selatan, yaitu Gunung Puntang, Cibolang, 
dan Curug Cisanti. Ketiga wana wisata ini 
memiliki  keunikan masing-masing. BINA  
bersama Kaur Kom. KPH Bandung Selatan, 
Engkus Kusnadi dan Oteng  melihat  3 lokasi  
wana wisata  (25/5).

Pertama,   wana wisata Gunung 
Puntang.Wana  wisata Gunung Puntang 
berada di petak 30 a, 30 b, dan 30 c RPH 
Logawa BKPH Banjaran, KPH Bandung 
Selatan. Masuk administrasi pemerintahan 
desa Campaka Mulya Kec Cimaung, Kab 
Bandung. Luasnya mencapai 24,10 hektar 
di bawah pohon pinus dengan fungsi  hutan 
lindung dan kelas hutan LDTI.

Keunikan destinasi wisata ini adalah 
obyek wisata punyai nilai sejarah, yaitu tem-
pat beroperasinya pemancar radio pertama 
di Indonesia: Radio Malabar. Pemancar 
ini  didirikan pemerintahan Hindia Belanda 
1917-1929, dibawah  pimpinan Ir G.J. De 
Groot. 

Pertama kali pembicaraann telephon  
antara Belanda dan Nusantara terjadi pada  
5 Mei 1923. Inilah cikal bakal beroperas-
inya radio di Indonesia. “Jadi, dalam  wana 
wisata Gunung Puntang punyai nilai histo-
ris,” jelas Kusnadi, panggilan sehari – hari 
Kaur Kom KPH Bandung Selatan, yang juga 
Koordinator Wisata KPH Bandung Selatan.

 Di lokasi wana wisata Gunung Puntang 
yang  dapat dinikmati pengunjung adalah goa 
Belanda, sungai Cigeureuh, Kolam Cinta, 
Curug Siliwangi, Puncak Mega, dan terakhir  
penangkaran Owa Jawa (Hylobate Moloch), 
yang dilepasliarkan bersamaan  hari ulang 
tahun KTT Asia Afrika, di Bandung, tahun  
lalu.

Jarak dari kota Bandung ke  wana 

wisata Gunung Puntang kurang lebih 25 
km.Dapat dilalui menggunakan sepeda mo-
tor, mobil pribadi, kendaraan umum seperti 
bus ukuran ¾.  Kondisi hutan yang  masih 
alami. Udaranya sejuk. “Cocok untuk out 
bond, hiking, camping, dan pendakian gu-
nung bagi pencinta alam,” jelas Engkus 
Kusnadi.“Namun, untuk pendakian semen-
tara ditutup karena cuacanya tidak mendu-
kung.”

Untuk kegiatan camping tetap  dibu-
ka  untuk umum. Ketika dalam perjalanan 
menuju ke wana wisata  Cibolang, Oteng 
dikontak mahasiswa Unpad beberapa kali  
yang akan ber-camping di Gunung Puntang. 
Rencana mereka, Sabtu- Minggu, 28 – 29 
Mei). Sebelum memastikan, mereka akan 
survai dulu lokasinya, (rabu) sore. 

Usai berkunjung di wana wisata Gunung 
Puntang, kami melanjutkan perjalanan 
menuju wana wisata Cibolang.Kiri-kanan 
jalan terhampar perkebunan teh. Lokasinya 
di petak 70 a RPH Wayang Windu  BKPH 
Pangalengan.  Wana  wisata  seluas 4 hek-
tar ini masuk administrasi pemerintahan 
desa Sukamanah, Kec. Pangalengan Kab 
Bandung. 

Berbeda dengan wana wisata Gunung 
Puntang, wana wisata Cibolang  menjual 
alam berupa air panas, yang bersumber dari 
gunung Windu. Maka obyek wisata yang 
dikembangkan  tidak jauh pemanfaatan air 
panas seperti berendam  di kolam air pa-
nas. “Masyarakat percaya dengan beren-
dam atau berenang di kolam air panas akan 
menyembuhkan penyakit kulit, rematik, dan 
kolesterol,” jelas Kusnadi.

Sore itu,  beberapa pengunjung masih 
asyik  berendam di kolam. Mereka menikmati 
air panas.Sesekali bermain-main air dengan 
temannya.Seorang bapak, membawa puter-
anya untuk ikut berendam pula di kolam itu. 

“Kalau  tidak ada  yang berendam, nanti 

Ada Apa  Wana Wisata di KPH  Bandung Selatan ?
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Tarif Sudah Bagus, Menyadap Damar Kurang Diminati  

kolam itu dikuras,” ucap salah satu petugas kebersihan wana wisata 
Cibulang.

Selain itu, di sekitar Cibolang Hot Spring – sebutan dalam baha-
sa Inggrisnya, juga terdapat kawah  Gunung Windu. Untuk menca-
pai  lokasi ini, pengunjung dapat berjalan setapak sepanjang kurang 

lebih 500 meter di bawah tegakan pinus. Di  obyek wana wisata 
Cibolang, pengunjung dapat memancing, terapi ikan, dan reriungan 
di saung Panineungan. Jika pengunjung ingin menikmati suasana 
kebun teh di malam hari, disediakan pula beberapa tempat pengina-
pan, berntuk bungalow.

Perjalanan terakhir adalah menuju   lokasi 
wana wisata Situ Cisanti. Lokasinya  di petak 
73 c RPH Wayang Windu BKPH Pangalengan. 
Obyek wisata dengan luas sekitar  5 hektar di 
bawah  kaki  gunung Wayang  yang dikelilingi  
tegakan pinus. Lokasi wisata yang berada 60 
km  sebelah selatan  kota  Bandung masuk ad-
ministrasi pemerintahan kampung Pejaten  desa 
Taruma Jaya Kec Kertasari Kab Bandung.

Menurut Kusnadi, Situ Cisanti merupakan  ti-
tik  nol  kilo meter  hulu sungai Citarum. Di lokasi 
ini terdapat 7  sumber air yang berbeda-beda: 
Cikahuripan (Pangsiraman), Cihaniwunng, 
Mastaka Citarum, Cisadane, Cikoleberes, 
Cikawedukan, dan Cisanti.

Selain itu, masyarakat setempat menyakini 
7 sumber mata  air itu  memiliki khasiat yang 
berbeda – beda pula. 

“Di antaranya enteng jodoh dan  awet 
muda,”  kata Kaur Kom KPH Bandung Selatan 
Engkus Kusnadi,  serius.  Hem...!!!  Anda  ter-
tarik ke sana?  MU

KPH PEKALONGAN TIMUR
Produksi Damar BKPH Paninggaran 

KPH Pekalongan Timur sampai periode 2 
Mei 2016 lalu sudah tercapai 89,7 %. Tapi itu 
bukan mutlak produksi tahun 2016. Karena 
pada 2015 ada slow down berdasar surat 
dari Divre Jateng pada Agustus 2015 ten-
tang adanya penghentian produksi damar. 
Namun sadapan damar RPH Paninggaran 

tetap jalan.
“ Kami tidak mungkin 

menghen tikan yang namanya 
penyadap damar sehingga hasil 
para penyadap tetap kita tam-
pung. Yang penting penyadap 
bisa terakomodir getahnya dan 
bisa dibayar sehingga pada 
Januari 2016 baru kita pertang-
gungjawabkan secara adminis-
tratif ke Perhutan,” kata Asper/
KBKPH Paninggaran, Kusino 
kepada BINA disela kegiatan 
bazaar Ramadhan yang digelar 
KPH Pekalpngan Timur (4/6).

Diakuinya meski penyadap 
damar yang ada di wilayahnya 
memang tidak banyak dan rata-
rata sudah berusia diatas 50 ta-
hun. Pun kata Kusino jumlahnya 
hanya 16 orang, 12 terdaftar dan 
sisanya penyadap keluar-masuk 
untuk menyadap sekitar 6000 
pohon.

 Kondisi penyadap damar 
meski secara tarif sekarang ini 
dikatakan sudah lebih bagus. 

Untuk penyadap yang bisa setor mutu U 
penyadap bisa dibayar Rp 4000/kg. Namun 
tampaknya itu tidak menarik generasi muda 
sehingga tidak ada regenerasi penyadap 
dan dikhawatirkan 5 – 10 tahun kedepan 
tidak adalah tenaga penyadap damar.

Dan mungkin yang juga menjadi ken-
dala pengembangan damar di Perhutani 

dikatakan Kusino adalah lambatnya riap 
tumbuh tanaman damar. Tanaman damar 
butuh waktu yang lama untuk bisa dilakukan 
penya dapan, yakni 21 tahun. Berbeda den-
gan pinus yang sudah bisa dilakukan peny-
adapan pada usia 11-15 tahun.

Padahal, lanjut Kusino menyadap damar 
itu lebih mudah daripada menyadap pinus. 
Namun demikian untuk 2016 ini ia yakin bisa 
mencapai sampai 150 % NPS. Meski para 
penyadap sudah tua tapi rata-rata penyadap 
setiap hari bisa menyelesaikan sekitar 200 
pohon.

Target RKAP produksi damar 2016 BKPH 
Paninggaran sekitar 14 ton yang diproduksi 
dari RPH Winduaji dan RPH Paninggaran. 

S.Widhi

Kusino, Asper/KBKPH Paninggaran KPH Pekalongan 
Timur,
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Tiga Kawanan Pencuri 
Kayu Tertangkap

KPH SURAKARTA
KRPH Tinasat, Sularno mendapat laporan dari masyarakat seki-

tar pukul 02.00 WIB bahwa telah terjadi pencurian pohon di hutan  
petak 69 a  wilayah RPH Tinasat BKPH Purwantoro. Pelaporan 
peristiwa oleh masyarakat pada pada 6 Mei 2016 itu selanjutnya 
ditindaklanjuti KRPH Tinasat bersama dua Mandor untuk memer-
iksa  kelokasi yang dilaporkan. Laporan tersebut benar dan petugas 
mendapati dan melihat ada angkutan  mobil membawa kayu menuju 
ke rumah warga.

Melihat itu selanjutnya Sularno melaporkan kejadian tersebut 
kepada Polsek 
K i s m a n t o r o . 
Dan Polsek 
Kismantoro pun 
segera melaku-
kan penyelidikan 
untuk mengung-
kap sindikat 
kasus pembala-
kan liar terse-
but. Kayu hu-
tan yang dicuri 
dan kemudian 
diperjualbelikan 
tersebut adalah 
jenis kayu so-
nokeling yang 
banyak dipe-
san oleh rumah 
mebel untuk pembuatan meja, kursi, dan almari.

Perhutani bersama peugas kepolisian Polsek Kismantoro dan 

Polres Wonogiri  menemukan kayu sonokeling tersebut dicuri dari la-
han hutan di Petak 69  a RPH Tinasat BKPH Purwantoro, Kecamatan 
Krismantoro, Kabupaten Wonogiri sebanyak sembilan pohon.

Dalam pengembangan jajaran Polsek Kismantoro bersama 
Polres Wonogiri dan petugas Perhutani itupun berhasil menangkap 
tiga orang tersangka pelaku kasus pembalakan liar. Penangkapan 
tiga pencuri tersebut pada dini hari Jumat (6/5) di rumah pembeli 
kayu bernama Parji beralamat di Dusun Manglu RT 01 Rw 04, Desa 
Gedawung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. Sejumlah 
17 batang kayu sonokeling berhasil diamankan.

Dalam penangkapan tersebut tiga pencuri juga mengatakan da-
lam kurun waktu  seminggu yang lalu telah membeli kayu sonokeling 
yang pertama sebanyak 7 batang, pembelian kedua sejumlah 12 
batang dari Dedi Sukarno (35) warga Dusun Bonggi RT 03/RW 06, 
Desa Gambiranom, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. 
Kayu Sonokeling sejumlah 36 batang telah disita Polres Wonogiri 
sebagai barang bukti.

Ketiga pelaku kini ditahan untuk menjalani pemeriksaan di 
Mapolres Wonogiri. Seorang tersangka lainnya dinyatakan masih 
buron.

Kapolres Wonogiri, AKBP Windro Akbar Panggabean melalui 
Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Reskrim Polres Wonogir 
IPTU Aris Budi  menyebutkan, tiga tersangka pelaku terdiri atas Parji 
(51) dan Sularto (26).  Keduanya warga Dusun Manglu RT 01/RW 
04, Desa Gedawung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, 
serta Untung (44), warga Dusun Tinasat RT 03/RW 07, Desa Gesing, 
Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. 

Sementara ini tiga tersangka telah diamankan dan ditahan di 
Polres Wonogiri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut  agar da-
pat menggungkap pencuri yang lain. 

Kom.Ska/Suko H

PN Brebes Vonis 
Empat Pencuri Getah 

KPH PEKALONGAN BARAT 
Empat terdakwa pelaku pencurian getah pinus di TPG Cikuning 

Desa Jipang RPH Cikuning, BKPH Bantarkawung, KPH Pekalongan 
Barat, Kecamatan Bantarkawung , Kabupaten brebes divonis  di 
Pengadilan Negeri Brebes 17 Mei 2016 lalu.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri Brebes dipimpin majelis ha-
kim Iwan Gunawan (Ketua) dan anggota Sri Sulastuti dan Dian AM, 
Jaksa Penunutut Umum Rohana Amirudin.

jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyebutkan, 
bahwa empat orang terdakwa Zaenal Arifin cs dituduh telah 
mencuri getah pinus seberat 6 kwintal ( 600 kg ) di TPG cikuning 
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Desa yang dilakukan 22 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 menggu-
nakan mobil Luxio warna silver dengan No. Pol B-1426-PAM.  Akibat 
kejadian tersebut Perum Perhutani dirugikan sebesar Rp 5,4 juta.

Terdakwa dianggap melanggar pasal 93 ayat 1 Undang-Undang 
RI 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan 
Junto pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP. 
Sehingga dalam persidangan vonis yang digelar di PN Brebes terse-
but tersangka masing-masing Zaenal Arifin dihukum 2 tahun 10 bu-
lan penjara dan 3 tersangka lain di hukum 10 bulan penjara

Kom.Pkb/Parno

Rembug Desa Ronggo
KPH PATI
Diantara kegiatan acara 

Sedekah Bumi/ Bersih Desa 
Ronggo Kec.Jaken Kab.Pati 
yang berlangsung di Rumah 
Rembug Desa Ronggo, 
Perhutani KPH Pati melaku-
kan diskusi bersama dengan 
para tokoh masyarakat untuk 
menggali dan mewujudkan 
Desa Renggo sebagai Desa 
Inspirasi (18/5).

 Terlaksananya kegiatan 
rembug bersama dengan 
thema “ Menggali Potensi 
Desa Ronggo menuju Desa 
Inspirasi “ sebagaimana 
disampaikan Kepala Desa 
Ronggo, Sugandam sebagai 
hal yang luar biasa. Ia me-
nyampaiakan banyak terima 
kasih kepada Perhutani KPH 
Pati atas kerjasama dan du-
kungannya. Terutama dengan 
bisa terwujudnya rumah rembug di Desa Ronggo yang bisa dijadikan 
sebagai pusat dari berbagai kegiatan masyarakat Desa Ronggo.

Wakil Administratur/KSKPH Pati Selatan, Agus Ridwan,Bscf 
dalam sambutannya  menyampaikan bahwa sejak terbentuknya 
LMDH Wana Lestari Desa Ronggo sebenarnya sudah ada jalinan 
kerjasama pengelolaan Sumber Daya Hutan di wilayah pangkuan 
Desa Rionggo dalam kerangka PHBM. Akan tetapi frekuensi komu-
nikasi  yang dilakukan masih sangat kurang dan belum menyentuh 
semua stekeholder yang ada di Desa Ronggo sehingga kegiatan 
menjadi stagnan.

“ Namun dengan telah berdirinya Rumah Rembug ini mari kita 
bersama membangun Desa Ronggo menjadi lebih baik sehingga tu-
juannya untuk menjadi desa inspirasi akan terwujud,” katanya.

Desa Ronggo berada di wilayah pangkuan hutan RPH Barisan 
BKPH Barisan yang memiliki wengkon seluas 291 ha diharapkan 
dapat dioptimalkan dengan kegiatan-kegitan untuk mendukung 
ekonomi masyarakat. Diantaranya dengan melakukan penanaman 
dibawah tegakan (PLDT) dengan komoditi tanaman yang sesuai.

Menyinggung potensi industri kayu di Desa Ronggo yang cukup 
banyak Agus Ridwan meminta untuk  dipetakan.

“ Berapa banyak kebutuhan bahan bakunya, yang tadinya 
menggunakan kayu ilegal kedepan bahan bahannya bisa membeli 
di Perhutani. Entuk prosedurnya nanti kami ajak bagian pemasaran 
untuk duduk bersama di Tumah Rembug ini,” tegas Agus Ridwan.

Seraya berpesan kepada masyarakat Ronggo bahwasannya 
hutan adalah titipan untuk anak cucu kita yang wajib kita jaga ber-
sama.

Acara tersebut selain dari Perhutani KPH Pati juga dihadi-
ri segenap pejabat dari DPR Komisi XI, Pemda, TNI, Polri, Bank 
Indonesia, Dinas Pendidikan, Gabungan Petani Nusantara (GPN), 

Kepala/Perangkat Desa Ronggo, Tokoh Masyarakat, LMDH Wana 
Lestari dan segenap undangan lainnya. 

Kom.Pti/Eka.R
                                                                                                     

Workshop dan Kolsultasi Publik
Bertempat di ruang serbaguna Perhutani KPH Pati melaksana-

kan workshop dan konsultasi publik yang diikuti petugas dari BKSDH, 
BLH, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Pati, Pengurus LMDH, 
tokoh masyarakat dan segenap Asper serta Mandor Lingkungan.

Wakil Administratur/KSKPH Pati Selatan, Agus Ridwan me-
nyampaikan bahwa kegiatan tersebut  diadakan setiap tahun agar 
dimengerti mengenahi informasi yang ada di Perhutani, khususnya 
di KPH Pati yang menyangkut antara lain RTT, Visi dan Misi, Pal 
Batas, Kawasan Perlindungan dan lain-lain.

Workshop dan konsultasi publik menhadirkan nara sumber 
HCVF Gonang Legowo dari KPH Kebonharjo yang  menyampaikan 
secara detail perihal HCVF (High Concervation Value Forest) atau 
KBKT (Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi, Situs Budaya, DAS, 
Mata Air, Hutan Lindung,  dan lain-lain.

Berdasarkan hasil evaluasi Potensi (EVAPOT) sumberdaya hu-
tan workshop dan konsultasi publik tahun 2013, kawasan hutan KPH 
Pati seluas 39.033,20 Ha terbagi menjadi Hutan lindung 5.112,21 
Ha, Hutan Produksi 29.364,07 Ha dan Hutan Produksi Terbatas 
4.553,7 Ha

Luas kawasan KPH Pati berada di lima wilayah kabupaten. 
Maing-masing yakni  Kabupaten Pati 54,36 %, Kabupaten Kudus 
9,09 %, kabupaten Jepara 35,72 %, Kabupaten Blora 0,40% serta 
kabupaten Grobogan 0,43%.

Dalam wilayah kerjanya pengelolaan hutan KPH Pati terbagi ke 
dalam 10 Bagian Kesatuan Pemangkuna Hutan (BKPH) dan 47  47 
Resort Pemangkuan hutan (RPH) yang meliputi BKPH Klumobangsri  
3.452,55 Ha, Gajahbiru 7.070,06 Ha, Ngarengan 5.041,71 Ha, Muria 
Patiayam 7.583,08 Ha, Regaloh 3.084,70 Ha, Sukolilo 2.362,48 Ha, 
Tambakromo 3.104,75 Ha, Kuwawur 2.435,83 Ha, Lunggoh 2.359,29 
Ha dan  BKPH Barisan 2.359,29 Ha.*

PERTANDINGAN PERSAHABATAN
Rutinitas pekerjaan tidak mengurangi aktivitas olah raga kary-

awan Perhutani KPH Pati. Tiap hari Sabtu ditetapkan sebagai hari 
untuk olahraga Perhutani Pati. Belum lama ini tim kesebelasam 
Sepak bola KPH Pati melawat ke KPH Kebonhanjo melakukan 
pertandingan persahabatan.

Menang memang bukan menjadi tujuan utama pertandingan itu, 
tapi lebih menitik beratkan kepada nila persehabatan dan kesehatan 
tubuh. 

Usai pertandingan dengan dipimpin oleh ketua Bapor Perhutani 
KPH Pati., Agus Ridwan,Bscf. Waka Adm/KSKPH Pati Selatan ber-
sama-sama  waka Adm Perhutani KPH Kebonharjo studi banding 
penggemukan lembu/sapi Brahma  kelompok Jagung Tebon Desa 
Pasayan Kec.Jatirogo Kabupaten Tuban yang lokasinya tidak jauh 
dari lapangan sepakbola tersebut.

Kom.Pati/Eka.R
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Pohon Tumbang
Timpa Rumah Warga
KPH MANTINGAN
Hujan  deras yang disertai angin kencang di wilayah Wana 

Wisata Kec. Bulu KPH Mantingan satu pohon besar yang berada di 
Jalan Rembang – Blora tumbang menimpa rumah Rohmad, Warga 
desa Mantingan Kecamatan Bulu (27/5)..  

Akibat kejadian ini menyebabkan rumah Rohmad hancur 
berantakan dan sempat membuat kemacetan cukup lama karena 
pohon melintang di tengah jalan. Jenis pohon  yang  tumbang 
merupakan kayu rimba. Menurut Sunarto, saksi yang berada di 
lokasi kejadian itu mendengar ada suara kretek-kretek dan belum 
lima menit ngomong pohon pohin tersebut tumbang dan menimpa 
rumah tetangganya.

“ Mendengar suara pohon ambruk saya segera keluar untuk 
melihat ternyata rumah Pak Rohmad hancur tertimpa pohon. Untung 
saat itu tidak ada kendaraan lewat sehingga hanya menimpa rumah 
dan menutup jalan Rembang - Blora,” katanya.

Melihat kejadian itu segera Sunarto segera mengubungi  
Polsek Bulu dan BBBD Kabupaten Rembang serta  Asper/KNKPH 
Mantingan, Titus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. 

Usai kejadian pihak Perhutani dibantu warga masyarakat dan 
BBBD kabupaten Rembang membersihkan rumah Rohmad dan 
kayu yang melintang di jalan. 

Untuk menghindari kejadian serupa salah satu warga 
mengharapkan Perhutani dapat melakukan pengecekan pohon-
pohon yang sudah tua dan membahayakan sebisanya untuk 
ditebang maupun dikurangi daunya. 

Kejadian serupan beberapa tahun lalu juga pernah terjadi pohon 
menimpa rumah di kawasan itu. 

Ketika dikonformasi Waka Adm/KSKPH Mantingan, Rizqon 
mengatakan bahwa untuk lokasi Wana Wisata memang memerlukan 
perlakuan khusus. 

 “ Nanti kami akan cek ulang untuk pohon pohon di lokasi Wana 
Wisata tersebut yang sudah berumur dan membahayakan akan 
kami usulkan untuk dipangkas dan di tebang,” katanya. 

Kom.Mtg/Sigit

Kersen untuk Cegah Benalu
KPH BLORA
Sulitnya mengantisipasi penyebaran Benalu di dalam areal 

petak-petak hutan membuat berbagai cara atau metode dalam 
mengantisipasi penyebaran Benalu. Slah stu yang dilakukan KPH Blora 
di petak 66 a RPH krocok, BKPH Ngapus dengan menanam pohon 

Muntingia calabura 
atau lazim dikenal 
pohon kersen (6/5).

Administratur/
KKPH Blora, 
Joko Sunarto S, 
Hut mengatakan 
menanam pohon 
karsen kesannya 
lucu dan aneh.

“ Tapi ini 
bisa untuk 
m e n g a n t i s i p a s i 
penyebaran benalu, 
untuk mengurangi 
dan memutus 
p e n y e b a r a n 
benih benalu itu,” 
katanya.

Cara itu agar 
burung mencari 
pakan buah di pohon kersen dan membuang kotoranna di sekitar. 

“ Burung suka buah Muntingia Calabura, makanya kami tanam 
pohon itu agar tidak buang kotoran pembawa benih benalu di 
kawasan hutan yang  lebih luas,” pungkasnya.*

SMK KEHUTANAN PKL DI BLORA
Sebanyak 40 siswa SMK Kehutanan Rimba Taruna Sedan 

Rembang praktek kerja lapangan (PKL) di KPH Blora. Kedatangannya 
disambut Waka Adm/KSKPH Blora, Asep Rusnandar Bscf dan Kasi 
PSDH Wahyudin di ruang pertemuan belum lama ini.

Dalam sambutannanya Asep Rusnandar mengatakan bahwa 
tujuan utama dalam kegiatan praktek tersebut adalah untuk 
meningkatkan kompetensi di bidang kehutanan. Untuk itu ia meminta 
kepada segenap siswa agar terus berupaya mengembangkan diri 
dengan senantiasa 
belajar dan 
berlatih, Berusaha 
m e n i n g k a t k a n 
kualitas kesiswaan 
berkarakter dan 
sikap mental yang 
kuat, disiplin serta 
berpengetahuan luas.

PKL yang dimulai 
sejak bulan April itu 
berakhir pada 6 Juni 
2016 dengan materi 
pembelajaran meliputi 
rentang pembibitan, 
pemetaan dengan 
GPS, praktek 
pemetaan dengan TEODOLIT, permaenen hasil hutan,pengujian 
kayu bulat dan lain-lain.*

Kom.Blr/Sono.

Siswa SMK Kehutanan 
Perdalam Pengelolaan Hutan

KPH RANDUBLATUNG
Praktek kerja lapangan (PKL) yang bagi siswa sekolah 

menengah kehutanan di Perhutani KPH Randublatung yang terbagi 
di enam BKPH. PKL bertujuan untuk memadukan antara teori yang 
ada disekolah dan kenyataan lapangan yang ada.

“ Delapan belas siswa SMK Kehutanan Taruna Nusantara 
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kabupaten Rembang yang melakukan praktek kerja lapangan selama 
40 hari di Perhutani KPH Randublatung pada prinsipnya mereka 
dikenalkan dengan kondisi lapangan yang sebenarnya, mengenai 
sistim pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh Perhutani 
yang terdiri dari tiga pilar utama yaitu kelola sosial, produksi dan 
lingkungan,” kata Margono, Asper/KBKPH Ngliron yang mengampu 
3 orang siswa SMK Kehutanan tersebut.

Dikatakan bahwa dalam melakukan praktek lapangan mereka 
dikenalkan dengan kondisi dan potensi hutan yang ada serta 
manajemen pengelolaan hutan di lapangan. Hal tersebut dilakukan, 
tegas Margono karena ada  kemungkinan ketidak sesuaian antara 
teori yang mereka dapatkan tentunya tidak sama dengan apa yang 
ada dilapangan, khususnya dibidang sosial kemasyaratan.

Hal tersebut dibenarkan oleh ketiga siswa yang melakukan 
praktek lapangan di BKPH Ngilron tersebut. 

“ Dalam kegiatan ini kami memperdalam ilmu kehutanan. 
Khususnya yang menyangkut teknis pekerjaan lapangan mulai 
dari pemeliharaan, produksi dan bidang lain yang terkait dengan 
pekerjaan lapangan, kondisi tersebut  sesuai dengan materi 
yang didapat di bangku kelas, sehingga dengan kegiatan ini bisa 
menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan hutan 
lestari,“ kata Dika Mutawadziah salah satu siswa SMK Rimba 
Taruna. Kom.

Rdb/Andhan.S        

Kesamaptaan Petugas Keamanan
KPH BANYUMAS BARAT
Guna mendukung tugas pengamanan hutan yang handal 

diperlukan personil pengamanan hutan yang tangguh, baik secara 
fisik maupun mental. Bertempat di lapangan desa Cidora Sidareja 
selama tiga hari, 9 - 11 Mei 2016  Perum Perhutani  mengadakan 
pembinaan kesemaptaan untuk petugas dilapangan yaitu Polisi 
hutan Mobil (Polmob), Polisi Hutan Teritorial (Polter) dan juga untuk 
para KRPH dan Asper.  

Materi pelatihan meliputi lari keliling lapangan, push up, sit up 
dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menambah kebugaran 
petugas. Instruktur pelatih dari kepolisian Polres Cilacap dan Pabin 
KPH Banyumas Barat AKP Mashadi S.Sos. Pelatihan Kesemaptaan 
disaksikan oleh Administrtur dan Waka Majenang. Dalam 
sambutannya Administratur mengatakan Kesemaptaan petugas 
lapangan khususnya Polmob dan Polter sangat diperlukan untuk 
mendukung pengamanan hutan dan akan secara rutin  mengadakan 
pelatihan–pelatihan kesemaptaan .

Acara yang dihadiri sekitar 140 personil diahiri dengan 
pengarahan –pengarahan dari petugas Instruktur Polres Cilacap.*

RAT PRIMKOKAR
Primer Koperasi Karyawan (Primkokar) KPH Banyumas Barat 

mengadakan Rapat Anggota Tahunan tutup Buku tahun 2015 
bertempat di Gedung Pertemuan kantor KPH  (21/5).

Primkokar KPH Banyumas Barat sampai saat ini telah memiliki 
modal sebesar Rp 4,5 milyar yang berasal dari simpanan anggota 
yang meliputi simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan 
sukarela. Usaha yang dijalankan Primkopkar KPH Banyumas Barat 
meliputi usaha simpan pinjam, pertokoan dan usaha fotocopy. 

Ketua Primkokar, Sulistyoadi dalam sambutannya mengatakan 
untuk tahun buku 2015 Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagikan 
sebesar  Rp 92 juta dan akan dibagikan kepada anggota koperasi 
yang berjumlah 524 orang. Dalam RAT juga diusulkan oleh anggota 
agar simpanan wajib dan simpanan sukarela diperbesar Jumlahnya 
sehingga SHU yang diperoleh untuk tahun mendatang lebih besar 
lagi.

Acara RAT Primkokar dihadiri sekitar 170 anggota sehingga 
sudah memenuhi quorum dan ditutup dengan pembagian Doorprize 
yang antara lain berupa TV dan mesin cuci. *

PROMOSI DAN MUTASI
Sertijab pejabat jenjang V dan jenjang IV di KPH Banyumas 

Barat dilaksanakan 9 Mei 2016 di ruang kerja Administratur dalam 
suasana sederhana yang dilakukakan oleh Adm KPH Banyumas 
Barat, Setiawan (9/5).

Adapun mereka yang dilantik adalah Kaswan (KRPH 
Kedungwadas BKPH Kawunganten) menjadi KRPH Banteran  
BKPH Lumbir, Seno ( KRPH Banteran BKPH Lumbir) menjadi KRPH 
Lumbir BKPH Lumbir, Masroni ( Kaur Tanaman) menjadi KRPH 
Kedungwadas, Solehan promosi dari jabatan lama Staf Perencanaan 
menjadi Kaur Tanaman.

Kom-Byb/Mujiono
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Optimalkan P2KS Polhut  
KPH BANYUMAS TIMUR
Peningkatan pengetahuan, kesiagaan dan kedisiplinan polisi 

hutan (Polhut) dalam pengamanan pengawasan kawasan hutan 
sangat penting. Untuk itu 
sebanyak 25 personil Polhut 
BKPH) Gunung Salmet 
Timur mengikuti pembinaan 
Optimalisasi Pemberdayaan 
Potensi Keamanan Swakarsa 
(OP2KS) oleh Polres 
Purbalingga di Purbalingga 
(30/5).

Administratur KPH 
Banyumas Timur mela-
lui Asper/KBKPH Gunung 
Slamet Timur, Surwan men-
gatakan bahwa OP2KS terse-
but merupakan pembekalan 
pengetahuan, kedisiplinan 
dan ketrampilan bagi Polhut 
BKPH Gunung Slamet Timur. 
Kegiatan bertujuan untuk 
mengoptimalkan fungsi per-
lindungan hutan secara menyeluruh oleh Polhut.

Sementara Kanit Binkamsa Polres Purbalingga, Aiptu Siswanto 
pada arahannya menyampaikan bhawa Polhut punya tugas melind-
ungi semua potensi sumber daya hutan yang ada. Karena itu se-
orang Polhut harus selalu siap dan berdisiplin dalam menjalankan 
tugas. 

“ Maka  menjadi kewajiban Polri untuk mengasah kemampuan 
dan pengetahuan jajaran Polisi Hutan khususnya Polhut di wilayah 
Purbalingga harus mempunyai militansi, pengetahuan dan ketrampi-
lan yang handal.” katanya. 

Kegiatan OP2KS disampaikan meliputi bidang hukum terkait 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU No 
18/2013). Juga materi praktek kesamaptaan, beladiri teknik penang-
kapan, dan juga proses pelaporan. Ini penting bagi Polhut agar da-
lam menjalankan tugas dan fungsinya bisa berjalan sesuai Standar 
Operasional Prosedur (SOP).*

Pangonan, Destinasi Wisata Andalan 
Dari  ketinggian 2000 meter dpl dengan suhu udara berkisar 

19°-21° celsius.  LMDH Pangonan Lestari Desa Dieng Kulon dan 
Tim Pengembangan Usaha Perhutani KPH Banyumas Timur me-
launching Pangonan sebagai destinasi wisata andalan di Dataran 
Tinggi Dieng (30/4).

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kepala 
Seksi PSDH KPH Banyumas Timur, Kusmanto,S.Hut yang dilanjut-
kan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Perum 
Perhutani dengan LMDH Pangonan Lestari.  Kemudian dilakukan 
pemotongan 7 tumpeng dan makan bersama di Savanna Gunung 
Pangonan. 

Kepala Seksi PSDH Kusmanto, S.Hut dalam sambutannya men-
gatakan bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama 
pengelolaan wisata Gunung Pangonan secara resmi di buka untuk 
umum. 

“ Saya berharap Pangonan akan berkembang menjadi salah satu 
wisata andalan di dataran tinggi Dieng bagi Perhutani dan LMDH,” 
katanya

Dengan harga tiket masuk hanya Rp 5000 pengunjung bisa me-
nikmati indahnya pemandangan dari puncak Pangonan seperti Bukit 
Cinta, Sun Rise, Sun Set, Awan Putih yang menyelimuti Dataran 
Tinggi Dieng dan permadani alam berupa padang rumput nan luas 
(savanna). 

“ Saya berkeyakinan semua itu akan membuat pengunjung atau 
wisatawan merasa santai dan senang berlama lama menikmati pe-
mandangan alam yang elok menawan ini,” pungkas Kusmanto.*

jALAN MENUjU cURUG cIPENDOK DIPERHALUS
Menghadapi musim liburan panjang dan lebaran 1437 H/ 2016 

M Pemerintah Kabupaten Banyumas bersinergi dengan KPH 
Banyumas Timur memperbaiki jalan menuju Wana Wisata Curug 
Cipendok dengan hotmik. 

Pekerjaan penumpukan material, pengerasan jalan, pembuatan 
drainase kanan kiri jalan menuju WW Curug Cipendok sudah dimu-
lai sejak awal Mei 2016 sampai saat ini sudah memasuki tahap pen-
gaspalan (hotmik) dan selesai pada awal Ramadhan. Pengaspalan 
dimulai dari lokasi parkir wana wisata Curug Cipendok   sampai 
simpang tiga Manggala Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok. 
Perbaikan jalan sepanjang sekitar 1200 meter itu dibiayai dari dana 
APBD Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Wakil Administratur/KSKPH Banyumas Timur, Muhamad Arta 
bersama KSS PHBM Maryanto ketika monitoring pengunjung Curug 
Cipendok saat meninjau pekerjaan perbaikan jalan tersebut me-
nyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas. 
Dengan  perbaikan jalan ini ia yakin akan berdampak melonjaknya 
jumlah pengunjung untuk datang bertamasya ke wana wisata Curug 
Cipendok. 

“ Jika akses jalan mulus wisatawan pun pasti akan mening-
kat, dengan meningkatnya jumlah pengunjung maka pendapatan 
Perhutani dan Pemerintah Kabupaten akan meningkat pula, karena 
ada  sharing (bagi hasil). Pendapatan  diberikan Perhutani KPH 
Banyumas Timur kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebe-
sar 15% per tahun,” kata Arta.

Kom.Bmt/Tofikpurwa
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KPH KEBONHARjO
Disaat perusahaan didera badai krisis 

berkepanjangan, utamanya krisis keuan-
gan, menuntut karyawan untuk lebih 
kreatif. Baik kreatif dalam hal pekerjaan 
maupun untuk kepentingan perseoran-
gan. Akselerasi positif sangat dibutuhkan 
supaya dapur tetap mengepul.

Prinsip itu nampaknya telah dilakukan 
oleh Wakil Adm Kebonharjo, Pandoyo 
dan  Kepala Tata Usaha (KTU) Budi 
Suharjo . Semenjak kepindahannya dari 
KPH Mantingan ke Kebonharjo Budi 
Suharjo selalu memberikan semangat 
pada karyawan untuk lebih kreatif dalam 
semua urusan. Tentunta dalam konteks 
positif. Kedua pejabat dilingkup Perhutani 
Kebonharjo tersebut bekerjasama untuk  
usaha penggemukan sapi. Terletak di 
desa dekat perhutani Kebonharjo Pandoyo 
mempunyai 10 ekor sapi jenis Simental 
dan Limousin untuk digemukan secara 
modern. Tidak konvensional seperti yang 
selama ini dilakukan banyak pihak. 

Dalam usaha penggemukan sapi,  
Pandoyo memilih dengan pola makan 
konsentrat (Biogro). Berdasarkan hasil 
penelitian, pemberian pakan biogro memi-
liki beberapa keunggulan. Antara lain: bio-
gro mengandung kadar air 80,28, protein 
21,99, serat kasar 19,01 dan kadar lemak 
kasar 1,43. Sementara, kandungan terse-
but belum dapat dipenuhi oleh jenis pak-
an lain. Harganya pun relative terjangkau 
oleh para peternak sapi.

Sebagai penjelasan, kebutuhan pa-
kan dengan silase biogro ;

- Minimum 2,5 % x bobot sapi
- Meningkatkan bobot 1,5 – 1,8 kg/

hari 
- 100 hari panen
Usaha penggemukan sapi dengan 

menggunakan pakan biogro mempunyai 
beberapa kelebihan, antara lain: 

1. Memperbaiki system pencernaan 
hewan ternak

2. Meningkatkan produksi susu (bagi 
peternak sapi perah)

3. Bobot ternak cepat bertambah se-
cara alami, gemuk dan sehat

4. Meningkatkan nafsu makan hewan 
ternak

5. Daging lebih berisi serta rendah ko-
lesterol dan lemak

6. Hewan ternak lebih kebal dan tahan 
terhadap penyakit

7. Nutrisi pakan Biogro berupa pakan 
tercukupi dengan kandungan protein yang 
tinggi (21,99 %)

8. Kotorannya pun tidak bau sehingga 
tidak mencemari udara lingkungan

9. Kotoran dan urine pada hewan ter-
nak lebih sedikit dan bisa digunakan seba-

gai pupuk kandang/biogas alami.
Jika diperhatikan dengan seksama 

usaha yang dilakukan Pandoyo dan Budi 
Raharjo (lihat tabel) sangat menarik untuk 
ditiru. Sebab, dalam menjalani roda kehidu-
pan tidak ada salahnya apabila kita bercer-
min dari keberhasilan orang lain. Sesulit 
apapun persoalan yang kita hadapi jika 
mau berkomunikasi dengan pihak lain pasti  
ada jalan keluarnya.

Sebagai gambaran modal kalau kita 
mempunyai 10 ekor sapi yang mau dige-
mukan dapat dijelaskan sebagai berikut 
(lihat tabel)

Disinggung mengenai usaha tersebut, 
Pandoyo  menjelaskan, “apa pun yang ter-
jadi pada perusahaan kita harus tetap se-
mangat dalam bekerja”. Mudah-mudahan 
manajemen perhutani segera dapat men-

gatasi adanya 
krisis keuangan 
ini. Terhadap 
usaha pengge-
mukan sapi, saya 
baru belajar. Jika 
berhasil akan 
saya mengajak 
masyarakat seki-
tar hutan untuk 
dapat meman-
faatkan potensi 
dari masing-
masing lembaga 
masyarakat desa 
hutan (LMDH) 
dengan usaha 
produktif yang 
mengungtung-
kan. Satu hal 

yang tidak boleh ditinggalkan, apapun usa-
ha yang kita miliki, tanggungjawab sebagai 
karyawan perhutani harus diutamakan.

Sementara, Budi Suharjo menambah-
kan, besar kecilnya usaha penggemukan 
sapi hendaknya disesuaikan dengan kon-
disi financial masing-masing. Tidak harus 
banyak, namun sesuai dengan kemam-
puan  diri sendiri. Intinya, dalam mengh-
adapi kondisi perusahaan seperti ini kita 
dituntut agar lebih kreatif dan inovatif. Dan 
jika ada pihak yang ingin membuka usaha 
penggemukan sapi, kami siap untuk me-
nyediakan semuanya. Bibit sapi unggul, 
pakan, jasa pendampingan  dan berbagai 
keperluan lainnya. Ini nomor yang bisa di-
hubungi 087838788858, tambah Budi 

Kom.KbhWiyoso

Penggemukan Sapi, Usaha Kreatif Ditengah Krisis
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Semangat Ramadhan 
Dalam Rutinitas

KPH KEBONHARjO
Memasuki bulan suci ramadhan pada awal Juni 2016, Perhutani 

KPH Kebonharjo melakukan pembinaan karyawan di BKPH Gayam 
(4/6). Ratusan karyawan mengikuti pembinaan yang dilakukan lang-
sung oleh Adm KPH Kebonharjo itu.

Adm/KKPH Kebonharjo Isnin Soiban, menjelaskan bahwa keda-
tangan bulan suci ramadhan hendaklah disambut dengan suka cita. 
Dalam bulan suci itu banyak limpahan rahmad yang diberikan Alloh 
SWT pada umat muslim.

“ Pahala dilipatgandakan dan itu tidak kita temukan di luar rama-
dhan. Untuk itu meski dalam kondisi berpuasa mestinya pekerjaan 
tetap dijalankan dengan penuh semangat,” ujarnya..

Ia meminta agar bulan ramadhan agar diisi dengan kebahagian. 
Baik itu kebahagian terhadap diri sendiri dan keluarga, juga keba-
hagiaan dalam bekerja. 

“ Jika kerja dilaksanakan dengan bahagia insya Allah kemudah-
an senantiasa kita dapatkan.Gunakan semangat suka cita ramadhan 
dalam melaksanakan pekerjaan rutin sehar-hari. Kebersamaan da-
lam kerja juga tidak boleh ditinggalkan untuk menghasilkan produk-
tifitas tinggi demi perusahaan,” tegasnya.  

Melalui bulan penuh mahfiroh ini pula, lanjutnya, kita tingkatkan 
kedekatan diri kita pada Allah SWT sambil berdoa supaya perusa-
haan kita segera terhindar dari krisis keuangan.

Berbagai macam kegiatan juga melengkapi acara pembinaan 
karyawan Kebonharjo itu. Diantaranya senam bersama, potong 
tumpeng, lomba permainan kelereng, makan krupuk dan pemberian 
door price menarik lainnya. Dan tak kalah menariknya, semua kary-
awan mendapat pakaian seragam.

Kom.Kbh/Wiyoso

Tetap Semangat Di Bulan Puasa
KPH BLORA
Administratur/KKPH Blora, Joko Sunarto S.Hut  mengajak se-

genap karyawan- karyawati kantor KPH Blora pada bulan Ramadan 
dengan penuh opimisme,dengan mengisi karya-karya yang me-
menuhi harapan Perhutani, masyarakat,bangsa dan negara,untuk 
meningkatkan kinerja guna menghasilkan karya yang lebih baik. 
Harapan tersebut disampaikan dalam pembinaan karyawan-karya-
wati (26/5/2016).di ruang pertemuan Kantor KPH Blora.

Menurut  Joko Sunarto yang dimaksud kinerja terutama me-
nyangkut disiplin dalam arti yang seluas-luasnya. Mulai dari disiplin 
kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat hingga  ketaatan terh-

adap aturan-aturan kedinasan, termasuk disiplin dalam penggunaan 
anggaran dan inventaris kekayaan perusahaan. Sebaliknya  ia ber-
harap karyawan-karyawati dapat menjadi panutan bagi masyarakat 
di tempat lingkungan berada dan kehadirannya dirasakan berman-
faat oleh lingkungan sekitar.*

PERINGATI HARKITNAS
Dengan memperingati hari Kebangkitan Nasional diharapkan 

akan muncul inspirasi untuk meningkatkan sumber daya manusia 
Indonesia yang terdidik, yang memiliki jiwa nasionalisme, kebang-
saan. 

NKRI merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar – ta-
war lagi dalam kondisi dan keadaan apapun. Karena NKRI adalah 
Negara Demokrasi yang berlandaskan idiologi, pancasila dengan 
menjunjung tinggi dan nilai – nilai agama dan adat istiadat. Kata ad-
ministratur KKPH Blora, Joko Sunarto.S.Hut saat menjadi Inspektur 
Upacara Peringatan ke 108 Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2016 
di depan Kantor KPH Blora (20/5).

Upacara diikuti segenap pimpinan dan karyawan KPH Blora.
Kom.Blr/Sono

Sudah Tua Masih Mencuri
Petugas keamanan Perum Perhutani KPH Blora kembali me-

nangkap seorang pen-
curi kayu jati,  Gunadi 
bin Joyo Warno (59th) 
pencuri yang tinggal 
di Ds.Ngiyono Kec.
japah. Dia ditangkap 
tim gabungan Polmob 
yang dipimpin oleh 
Danru Moh.Sodik 
pada (2/6) pukul 09.15 
WIB di petak 102 
RPH Sumberjo BKPH 
Nglawungan.

Awalnya petugas 
mendengar suara ada 
orang  sedang  me-
nebang kayu jati di 
sekitar RPH itu.  Benar saja, ternyata memang ada seseorang yang 
sedang melakukan penebangan kayu ilegal. Nasib, penebang liar 
kayu jati yang kemudian dikenali sebagai Gunadi sedang melakukan 
aksinya dan ditangkap langsung oleh petugas di petak itu setelah 
sebelumnya dilakukan pengintaian..

Barang bukti yang turut diamankan berupa satu buah kampak, 
satu buah sepeda motor, satu batang kayu jati,ukuran panjang 260 
diameter 10 = 0,,025 senilai Rp 27.750. Tersangkan dan barang 
bukti untuk sementara diamankan di Polres Blora guna penyidikan 
lebih lanjut.*

Kom.Blr/Sono

Launching Curug Pletuk
KPH KEDU SELATAN 
Perum Perhutani KPH Kedu Selatan me-launching Curug Pletuk 

yang ada di BKPH Banjarnegara  yang dikerjasamakan dengan 
LMDH Bangkit Usaha Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan 
(28/5).

Administratur KPH Kedu Selatan, Ir Toni Suratno,MM melalui 
Asper/KBKPH Banjarnegara, Toto Suwaranto, SHut menyampaikan 
bahwa keberadaan wisata curug Pletuk di petak 9 e dan petak 9 f 
dengan luas 6,3 hektar. 

Dikatakan, awal bisa terbentuknya wisata ini karena melihat ada 
potensi destinasi wisata di wilayahnya kemudian mengajak LMDH 
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studi banding ke suatu 
wilayah objek wisata yang 
hanya mengandalkan 
sungai namun bisa men-
datangkan pengunjung 
yang luar biasa. 

“ Dari hasil studi band-
ing tersebut timbullah 
ide-ide apa yang mereka 
harus perbuat. Didukung 
semangat kebersamaan 
LMDH maka jadilah wisata 
curug Pletug ini,” katanya.

Kepala Dinas 
Pariwisata Kabupaten 
Banjarnegara, Eryanto 
Arif mengatakn bahwa 
saat ini destinasi wisata 
yang lagi branding adalah 

wisata alam seperti yang ada di Pesangkalan tersebut dan sudah 
layak dijual ke wisatawan. Ke depannya Eryanto Arif berharap akan 
terus berlanjut.

“Kami ikut mendukung wisata ini, di sini sudah lengkap ada MCK, 
gazebo dan lainnya,” katanya.

Diserahkan Perjanjian Kerja Sama Curug Pletuk oleh KSS PHBM 
Ayurani Prasetyo, Shut  kepada Ketua  LMDH Bangkit Usaha  Siswo 
Miharjo. Ikut hadir menyaksikan launching wisata dari perwakilan 
Pemda, perwakilan Dishutbun Banjarnegara, BRI, BNI, Persatuan 
Offroader, Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Sekolah SD, SMP, 
SLTA, jajaran BKPH Banjarnegara dan warga masyarakt sekitar.

Ditambahkan M Fajri, anggota LMDH Bangkit Usaha menga-
takan bahwa pengunjung di Curug Pletuk tak akan bosan dengan 
keindahan alam sekitar. 

" Curug dengan air yang sangat jernih, sangat indah dan bisa 
dikatakan Curug Sewu-nya Banjarnegara. Dari lokasi curug, pen-
gunjung tak akan bosan memandang keindahan alam di sekitarnya," 
katanya. 

Lokasi curug itu sendiri berada di tepi Jalan Raya Banjarnegara-
Pagedongan dan akan menjadi destinasi wisata air terjun satu-sat-
unya di jalur selatan. 

"Terbukanya Banjarnegara-Kebumen tentu akan semakin men-
ingkatkan kunjungan wisatawan. Lokasi yang gampang serta ken-
daraan roda dua dapat mendekat lokasi menjadi kemudahan pen-
gunjung," katanya. 

Selain itu, wisatawan yang gemar lintas alam juga tersedia jalur 
yang cukup menantang. 

 Kom.Kds/Agus

Penanganan Malah Tenurial
KPH PEKALONGAN BARAT
Dalam rangka implementasi PHBM bersama Dinas kehutanan 

Propinsi Jawa Tengah, KPH Pekalongan Barat melakukan sosial-
isasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial dan Penataan Tenurial 
Kawasan Hutan di Wana Wisata Guci (26/5). Implementasi diikuti 
segenap LMDH dari wilayah Tegal dan LMDH Wilayah Brebes.

Heru Jatmiko S Hut  dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah 
mengatakan bahwa LMDH yang dibentuk 2004 untuk bekerja sama 
dengan Perhutani perlu adanya penataan ulang dan perlu adanya 
pendampingan oleh pihak Perum Perhutani. 

“ Karena lahan yang digarap oleh masyarakat adalah milik 
negara yang pengolahannya diserahkan kepada Perum Perhutani. 
Jadi masyarakat harus mempunyai rasa memiliki kawasan hutan 
tersebut dan harus ikut membantu yang di programkan oleh Perum 
Perhutani,” ujarnya.

Sementara dalam penanganan masalah tenurial di KPH 
Pekalongan Barat, Administratur/KKPH Pekalongan Barat, A Fadjar 
Agung Susetyo 
S Hut Msi, men-
gajak kepada 
segenap LMDH 
untuk bersama-
sama mencari 
solusi agar ked-
ua belah pihak, 
Perhutani mau-
pun LMDH tidak 
saling dirugikan. 
Tanaman sayuran 
saat ini banyak 
ditanam di dalam 
kawasan hutan 
yang dapat yang 
dapat menyebab-
kan erosi karena perakarannya yang tidak dapat menahan air. Untuk 
itu dikesempatan tersebut juga dilakukan diskusi guna menemukan 
solusi terbaik yang bisa saling menguntungkan.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kes-
epakatan tripartit antara LMDH, Dinas Kehutanan dan Perhutani.

Butir kesepakatan itu antara lain LMDH secara bertahap akan 
mengentikan tanaman sayuran digantikan dengan tanaman yang 
bisa menahan erosi tanah juga sebagai konservasi tanah.*

REFRESHING
Melepas kepenatan dari rutinitas kerja sehari-hari, keluarga 

besar Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat melakukan rekreasi 
ke Ciwidey dan Bali.

Kom.Pkb/Parno
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Siti Nurbaya Tinjau WW Gn. Bromo
KPH SURAKARTA
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar 

bersama Bupati Karanganyar dan Rektor Universitas Sebelas 
Maret mengunjungi Wana Wisata Gunung Bromo dalam rangka 
Pengembangan Wana Wisata (13/5)

Adm/KKPH) Surakarta, Bob Priambodo dalam sambutannya 
menuturkan bahwa Wana Wisata (WW) Gunung Bromo mrmiliki 
luas 125 ha yang dikekola KPH Surakarta. Pada sekitar 1986 Wana 
Wisata tersebut ramai dikunjungi wisatawan, namun seiring ber-
jalannya waktu dan perkembangan obyek wisata lain di sekitarnya, 
WW Gunung Bromo menjadi sepi dan minat pengunjung berkurang. 
Pada kawasan itu terdapat blok tanaman penelitian dari Puslitbang 
Departemen Kehutanan dan potensi yang ada dalam upaya rintisan 
kerjasama pengelolaan wisata bersama Pemkab Karanganyar.

Rencananya kerjasama pengembangan tersebut kemungkinan 
juga akan melibatkan peran Perguruan Tinggi, yakni Universitas 
Sebelas Maret. 

Kom.Ska.Titik

Jalan Sehat May Day 
KPH GUNDIH  
Perayaan May Day atau Hari Buruh Internasional di Kabupaten 

Grobogan berlangsung tanpa aksi demonstrasi dan anarkistis. 
Bersama seluruh el-
emen masyarakat, 
ribuan pekerja  bu-
ruh se-kabupaten 
Grobogan melakukan 
olah raga jalan sehat 
bersama. Sekar Perum 
Perhutani KPH Gundih 
ikut ambil bagian da-
lam kesempatan itu.

Ketua Serikat kary-
awan Perhutani  KPH 
Gundih, Gudel  men-
gatakan, peringatan 
May Day kali ini sen-
gaja digelar tanpa aksi 
demonstrasi. Selama 

ini, kerjasama tripartit mampu menyelesaikan permasalahan tanpa 
perlu mengerahkan buruh untuk berunjuk rasa ungkapnya.

Selain itu dia juga berharap agar karyawan untuk lebih mening-

katkan kinerjanya dan Sekar Perum Perhutani dapat lebih kuat dan 
solid dalam menghadapi perubahan yang ada  serta dapat menjadi 
contoh dan tauladan baik.*

OLAH RAGA BERSAMA 
Untuk menjalin kebersamaan dan menjaga tali silaturahmi antar 

insatansi, Perhutani 
KPH Gundih belum 
lama ini melakukan 
olah raga bersama 
Polres Grobogan dan 
Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah 
(Forkopimda), ang-
gota DPRD dan 
kepala SKPD ling-
kup Pemerintah 
Kabupaten Grobogan. 
Olah raga bersa-
ma berlangsung di 
GOR Simpang Lima 
Purwodadi. 

Kom.Gdh/ Totok Glemboh

LMDH Dilibatkan 
Dalam Kelola Wisata

KPH PEKALONGAN 
TIMUR

Pengelolaan wana wisata 
di wilayah KPH Pekalongan 
Timur tidak lepas dari peran 
serta masyarakat sekitar hu-
tan yaitu dengan melibatkan 
Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan (LMDH). melalui meka-
nisme yang ada dalam bentuk 
pola kerjasama. 

Untuk memberikan pema-
haman tentang mekanisme 
pengelolaan wana wisata, 
Perum Pererhutani KPH 
Pekalongan Timur mengada-

kan rapat pembahasan pengelolaan dan draf kerjasama waana 
wisata yan dipimpin langsung oleh Administratur/KKPH Pekalongan 
Timur, Akhmad Taufik,S.Hut,M.Si yang didampingi oleh KSS PHBM 
bertempat di Rumah Kerja  petak 4  RPH Brondong BKPH Kesesi 
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belum lama ini.

Pada acara rapat resebut  dihadiri oleh Asper Paninggaran, 
Asper Kesesi, Asper Doro, Pengurus LMDH Tlogopakis  (pengelola 
wana wisata Curug Bajing)  Kepala Desa Tlogopakisdan beserta 
pokdarwis, Pengururs LMDH  Windusari (pengelola wana wisata 
Watu Ireng) Kepala Desa Lambur beserta Pokdarwis.*  

WANA WISATA WATU IRENG KAIK DIKEMBANGKAN
Pesona obyek Wana Wisata Watu Ireng sangat menarik seh-

ingga  diminati oleh para pengunjung, demikian dikatakan oleh KSS 
PHBM KPH Pekalongan Timur, Mudro Wiharjo pada acara survey 
lokasi Wana Wisata Watu Ireng tersebut di petak 5 n RPH Brondong 
BKPH Kesesi belum lama ini. 

Kegiatan cek lapangan juga dihadiri oleh Kaur Komunikasi 
Peruahaaan, Kaur Hugra, KRPH Brondong, ketua LMDH Windusari 
Desa Windurojo, dilaksankan dalam rangka untuk meningkatkan 
pendapatan Perum Perhutani dalam pengelolaan sumberdaya hu-
tan melalui pengembangan wana  wisata. 

Kepala Desa Lambur beserta Pokdarwis juga turut mengahdi-
ri acara survey tersebut.   Sebelum Tim Survey ke lapangan ter-
lebih dahulu diadakan pertemuan dengan Kepala Desa Lambur 
Kecamatan Kandangserang beserta perangkat dan Kelompok sa-
darwisata (Pokdarwis) untuk memberikan penjelasan mengenai le-
galitas pengelolaan wana wisata Watu Ireng.*

24 LMDH STUDI BANDING KOPI 
Sebanyak 60 orang peserta dari Perum Perhutani KPH 

Pekalongan  Timur.mengikuti  acara studi banding pengembangan 
tanaman kopi  di BKPH Candiroto KPH Kedu Utara.  

Menurut KSS PHBM KPH Pekalongan Timur, Mudro Wiharjo 
yang memimpin acara tersebut mengatakan diselenggarakannya 
kegiatan setudi banding pengembangan tanaman kopi adalah da-
lam rangka peningkatan produktifitas budidaya tanaman kopi yang 
dikelola oleh LMDH dan Perum Perhutani.

“ Tanaman kopi di bawah tegakan pinus yang ditanam oleh 
LMDH keadaanya umbaran (tidak tertata) sehingga dengan diada-

kanya studi banding dimana para peserta diberi materi oleh instruk-
tur tentang teknik budidaya tanaman kopi, sehingga nantinya tan. 
kopi  umbaran  yang tidak produktif dapat menjadi tanaman kopi 
yang produktif,” ujar KSS PHBM.

Peserta  studi banding berjumlah  60 org diantaranya adalah 
24 org pengurus LMDH dari 24 LMDH di wilayah KPH Pekalongan 
Timur, 14 org Mandor, 9 org KRPH dan 6 org Asper/KBKH serta 
didampingi oleh KSS PHBM beserta Stap, Kaur Tanaman dan Kaur 
Komunikasi Perusahaan. 

Kom.Pkt/Khaerudin

MoU Pengamanan Hutan 
Dengan Polres Pekalongan

Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur menjalin kerjasa-
ma dengan Polres Pekalongan di bidang pengamanan hutan. 
Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota 
kesepahaman oleh Administratur/KKPH Pekalongan Timur 
Akhmad Taufik, S.Hut, M.Si selaku pihak pertama dan Kapolres 
Pekalongan AKP Indra Krisnayadi, SIK, M.Si selaku pihak ked-
ua. Acara tersebut berlangsung di Aula Polers Pekalongan di 
Kajen.

“Penandatanganan MOU selain bertujuan menghindarkan 
perusakan  hutan seperti pembalakan liar dan kerusakan eko-
sistem akibat bencana alam, juga menjadi petunjuk dan ara-
han untuk melaksanakan sesuai standar operasional,”.jelas 
Kapolres Pekalongan AKP Indra Krisnayadi, SIK, M.Si. 

Selanjutnya Adm/KKPH Pekalongan Timur Akhmad Taufik, 
S.Hut, M.Si pada kesempatan tersebut mengatakan, untuk men-
sukseskan kerjasama itu dibutuhkan peran aktif masyarakat da-
lam menjaga kelestarian hutan.

Acara penandatanganan MOU dalam rangka melindungi 
hutan dari hal yang tidak diinginkan berlangsung hidmat dihadiri 
oleh sebanyak 110  orang terdiri dari jajaran Polres Pekalongan, 
segenap Kapolsek se-wilayah Polres Pekalongan, Wakil 
Adm/KSKPH Pekalongan Timur yang didampingi oleh Pabin 
Jagawana dan Danru Polhutmob, Asper/KBKPH beserta KRPH, 
Anggota Polhutmob dan Mandor Polter serta Ketua LMDH se-
Kabupaten Pekalongan.

Kom.Pkt/Khaerudin

24   BINA |  Edisi  04 n JUNI 2016 / Th XLII



DERAP DAERAH

Pencurian Kayu Menurun
KPH MADIUN 
Gangguan keamanan hutan 

atau pencurian kayu di kawasan 
Perum Perhutani KPH Madiun 
pada tiga  bulan terakhir terhi-
tung Januari hingga April 2016 
jika dibandingkan pada periode 
yang sama di tahun sebelumnya 
mengalami penurunan yang cu-
kup siknifikan. 

A d m i n i s t r a t u r / K K P H 
Madiun,  Widhi Tjahjanto me-
nyatakan, pencurian kayu da-
lam tahun 2015 telah terjadi 59 
pencurian dengan kehilangan 
fisik pohon sejumlah  116 den-
gan jumlah pelaku pencurian 16 
orang. Sementara pada pada 
periode Januari sampai dengan 
April tahun 2016, hanya terjadi 
7 pencurian dengan fisik 20 po-
hon dengan jumlah pelaku pen-

curian 6 orang.
“Jadi dibanding tahun lalu itu menurun sangat tajam untuk 

prosentasenya. Kemudian kami dari pihak Perhutani KPH Madiun 
sudah melakukan upaya-upaya dalam pengamanan hutan yaitu 
upaya preventif (Penjagaan), upaya preemtif (Komunikasi Sosial) 
dan upaya represif Penegakan Hukum) untuk menangani pencurian 
kayu di KPH Madiun,” ujarnya (12/5/2016).

Upaya nyata sebagai bentuk pencegahan pencurian serta un-
tuk mewujudkan kondisi yang kondusif dilakukan patroli rutin, baik 
mandiri internal Perhutani KPH Madiun maupun gabungan dengan 
melibatkan pihak kepolisian. 

Widhi menambahkan, kawasan Perum Perhutani KPH Madiun 
merupakan kawasan  hutan jati,  kendatipun ada jenis kayu putih 
maupun rimba tetapi prosentasenya kecil. 

Kom.Mdn/Yudi Triyanto

Petugas Gagalkan 
Pengangkutan Kayu Illog

Pelaku ilegal loging kembali beraksi di wilayah Perum 
Perhutani KPH Madiun, dan berhasil melarikan diri dari serga-
pan petugas. Kendatipun pelaku berhasil melarikan diri, berkat 
kesigapan Polhutmob KPH Madiun, anggota Polsek Kare serta 
unsur terkait lainnya, berhasil menggagalkan pengangkutan 
kayu jati tanpa dilengkapi dokumen yang syah. 

 “ Mulai tengah malam kami dari regu pratoli dari Polhutmob 
siaga di wilayah BKPH Dungus, sekitar pukul 03.30 Wib. Joko 
Nugoroho KRPH Randualas telah mengetahui hal itu dari infor-
masi masyarakat, kemudian kita adakan pengejaran bersama. 
Gabungan Polhut Perhutani dan Polsek Kare,” tutur Korkam 
KPH Madiun Trirahardjo menceritakan kronologis penyerga-
pan. 

Pada pengejaran tersebut, sopir dan kedua rekannya ber-
hasil melarikan dari sergapan petugas. Sementara kendaraan 
jenis Daihatsu Pic Up, Nopol AE-8139-EB pengangkut kayu 
jati tanpa dilengkapi dokumen yang syah ditinggal dipertigaan 
lapangan Desa Randualas, dan jika dilihat dari posisi serta 
arah kendaraan kayu jati curian diduga akan dibawa ke wilayah 
Gemarang. 

“Sementara untuk tersangka melarikan diri, sampai saat 
ini dalam proses pengejaran dari pihak  Polsek Kare Madiun, “ 
jelas Trirahardjo.

Informasi sementara yang berhasil dihimpun, pengemudi 
sekaligus pemilik kendaraan yang dipergunakan pelaku di-
duga berinsial S, warga Desa Batok, Kelurahan/Kecamatan 
Gemarang, Madiun. Saat ini dijadikan tersangka pada perkara 
tersebut. Barang bukti  15 batang kayu jati, kublikasi 1,039 M3 
diduga dari kawasan hutan RPH Kuwiran, BKPH Dungus. 

“ Untuk mencegah terulang kembali aksi illegal logging 
tersebut, selain berkoordinasi dengan pihak kepolisian setem-
pat, jajaran Polisi Hutan Teritorial beserta Tim Polhutmob kami 
terus melakukan patroli rutin,” tegas Trirahardjo.

Kom/Mdn/Yudi Triyanto

Administratur/KKPH Madiun,  
Widhi Tjahjanto.

Operasi gabungan salah satu upaya pencegahan pencurian 
serta untuk mewujudkan kondisi yang kondusif. 
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Tinjau Hutan Kayu Putih
KPH MADIUN
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur,  Indra Wiragana 

didampingi Sekretaris Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur 
Yahya Amin Administratur Perhutani Madiun Widhi Tjahjanto  men-
gadakan kunjungan lapang di hutan kayu putih dan temu wicara 
dengan LMDH Wonorejo BKPH Sukun KPH Madiun,  di Sekretariat 
LMDH Wonorejo Desa Sidoharjo  Kecamatan Pulung Kabupaten 
Ponorogo.

Kunjungan kerja tersebut untuk melihat peran penggarap lahan 
dibawah tegakan kayu putih yang setiap tahunnya dimanfaatkan 
oleh masyarakat setempat untuk ditanami jagung sebagai komoditi 
unggulan. 

“ Pengelolaan hutan sudah seharusnya dilakukan Perum 
Perhutani bersama LMDH ini berjalan dengan kondusif dan ke-
beradaan hutan tetap terjaga dan tentunya  masyarakat  bisa se-
jahtera, “ kata Indra.

Adm/KKPH Madiun, Widhi Tjahjanto menyatakan kontribusi 
Perhutani terhadap Masyarakat Desa Hutan, diantaranya pember-
dayakan masyarakat setempat untuk berpartisipasi aktif sebagai 
mitra kerja di Perhutani. Tenaga kerja yang dapat kami serap untuk 
tenaga pungut atau petik Daun Kayu Putih, baik perempuan mau-
pun laki-laki ditahun 2015 dengan  keluasan  2.460,5 Ha. sebanyak 
3.876.900 pohon, dengan target produksi sebanyak 8.055.248 kg, 
dengan hitungan hari orang kerja per hari per orang menghasilkan 
maksimal 300 kg. dengan demikian tenaga kerja yang dapat kami 
serap sebanyak 90 Orang per hari.

Kesimpulan hasil temu wicara tersebut adalah bersama-sama 
pihak yang berkepentingan berkomitmen untuk menjaga keber-
lanjutan fungsi dan manfaat hutan demi kesejahteraan bersama. 
Kunjungan dilanjutkan melihat lebih dekat Pabrik Pengolahan 
Minyak Kayu Putih di Sukun. 

Kom/Mdn/Yudi

Kepedulian Masyarakat Sekitar 
Hutan Masih Dipertanyakan

Kepedulian sebagian masyarakat disekitar hutan untuk men-
jaga kelestarian hutan masih dipertanyakan. Terbukti, meski setiap 
tahunnya Perum Perhutani memberikan sharing produksi hingga 
ratusan  juta rupiah sebagai kontribusi Perhutani kepada Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH)  untuk ikut proaktif mengamankan 
hutan dari berbagai gangguan seperti pencurian kayu, tetapi dari 
waktu kewaktu pencurian kayu (illegal logging) masih terjadi.

Perum Perhutani sudah lama bermitra serta melibatkan LMDH 
setempat dari sisi keamanan tetapi belum sepenuhnya dapat men-
gatasi jika ada kasus illegal logging atau pencurian kayu hasil hu-
tan.

Administratur Perum Perhutani KPH Madiun, Widhi Tjahjanto 
mengakui, jika ada kasus pencurian kayu hutan pihak LMDH tidak 
mampu berbuat banyak dan belum ada kesadaran untuk langsung 
bertindak karena sifatnya hanya menginformasikan  saja. 

“ Kondisi demikian sudah berjalan lama,  karena pelakunya di-
duga dari lingkungan mereka sendiri atau paling tidak saling kenal. 
Dampaknya pelaku leluasa mencuri kayu, dan kayu hasil curian mu-
dah dimanfaatkan untuk keuntungan mereka sendiri,” jelasnya.

LMDH itu sifatnya spionase, lanjutnya, hanya memberitahukan 
saja, karena temen-temen LMDH merasa sudah kerjasama dengan 
Perhutani, tetapi pelakunya tetangga sendiri dan lain sebagainya, 
itu butuh proses. 

Kedepannya diharapkan, adanya kesadaran disemua pihak baik 
pihak Perhutani sebagai pengelola hutan maupun masyarakat seki-
tar kawasan hutan (LMDH) sehingga dapat menjalankan fungsinya 
dengan baik. Apapun kondisinya saat ini, Perhutani tetap meng-
harapkan adanya kerjasama yang lebih intensif dengan LMDH.

Sebagai tindak lanjut kerjasama yang lebih intensif tersebut 
Widhi menambahkan,  pihaknya sudah menginstruksikan kepada 
para Asper agar melakukan komunikasi dan kordinasi dengan LMDH 
jika ada pencurian kayu hutan. 

Kom.Mdn/Yudi Triyanto

PKS Pengelolaan
WW Kawah Wurung

KPH BONDOWOSO
Perum Perhutani KPH Bondowoso  dan Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) pengelo-
laan Wana Wisata (WW) Kawah Wurung (22/5). Penandatangan 
dilakukan oleh Adi Winarno, S.Hut, MM, Administratur KPH 
Bondowoso dan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olah Raga dan 
Perhubungan Kabupaten Bondowoso, Drs. Harry Patriantono, MM  

dengan disaksikan Drs. H. Amin Said Husni, Bupati Bondowoso, 
Ketua DPRD Bondowoso serta sejumlah pejabat SKPD dan jajaran 
Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Bondowoso.

Adm/KKPH Bondowoso, Adi Winarno, S.Hut, MM berharap ker-
jasama pengelolaan objek wisata di dalam kawasan hutan negara 
tersebut bisa berdampak positif terhadap pelestarian lingkungan.

    " Lebih penting lagi perusakan hutan bisa dicegah. 
Penandatangan kerjasama ini bersifat saling menguntungkan baik 
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untuk Pemda, masyarakat sekitar juga mendapat berkah, Perhutani 
juga mendapat profit dan selain itu kelestarian hutan terjaga," kata 
nya.

Sementara itu, Bupati Amin menyampaikan dalam perjanjian 
kerjasama itu sendiri, selain penyediaan kawasan wisata, Perhutani 
juga akan sepenuhnya melakukan pengelolaan kawasan wisata.

"Intinya perjanjian kerjasama yang ditandatangani hari ini meru-
pakan kelanjutan dari komitmen bersama untuk bekerja sama saling 
menguntungkan, antara Pemkab Bondowoso dengan Perhutani," 
tegasnya.

Ke depan, lanjutnya, pembangunan fasilitas sarana dan prasara-
na pendukung dilakukan sepenuhnya oleh pemda dengan bagi hasil 
40 persen untuk daerah dan 60 persen untuk perhutani.

Objek wisata yang dikerjasamakan adalah Kawah Wurung men-
cakup Kawasan Hutan Petak 91 a, 91 d, 92 a, 92 b, 92 c, dan 93 a 
seluas 468,60 Ha. Sedangkan pemanfaatan lahan untuk pemban-
gunan fasilitas sarana dan prasarana terletak di petak 91 d seluas 5 
Ha. Sejauh ini animo masyarakat yang mengunjungi Kawah Wurung 
bisa mencapai ribuan orang di akhir pecan dan semakin meningkat 
pada saat musim liburan. 

Kom.Bdo/ Veni

PIR Bondowoso Peduli MDH
SEBANYAK 80 orang ibu yang tergabung dalam Paguyuban 

Istri Rimbawan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan 
(PIR KPH) Bondowoso menyelenggarakan kegiatan Bhakti Sosial di 
Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari  Kabupaten Bondowoso (14/5).

Rangkaian kegiatan bhakti sosial  berupa pemberian santunan 
alat sekolah bagi 80 anak (20 PAUD dan 60 SD), pemberian tali asih 
bagi 17 guru, penyaluran 55 paket baju pantas pakai, pemberian 55 
paket sembako dan pengobatan bagi warga magersaren setempat.

Acara bhakti sosial digelar sebagai rangkaian kegiatan HUT 
Perum Perhutani ke -55 tahun 2016 dan juga dalam rangka mem-
peringati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei. 

Khusus untuk pengobatan gratis, Perhutani mendapatkan dukun-
gan tenaga 1 orang dokter dan 3 orang paramedis dari Puskesmas 
Tlogosari. Selain itu dari keluarga besar Perhutani ada 5 orang istri 
rimbawan yang kebetulan berprofesi sebagai paramedis turut mem-

bantu pelaksanaan jalannya pemeriksaan kesehatan bagi sekitar 60 
orang warga. 

Sumber dana bhakti sosial murni berasal dari donasi keluarga 
besar KPH Bondowoso. Ketua PIR KPH Bondowoso, Yuni Dian Sari 
Adi Winarno menyampaikan harapannya bahwa kegiatan semacam 
ini menjadi agenda rutin PIR dan secara bertahap berkembang da-
lam skala yang lebih luas

Kom.Bdo/ Veni

LMDH Ingin Kelola 
Wisata Air Grogolan
KPH BOjONEGORO
Sumber mata air Grogolan terletak di petak 92.a RPH Grogolan 

BKPH Pradok KPH Bojonegoro masuk dalam wilayah adminis-
trasi pemerintahan Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten 
Bojonegoro,

Sumber mata air yang sangat jernih selain untuk keperluan ma-
sak, cuci dan air minum juga dimanfaatkan warga sebagai lokasi 
wisata Arung Jeram/Rafting Grogolan dengan sewa ban dalam atau 
istilah Bojonegoro  dinamakan Ngintir Grogowland. 

Akses ke Sumber Mata Airi Grogolan atau Ngintir Grogowland 
sangat mudah, jaraknya hanya 15 Km dari Bojonegoro menuju 
Kecamatan Dander melewati jalan beraspal.

Ketua LMDH Wana Abadi Mundofar ingin sekali mengembang-
kan lokasi wisata tersebut dengan Perhutani. Saat ini lokasi tersebut 
dimanfaatkan untuk kemah, Outbond dan ngintir dengan pengelo-
laan kurang maksimal serta penataan ala kadarnya.*

WISATA NEGERI ATAS ANGIN AKAN DIKEMBANGKAN
Sementara dalam rangka mendorong percepatan terwujudnya 

pengelolaan wana wisata di kawasan hutan, tak kalah menariknya 
obyek wisata Negeri Atas Angin yang terletak di Petak 198 dan 
199 RPH 
Deling BKPH 
Deling KPH 
Bojonegoro.

A k s e s 
jalan relatif 
baik, berjarak 
kurang lebih 
60 km dari arah 
Bojonegoro, 
N g a n j u k 
30 km dari 
Nganjuk arah 
B o j o n e g o r o 
terdapat bukit 
dengan julukan Bukit Cinta yang sudah banyak dikunjungi wisatawan 
lokal dan luar Kabupaten Bojonegoro.

Untuk mencapai puncak bukit pengunjung harus mendaki 300 m 
dari dasar bukit dengan kemiringan sekitar 50 derajat.

Kades Deling, Didik mengatakan umumnya tamai pengunjung 
pada hari Sabtu dan minggu serta hari libur sekolah. Bisa menca-
pai ratusan yang umumnya anak muda berkunjung dibukit cinta un-
tuk menikmati indahnya pemandangan dibawahnya sambil santai. 
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Dalam waktu dekat akan dikembangkan Perhutani bersama Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Deling Kecamatan Sekar 
Kabupaten Bojonegoro.*

GOA LOWO LAIK DIKEMBANGKAN
Goa Lowo yang terletak didalam kawasan hutan  berkonservasi 

tinggi di petak 88 RPH Sumberarum BKPH Dander KPH Bojonegoro 
berpotensi menjadi tempat wisata alam di Bojonegoro.

Kondisi Goa Lowo 
sampai saat ini masih 
dalam keadaan baik dan 
jika kita masuk kedalam-
nya akan  terlihat sangat 
gelap karena masih ala-
mi, Goa ini menghadap 
Utara dan mempunyai 
kedalaman lebih dari 50 
meter.

Konon menurut penu-
turan warga Desa seki-
tar Goa, Kasmin bahwa 
didalam Goa dulu masih 

banyak sekali kelelawarnya sehingga Goa ini dinamakan Goa Lowo. 
Namun sekarang tidak ada dan kondisinya saat ini digunakan seba-
gai termpat wisata, terutama oleh pasangan muda-mudi.

Jarak Goa Lowo dengan Bojonegoro Kota sekitar 15 Km dan un-
tuk menuju lokasi Goa dengan Desa terdekat harus melewati jalan 
berbatu sejauh 1 Km.

Melihat gencar-gencarnya Pemerintah mengembangkan usaha 
dari sektor pariwisata di tanah air, maka Perhutani Bojonegoro akan 
bekerjasama dengan LMDH setempat untuk mengelola tempat terse-
but menjadi Obyek Wana Wisata alam di Kabupaten Bojonegoro.* 

Kom.Bjr/Markum-Rafik.

Siswa Pusdik Praktek 
Menyadap Kopal

KPH BLITAR
 Dalam Rangka untuk mengetahui pengetahuan yang didapat dari 

pembelajaran di Pusdiklat khususnya dalam menentukan getah ko-
pal yang bermutu baik, Siswa Pusat Pendidikan dan Pengembangan 
(Pusdikbang) Sumber Daya Manusia Perum Perhutani di Madiun 
melakukan praktek di KPH Blitar.

Sebanyak 32 siswa angkatan ke II Pendidikan Dasar Hasil 
Pemanenan Hasil Hutan didampingi dua orang Dosen melakukan 
kegiatan praktek pemanenan hasil hutan getah kopal dari pohon 
damar yang berada di petak 36a, RPH Tembalang BKPH Wlingi 
KPH 

Dari kegiatan itu diharapkan para siswa mampu menentukan 

mutu getah kopal dengan baik, mutu Utama (U) dan mutu Pertamax 
(P). 

Dalam sambutannya pendamping siswa dari Pusdikbang SDM 
Perhutani, Muhamad Aknam Taro, mengatakan dengan adanya 
praktek penyadapan getah kopal tersebut diharapkan siswa mampu 
menerapkan ilmu yang dipelajari di Pusdiklat sesuai dilapangan seh-
ingga mutu getah yang dihasilkan sesuai mutu yang ditentukan.

Pernyataan senada juga dikatakan Wakil Kepala Sub Kesatuan 
Pemangkuan Hutan Muchid yang turut mendampingi kegiatan prak-
tek siswa Pusdikbang SDM tersebut.

Kom.Bltr/Romi Yulianto

DW Banyuwangi Barat 
Lakukan Papsmear

KPH BANYUWANGI BARAT
Semakin banyaknya kasus 

penderita kanker leher rahim 
(kanker serviks) membuat keban-
yakan wanita semakin menyadari 
akan pentingnya pemeriksaan 
papsmear ini. Hal ini terbukti den-
gan antusiasnya ibu-ibu Dharma 
Wanita kantor Perhutani KPH 
Banyuwangi Barat yang meman-
faatkan fasilitas papsmear gra-
tis yang dilakukan di RS Islam 
Fatimah Banyuwangi yang beker-
jasama dengan BPJS Kesehatan. 
Papsmear gratis tersebut merupa-
kan fasilitas yang diberikan oleh 
BPJS Kesehatan.

Ketua Dharma Wanita (DW) 
Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat mengatakan, pemer-
iksaan papsmear sangat penting untuk mengetahui secara awal 
berkaitan dengan kesehatan reproduksi utamanya deteksi dini yang 
berhubungan dengan kanker leher rahim. 

Sementara Direktur RS Islam Fatimah Banyuwangi, dr. Slamet 
Widodo, M.Kes, Sp.OG berpesan kepada semua masyarakat agar 
memanfaatkan fasilitas papsmear dari BPJS Kesehatan demi 
melakukan pencegahan dini kanker leher rahim. 

Pemeriksaan papsmear adalah metode (screening) ginekologi, 
merupakan pemeriksaan leher rahim (serviks) menggunakan alat 
yang dinamakan speculum, dan bisa dilakukan oleh dokter kand-
ungan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui adanya HPV 
ataupun sel karsinoma penyebab kanker leher rahim sejak dini. 
Pemeriksaan ini lebih diutamakan pada perempuan yang sudah per-
nah melakukan hubungan seksual. Bahkan perempuan yang pernah 
melakukan hubungan seksual selama tiga tahun dari kontak seksual 
pertama kali wajib melakukan papsmear. 

Kom.BwiB/…

MoU Pengamanan Hutan
KPH jOMBANG 
Kepolisian Republik Indonesia dan Perum Perhutani sepakat 

mengamankan hutan secara bersama-sama yang tertuang dalam 
Perjanjian Kerjasama antara Kepala Kepolisian Resort Jombang 
dan Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan 
Jombang yang ditandatangani bersama pada 14 April 2016 di 
Gedung Tectona Perum Perhutani Jombang.

Dalam kesempatan sebelum melaksanakan penandatanganan 
Perjanjian Kerjasama itu Administratur Perhutani Jombang, Heru 
Kunarwanto memaparkan kewajiban kewajiban serta kewenan-
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gan masing masing kedua belah pihak. Dilanjutkan tanggapan dari 
Kepala Kepolisian Resort Jombang Sujarwoko terkait keikut sertaan 
Polri dalam pengamanan hutan.

Kerjasama serupa juga akan dilakukan dengan Kepolisian 
Resort Nganjuk, Mojokerto dan Lamongan. *

LOMBA MASAK - Suasana lomba memasak para Bapak 
Peringatan Hari Kartini 2016 di Gedung Tectona Perhutani KPH  
Jombang.

Kom. jbg/Arief Bidj’s

Sosialisasi Ketahanan Pangan
KPH jATIROGO
Perum Perhutani KPH Jatirogo mengadakan sosialisasi ketah-

anan pangan bersama 33 LMDH (27/5).

Kegiatan bertujuan untuk menjaga keharmonisan antara Perum 
Perhutani dan LMDH serta mengingatkan kembali peran serta 
masyarakat desa hutan dalam melaksanakan tugasnya turut men-
jaga dan melestarikan hutan di sekitarnya. 

Administratur/KKPH Jatirogo, Achmad Basuki dalam sambutan-
nya menyampaikan bahwa pengembangan hutan akan menimbul-
kan dampak pada wilayah dimana hutan itu berada. Dampak yang 
ditimbulkan itu berupa dampak sosial dan ekonomi seperti adanya 
pengurangan jumlah pengangguran penyerapan tenaga kerja dan 
menambah penghasilan bagi masyarakat sekitar hutan melalui 
kegiatan pengelolaan hutan. Seperti, kegiatan penanaman, peme-
liharaan, penebangan, pemanfaatan lahan bawah tegakan seperti 
pola tumpangsari. Dan untuk mendukung program ketahanan pan-
gan pihak Perum Perhutani KPH Jatirogo juga memberikan bibit jag-
ung secara cuma-cuma untuk seluruh LMDH.

Kom.jtrg/Ey

Mentan Kunjungi 
Kebun Durian Terluas

KPH KEDIRI
Menteri Pertanian RI, H.Andi Amran Sulaiman mengunjungi ke-

bun durian di kawasan hutan petak 122 RPH Kampak Selatan BKPH 

Kampak KPH Kediri (13/5)..
Kunjungan tersebut di samping melihat Pusat Durian yang konon 

terbesar di Dunia ini atau juga disebut (International Durio Forestry) 
juga mengukuhkan  Pengurus Asosiasi Petani dan Pengolah 
Holtikultura (ASPPEHORTI) dan Ketua Umum ASPPEHORTI 
yang saat ini dijabat Direktur Utama Perum Perhutani,DR Mustaha 
Iskandar. 

Dalam acara tersebut juga digelar International Durio Forestry 
sekaligus pencanangan Hutan Durian terbesar di dunia  yakni sel-
uas 650 hektar yang termasuk wilayah administrasi Desa Sawahan 
Kecamatan Watilimo Kabupaten Trenggalek. 

Bupati Trenggalek dalam sambutanya mengharapkan 
masyarakat dan petani holtikultura bisa bekerja berdampingan 
demi kesejasteraan masyarakat Trenggalek pada khususnya dan 
Indonesia pada umumnya. Dan masih dalam acara yang sama 
Ketua Umum ASPPEHORTI berharap acara ini merupakan titik tolak 
kebangkitan holtikultura Indonesia yang selama ini terpuruk karena 
banyaknya import  buah-buahan asing.

Dalam acara ini juga ditandatangani MoU Kerja sama bidang 
Wisata dan holtikultura antara Perum Perhutani KPH Kediri dengan 
Pemkab Trenggalek ,Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 
dan ASPPEHORTI. Menteri Pertanian sangat gembira dengan 
adanya kegiatan ini dan ia berjanji untuk memberikan bantuan ke-
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pada LMDH dan ASPPEHORTI yang merupakan bentuk dukungan 
nyata Pemerintah terhadap petani.

Kom-PHT/Kdr/Jufri

Audit PHPL dan VLK
KPH MADURA
Belum lama ini KPH 

Madura dilakukan au-
dit Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari (PHPL) dan 
Verifikasi Legalitas Kayu 
(VLK) oleh auditor external  
PT Equality Indonesia yang 
di pimpin oleh Asep selaku 
Lead Auditor.

Disampaikan Asep bah-
wa, pelaksanaan PHPL di 
KPH Madura mempunyai 
keunikan tersendiri diband-
ingkan dengan KPH lainnya di pulau Jawa. Dikatakan, KPH Madura 
mempunyai wilayah tersebar di kepulauan dimana untuk menca-
painya perlu menempuh perjalanan laut selama lebih dari tiga jam. 
Yakni seperti wilayah BKPH Kangean Timur.

Rombongan tiba di BKPH itu sekitar pukul 18.00 Wib yang dis-
ambut dengan divile Drum Band dari sebuah Pondok Pesantren di 
Kangean Timur yang digelar secara kemitraan LMDH. Tim berada di 
kepuluan Kangean selama empat hari  dan selanjutnya kembali ke 
daratan dan  melanjutkan audit di dua BKPH lainnya, yaitu BKPH 
Madura Timur dan Barat.*

MOU DENGAN PEMKAB
Bertempat di kedia-

man rumah dinas Bupati 
Sumenep belum lama ini 
dilakukan penanda tan-
ganan MoU Pemanfaatan 
Pengelolaan Kawasan hu-
tan untuk hutan kota antara 
Perum Perhutani KPH 
Madura dengan Pemkab 
Sumenep. Diharapkan 
kerjasama tersebut dapat 
meningkatkan kualitas ling-
kungan hijau di Kabupaten 
Sumenep dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik lingkungan 
hijau di perkotaan.  

Hadir dalamam penandatanganan itu Administratur KPH 
Madura, Dudi Kurniadi, Bupati Sumenep yang diwakili oleh Sekwilda 
Sumenep,  Hadi Sutarto,   segenap pejabat dari Biro Perencanaan 
Malang, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan segenap SKPD  
Kabupaten Sumenep. 

Kom.Mdr/Makbul 

Peringatan Hari Jadi HPK Ke-32
KPH PADANGAN
Pada 10 Mei 2016 lalu merupakan Hari Jadi Himpunan 

Pensiunan Kehutanan (HPK) ke-32 yang peringatannya dilakukan 
di KPH Padangan (10/5).

Hadir dalam acara tersebut Ketua HPK Propinsi Jatim, Ir Joes 
Soejoso, MBA; Ketua HPK Rayon Bojonegoro Ir. Harmono, MM; 
Administratur/KKPH Padangan Ir. Lorentius Suhartana didamp-
ingi Waka Adm Padangan Barat, Kasi PSDH, KTU dan Kaur SDM. 
Selain itu, perwakilan HPK di 5 KPH di wilayah Rayon I Bojonegoro 
juga turut hadir. 

Dalam sambutannya, Administratur/KKPH Padangan, Ir. 
Lorentius Suhartana  menyampaikan bahwa HPK selaku sesepuh 
dan senior rimbawan dalam mengelola hutan dimohon untuk tetap 
selalu berkontribusi positif dan selalu  memberi semangat bagi kary-
awan yang masih aktif. Sehingga HPK senantiasa memberi yang 
terbaik untuk Perhutani.

Disampaikan pula bahwa karyawan yang aktif saat ini juga ber-
harap ingin seperti para senior dapat purna tugas dan menjadi ang-
gota HPK pada saatnya nanti.

Pada kesempatan itu, Ketua HPK Propinsi Jatim Ir. Joes 
Soejoso, MBA selain memberi pengarahan kepada para anggotan-
ya juga melantik kepengurusan periode 2016 – 2021 HPK Cabang 
Padangan. 

Kom.Pdg/Nns

Peran Mandor RKP 
Sangat Dibutuhkan

KPH SARADAN
Di petak 33b RPH Wilangan BKPH WLU, KPH Saradan men-

gadakan kegiatan pelatihan pemeliharaan tanaman tahun keempat 
berupa dangir piringan dan pelaksanaan pruning. Selain itu juga 
sekaligus sosialisasi SMK3 oleh KSS SDM KPH Saradan. Kegiatan 
tersebut diikuti segenap Asper, KRPH dan mandor RKP se-KPH 
Saradan yang bertujuan untuk penyegaran kembali tentang teknik 
pemeliharaan tanaman. Yaitu bagaimana cara melaksanakan dangir 
piringan dan cara melaksanakan pruning yang benar sehingga bisa 
menghasilkan  pohon yang bermutu baik.

Dalam sambutannya Adm/KKPH Saradan, Amas Wijaya, Shut 
MM mengatakan bahwa pemeliharaan adalah salah satu rangkaian 
kegiatan usaha untuk memperoleh mutu tagakan pohon jati yang 
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bermutu premium selain usaha Silvikultur di bidang tanaman. 
“ Jadi kontribusi seorang Mandor Pemeliharaan disini sangat 

dibutuhkan untuk bisa dan mampu melaksanakan kegiatan peme-
liharaan baik cara melaksanakan dangir piringan, melaksanakan 
pruning, pembuatan PCP dan lain sebagainya. Sehingga dari keg-
iatan tersebut diharapkan akan benar-benar mampu menghasilkan 
tegakan pohon jati yang bermutu  premium dan mampu menghasil-
kan target produksi yang diharapkan,” ujar Amas (7/5).  

Sementara dalam kegiatan sosialisasi masalah SMK3 dijelas-
kan oleh KSS SDM bahwa, untuk Pegawai Perhutani yang sakit dan 
perlu berobat atau opname di rumah sakit tidak perlu ragu-ragu lagi 
untuk menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Untuk berobat penyakit 
ringan pasien bisa langsung berobat ke paskes I atau Puskesmas 
yang ditunjuk, tetapi bila pasien diperlukan untuk rawat jalan atau 
rawat inap pasien bisa langsung dibawa ke UGD RS Islam atau RS 
Griya Usada Madiun. Dengan demikian karyawan Perhutani tidak 
perlu lagi kawatir bila sedang menderita sakit dan untuk berobat, 
kartu BPJS Kesehatan akan bisa membantu dan bisa digunakan 
berobat baik ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit yang ditunjuk.

Kom.Srd/Warno.

Terima Penghargaan Zero 
Accident Award Ke-12

KPH TUBAN
Perum Perhutani KPH Tuban kembali mendapatkan penghargaan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau Zerro Acident Award, 
yang kali keduabelas dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia yang diterimakan di Gedung Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta (19/5).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 
Hanif Dhakiri menyerahkan penghargaan yang diterima oleh Wakil 
Administratur Perhutani KPH Tuban, Muchlisin Sabarna mewakili 
Administratur.. 

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

Penghargaan ini merupakan apresiasi kami kepada perusa-
haan yang terus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja. Bila seluruh potensi bahaya yang ada berhasil 
dikendalikan sampai batas standar aman, maka akantercipta kon-
disi kerja yang nyaman, aman dan sehat sehingga proses produksi 

dapat berjalan lancar.
Administratur/KKPH Tuban,  Riyanto Yudhotomo mengatakan 

turut bangga atas apresiasi yang diberikan kepada KPH Tuban, kar-
ena sudah dua belas tahun berturut2 KPH Tuban meraih penghar-
gaan Zero accident, itu menandakan bahwa keamanan kerja yang 
ada di KPH Tuban sudah sangat kondusif. Pertama kali penghar-
gaan Zero Acident untuk KPH Tuban dari Kementerian Tenaga Kerja 
Republik Indonesia  pada tanggal 01 Oktober 2003 s/d 31 Oktober 
2015, sehingga mencapai 6.422.332 Jam kerja karyawan tanpa ke-
celakaan kerja. 

Kom.Tbn/Suep.

KPH NGANjUK - Masyarakat Pulau Laut Kalimantan 
Selatan bersama dengan Manajemen PT Inhutani II melakukan 
studi Bandingtentang OHBM dan penanaman porang di petak 
90 RPH bendosari BKPH Tritik.  Kom.Ngjk/Henny
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Leuwihejo Dibuka Kembali
KPH BOGOR
Objek Wisata Alam Leuwihejo yang beberapa bulan lalu sempat 

ditutup sehubungan dengan adanya penataan, baik lokasi maupun 
Tata kelola objek wisata, kini sudah dibuka kembali (5/5).

Pembukaan objek wisata ini, memang sangat diharapkan banyak 
wisatawan, mengingat tempat wisata ini banyak diminati wisatawan 
kalangan muda mudi Jabodetabek. 

Disisi lain, dibukanya objek Wisata Alam Leuwihejo setidaknya 
memberikan peluang kerja dan pendapatan masyarakat setempat. 
yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan baik lang-
sung maupun tidak langsung.

Hal ini bagian dari implementasi sistem PHBM yang diterapkan 
dalam seluruh objek wisata yang berada dalam pengelolaan KPH 
Bogor,  masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH) mendapatkan manfaat  dalam mengelola ka-
wasan hutan secara bersama sama.

Berkenaan dengan kerjasana pengelolaan objek wisata ini, 
pada bulan Mei telah diserahkan sharing sebesar19.352.250 rupi-
ah hasil penerimaan pendapatan bulan April 2016, kepada LMDH 
Wana Sejahtera Desa Karang Tengah, yang mengelola objek wisata 
Leuwihejo dan Curug Kencana, dan LMDH Puncak lestari yang 
mengelola objek wisata Citamiang program minat khusus sepeda 
yang diberi nama “Track Puncak Kondang”.

Untuk pengelolaan Objek wisata Leuwihejo dan Curug kencana, 
pembagian shering dilaksanakan dikantor Desa Karang Tengah, 
Kecamatan Babakan Madang, dihadiri Imam Widodo, selaku Wakil  
Administratur KPH Bogor, Iyus Rusliana  Asisten Perhutani BKPH 
Bogor, H Suhandi Widiapranata Kepala Desa Karang Tengah,  
Briptu Aef Samad Babinmas Babakan  Madang, H Suheri  Ketua 
LMDH Wana Sejahtera,   serta beberapa orang perwakilan Tokoh 
Masyarakat setempat.

Sedangkan pembagian sharing kepada LMDH Puncak lestari 
yang mengelola “Track Puncak Kondang”, penyerahan Sharing dis-
erahkan oleh Iyus Rusliana  Asisten Perhutani BKPH Bogor.

Imam Widodo mewakili Perhutani KPH Bogor menyampaikan 
pengelolaan objek wisata ini merupakan salah satu bentuk imple-

mentasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang dilaksana-
kan oleh Perhutani KPH Bogor.

Lebih jauh Imam Widodo  mengharapkan agar kerjasama ini 
terus ditingkatkan terutama dalam segi pelayanan kepada para 
pengunjung, baik dalam sikap maupun prilaku para petugas perhu-
tani dilapangan serta seluruh anggota LMDH yang terlibat langsung 
didalam pengelolaan objek wisata.

Kom.Bgr/Yeti

MoU HMT Dengan PT Palapa
Bertempat di kantor Perum Perhutani KPH Bogor, dilaksana-

kan penandatanganan Perjanjian kerjasama penanaman Hijauan 
Makanan Ternak (HMT) di BKPH Parung Panjang seluas 1600  Ha 
(11/5), 

Penanda tanganan dilaksanakan oleh Administratur/KKPH 
Bogor, Asep Dedi Mulyadi dengan Bimo Direktur PT Palapa, dan  
disaksikan oleh Sekretaris Divisi, Kepala Biro Ren dan Kepala Biro 
Kelola SDH Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, 

Dalam Kerjasama tersebut dijelaskan, penanaman rumput gajah 
untuk Makanan Hijau Ternak dilaksanakan selama 3 tahun dengan 
hak dan kewajiban masing masing pihak tercantum dalam perjanjian 
kerjasama tersebut. Salah satunya Perhutani KPH Bogor menerima 
penghasilan sebesar sekitar Rp 2,54 juta/ ha per-tahun.

Penanaman rumput gajah ini sebagai komoditi pakan ternak 
sapi, guna memenuhi kebutuhan pakan ternak mitra PT palapa.

Kom.Bgr/Yet

Raih Sertifikat PHPL
KPH cIANjUR
Setelah menunggu selama lebih kurang satu bulan sejak closing 

meeting penilaian kinerja PHPL, akhirnya Perhutani Cianjur dapat 
bernafas lega setelah resmi dinyatakan lulus dan berhak memper-
oleh sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh PT 
Equality Indonesia. Lembaga Penilai yang telah melaksanakan audit 
di KPH Cianjur  sebagai satu dari lima KPH yang berada dibawah 
unit kerja Divisi Regional Jabar-Banten yang dijadikan objek penila-
ian kinerja PHPL dengan sistem multi lokasi.

Hal ini diketahui setelah PT. Equality Indonesia secara resmi 
memberikan sertifikat yang menyatakan bahwa Divisi Regional Jabar 
Banten telah memenuhi kriteria dan indikator sebagai pengelola hu-
tan produksi lestari pada 11/5/2016 dengan predikat ”BAIK”.

Perhutani KPH Cianjur berhasil memberikan sumbangan terting-
gi kepada Divreg Jabar Banten dengan nilai tertinggi dengan hanya 
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didapati 3 observasi dan tidak adanya temuan di lapangan yang 
tidak sesuai dengan kriteria penilaian.

Administratur KPH Cianjur, DR. Henry Purnomo mengucapkan 
terimakasih kepada seluruh karyawan KPH Cianjur atas kerja keras 
dan kekompakannya sebagai team work sehingga  KPH Cianjur bisa 
lulus audit PHPL dan membawa Divreg Janten memperoleh serti-
fikat PHPL dengan predikat baik. 

Kom.cjr/Yan

Perhutani Kerjasama 
dengan SMK Pagelaran

Adminitratur/KKPH Cianjur, Dr Henry Purnomo menanda-
tangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala Sekolah SMKN 
1 Pagelaran, Nandang Jauharudin STP MP untuk meningkatan 
mutu pendidikan kejuruan bidang kehutanan di kantor KPH Cianjur 
(27/5).

Kerjasama tersebut didalamnya d termuat antara lain bahwa 
kedua pihak sepakat 
menjalin kerjasama 
untuk meningkatkan 
mutu pendidikan ke-
juruan bidang kehu-
tanan dengan berlan-
daskan itikad baik dan 
dengan memperhati-
kan ketentuan perun-
dang-undangan yang 
berlaku. 

S e k o l a h 
Menengah Kejuruan 
(SMK) Negeri 
Pagelaran berdiri 
sejak tahun 2004 
beralamat di Jalan 
Raya Pasir Pari, Desa 

Sindangkerta, Kecamatan Pagelaran adalah sekolah menengah ke-
juruan di Cianjur yang kali pertama menyediakan jurusan kehutanan 
selain jurusan pertanian, otomotif dan komputer. Hingga kemudian 
diikuti oleh SMK Pasir Kuda dan Sekolah Pertanian Menengah Atas 
(SPMA) Kubang yang tahun ini juga akan membuka jurusan kehu-
tanan. 

Henry Purnomo mengatakan nahwa dibuatnya kesepakatan 
kerjasama tersebut adalah untuk membangun hubungan sinergis 
antara SMKN Pagelaran selaku lembaga penyelenggara pendidikan 
menengah kejuruan dengan Perhutani KPH Cianjur yang merupa-

kan BUMN yang diberikan tugas dan wewenang dalam mengelola 
hutan di wilayah Kabupaten Cianjur.

Kepala Sekolah SMK Negeri Pagelaran, Nandang Jauharudin, 
STP, MP mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Perhutani 
Cianjur yang selama ini telah mendukung dalam upaya peningka-
tan mutu pendidikan bidang kehutanan di sekolahnya, baik dalam 
kegiatan rekruitmen alumni maupun pelaksanaan program magang  
peserta didik.*

PERINGATI HARKITNAS
Perum Perhutani KPH Cianjur menggelar upacara bendera mem-

peringati Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2016 di halaman kantor 
KPH (20/5) dengan Inspektur Upacara Administratur KPH Cianjur, 
DR. Henry Purnomo dan Encang Suryana (Danru Polhutmob) seba-
gai Pemimpin upacara.

Ada yang berbeda pada upacara umumnya. Kali ini semua para 
peserta upacara mengenakan pakaian batik. 

Menurut Komuniper KPH Cianjur, Enung Farida, hal itu dilakukan 
sesuai surat edaran dari Kementrian Komunikasi dan Informatika 

yang mengharuskan seluruh instansi maupun lembaga mulai yang 
berada di kementrian, provinsi, hingga kabupaten, para pegawainya 
diharuskan mengenakan batik sejak tanggal 16 Mei 2016 lalu.

Adm/KKPH Cianjur, Henry Purnomo usai membacakan sambu-
tan Menteri Komunikasi dan Informatika, menambahkan bahwa tu-
juan dari memperingati Hari Kebangkitan Nasional intinya adalah 
agar supaya kita sebagai putera-puteri bangsa Inďonesia tidak me-
lupakan jasa para pahlawan sehingga kita harus terus melanjutkan 
cita-cita mereka dengan terus berkarya secara nyata untuk kema-
juan bangsa dan negara.

 Kom.cjr/Yan

Bupati Beratap Muka 
Dengan LMDH

KPH TASIKMALAYA 
Bupati Tasikmalaya, UU Ruzhanul Ullum melakukan tatap muka 

dengan LMDH di wilayah RPH Pagerageung BKPH Tasikmalaya di 
halaman desa Nangewer, kecamatan  Pagerageung (16/5). 

Dalam dialog Ruzhanul berjanji akan berusaha memenuhi dan 
membantu keluhahan yang disampaikan oleh masyarakat. Selain 
itu, terkait dengan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat, 
baik  kegiatan tumpang sari dengan pola PHBM  atau bidang perta-
nian lainnya. 
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“ Saya akan instruksikan Dinas Pertanian untuk memberikan 
pengetahuan kepada para petani baik yang di dalam maupun di luar 
kawasan hutan, sehingga paham tata cara bertani yang baik seh-
ingga mendapatkan hasil yang maksimal,” katanya. 

Sementara Administrur/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan 
mengatakan, Perhutani bersama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 
serta Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan telah berkomitmen un-
tuk mempertahankan lahan pertanian yang produktif baik di dalam 
kawasan maupaun di luar, 

Untuk didalam kawasan pengelolaanya dikemas melaui PHBM, 
supaya masyarakat yang ada di sekitar hutan bisa merasakan man-
faat dari keberadaan sumber daya hutan dari hasil tumpangsari.

Menurut Henry LMDH di wilayahnya sebagai mitra Perhutani 
saat ini sudah terbentuk sebanyak 123 LMDH.*

DUKUNG PEMBANGUNA MAKO POLSEK BARU
KPH Tasikmalaya mendukung pembangunan Mako Polsek 

Bantarkalong yang baru di wilayah Karangngunggal Tasikmalaya 
(19/5/’16). Peletakan batu pertama dilakukan oleh Waka Polres 
Tasikmalaya Kompol Efos Satria Wisnu Wardana S.Ik M.Ik. 

Dambutan Kapolres Tasikmalaya yang dibacakan oleh Waka 
Polres Tasikmalaya Kompol Efos menuturkan bahwa pembangunan 
Mako Polsek Bantarkalong diharapkan dapat menciptakan suasana 
kerja yang kondusif, sehingga dapat meningkatkan semangat dan 
etos kerja seluruh anggota dalam memberikan pelayanan prima ke-
pada masyarakat. 

Administratur Perhutani KPH Tasikmalaya Henry Gunawan me-
nyampaikan dukungan  atas dibangunnya Mako Polsek Bantarkalong 
yang baru tersebut dan  mengajak kepada segenap jajaran Asper 
dan petugas lapangan agar senan tiasa menjalin koordinasi dan ker-
jasama dengan Polsek dalam penanggulangan tentang keamanan 

hutan di wilayah kerjanya masing-masing.
Sementara itu pada kesempatan lain dalam upaya membangun 

harmonisasi antara Perhutani dengan jajaran Polres Administratur 
KPH Tasikmalaya, Henry Gunawan didampingi Wakil Administrtur, 
Kaur Humas dan Perwira Pembina (Pabin) melakukan silaturahmi 
dengan Kapolres Kab. Tasikmalaya yang baru yaitu AKBP Nugroho 
Arianto, S.Ik.,M.H bertempat di Mapolres  Tasikmalaya pada hari es-
oknya.

Koordinasi silaturahmi ini diharapkan dapat saling menunjang 
dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing. 

“ Manfaat positif harus kita maksimalkan guna tercipta saling 
pengertian, hubungan baik dan menghormati fungsi serta tanggung 
jawab masing-masing,” ujar Henry Gunawan. *

BANGUN KEBERSAMAAN KELOLA HUTAN
Di petak 38 RPH Cikalong, BKPH Cikatomas bersama LMDH 

membangun kebesamaan pengelolaan hutan di Wilayah kerja 
Cikatomas (26/5/’16)

Asper KBKPH Cikatomas, Amar Sukmana pada kesempatan 
tersebut menyampaikan, membangun kebersamaan ini dilakukan 
selain untuk menjaga sumber daya hutan, juga  mengawal program 
ketahanan pangan nasional. Dengan tujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa hutan melalui pengelolaan hutan 
bersama masyarakat (PHBM).

Membangun kebersamaan yang diwadahi PHBM ini, menurut 
Amar dapat  mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM), agar 
masyarakat sekitar hutan merasakan manfaat  sumberdaya hutan 
pangkuan masing masing desanya. 

“ Semua kegiatan kerjasama harus didasari pola kemitraan den-
gan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pengelolaan. Selain masyarakat 
desa hutan dapat sejahtera, dengan kebersamam ini diharapkan 
hutanpun dapat terjaga kelestariannya,” katanya

KERjASAMA DENGAN SMK KEHUTANAN
Dalam upaya  merintis dan membangun sumber daya manu-

sia (SDM) yang handal , Perhutani KPH Tasikmalaya bekerjasama 
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dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Sobat Bumi 
yang terletak di wilayah Kawalu, Tasikmalaya dan dengan beberapa 
stakeholder lainya  (9/5/’16) 

Dikatakan Adm/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan, tujuan ker-
jasama tersebut selain untuk meningkatkan indek pembangunan ma-
nusia (IPM)  di Kab Tasikmalaya dan umumnya Priangan timur, juga 
untuk menyiapkan  tenaga terampil di bidang kehutanan dan industri 
kehutanan dengan pola secara terpadu, sehingga dapat membentuk 
sumber daya manusia (SDM) yang handal dari sisi keilmuan. 

Sementara Kepala Sekolah Menengah Kehutanan Sobat Bumi, 
Asep Kurnia berterima kasih atas kerjasama itu, sehingga  dapat 
melakukan peraktek tentang kegiatan kegiatan pengelolaan hu-
tan. SMK ini sampai 2016 sudah meluluskan banyak siswa yang 
tenaganya banyak diserap di berbagai perusahaan dan pemerintah 
daerah. 

Pihak sekolah juga berharap para lulusan dari SMK Kehutanan 
Sobat Bumi dapat diserap oleh pihak Perhutani sebagi bagian untuk 
regenerasi SDM bidang kehutanan, selain di perusahaan industri 
kayu yang ada diwilayah priangan timur. *

Kom.Tsk/Asep jB

Pembangunan Infrastruktur 
Wisata Curug Dengdeng

Perhutani melalui Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 
Tasikmalaya mendukung Pemerintah Kecamatan Cipatujah da-
lam pembangunan infrastruktur jalan menuju objek wisata Curug 
Dengdeng. Pengunjung curug yang berada di Petak hutan 55a 
RPH Karangnunggal BKPH Karangnunggal terus megalami pen-
ingkatan. Hal ini disampaikan Asper KBKPH Karangnunggal Anwar 
Karnawijaya saat melakukan peninjauan bersama camat Cipatujah 
di lokasi wisata curug Dengdeng, (22/5/’16)

Disampaikan Anwar, dengan pembangun infrastruktur tesebut 
diharapakan dapat meningkatkan kunjungan wisata  ke Curug 
Dengdeng yang  memiliki air terjun empat tingkat setinggi 12 meter. 
Pengunjung juga dapat melakukan kegiatan outbound, dan berke-
mah.

Camat Cipatujah, Maman Jamaludin menyampaikan banyak 
pengunjung yang meminta pemerintah meningkatkan infrastuktur ke 
Curug Dengdeng, khususnya jalan.

Menuju curug tersebut, bisa menggunakan jalur darat dan air. 
Khususnya jalur air, wisatawan akan dikenakan tarif naik perahu 
sebesar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. Untuk satu perahu bisa 
memuat 20 orang.

“ Perahu ini tidak hanya  bisa mengangkut orang, tetapi juga 
barang, termasuk motor,“ kata Maman.

 Maman berharap Pemkab Tasikmalaya bisa lebih memperhati-
kan lagi Curug Dengdeng. Karena, curug tersebut berpotensi mem-
berikan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kom.Tsk/Asep jB

Buyer Amerika Lirik 
Kayu KPH Ciamis

KPH cIAMIS
Kayu jati  yang dikelola Perum Perhutani KPH Ciamis mulai dili-

rik oleh buyer dari Amerika.  Buyer tersebut langsung datang un-
tuk melihat proses penyemaian, pemeliharan dan produksi kayu 
Perhutani KPH Ciamis  yang sudah mendapatkan sertifikat  interna-
sional Forest Stewardshidp Council (FSC).

Administratur KPH Ciamis, Bambang Juriyanto mengatakan kayu 
Perhutani KPH Ciamis banyak dilirik para pembeli dari luar negri. 

“ Sekarang kita kedatangan tamu dari Amerika untuk melihat 
langsung pengelolaan hutan di KPH Ciamis. Kedatangan tiga pem-
beli kayu dari Amerika di antaranya Sheri Flies, Christine Andreychuk, 
dan Melissa Haggard,’ kata  Bambang Juriyanto (13/05) 

Menurut salah seorang Importir Kayu asal Amerika Sheri Flies 
menegaskan, pihaknya hanya membeli kayu jati berkualitas interna-
sional  dengan proses pengelolaan sesuai standar internasional, di 
antanya, bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan.

“Kami akan beli kayu jika bermanfaat bagi pekerja dan masyarakat  
serta senantiasa melestarikan keanekaragaman hayati seperti tum-
buhan dan hewan yang ada di kawasan hutan,”  ungkap Sheri saat 
mengunjungi penyemaian stek pucuk kayu jati di areal persemaian 
Perhutani BKPH Banjar Utara RPH Gadung KPH Ciamis.

Sheri Filse menilai, pengelolaan hutan yang sudah dilakukan 
perhutani sangat baik dan sudah mendapatkan sertifikat FSC. 
Namun  pengelolaan sesuai standar internasional harus tetap ter-
jaga,  konsisten dan berkelanjutan. “Pengelolaan hutan Perhutani, 
bagus, bagus bagus,” Pungkasnya. 

Kom.ciamis/Bubun
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Sertifikat  FM-SSC 
Telah  Terbit

KPH BANTEN
Setelah  cukup  

lama ditungu-tung-
gu, akhirnya sertikat  
forest ma nagement 
FSC  KPH Banten 
telah terbit 19 Mei 
2016. Sertifikat 
berkode  SGS-FM/
COC-010716 den-
gan   kode lisensi  
FSC-C130314  ber-
laku pada  tanggal 
19 Mei – 18 Mei 
2021.

 “Sertifikat FM-
FSC  telah terbit, 
walaupun belum 
dalam bentuk 
fisik,” ucap KSS 
Lingkungan KPH 
Banten,  Luckyta Saka Giri, S.Hut yang didampingi Kaur Kom KPH 
Banten, Dedi Suhendi  kepada BINA di kantor KPH Banten (31/5).  

Jajaran KPH Banten cukup gembira dengan keluarnya sertifikat 
itu. Pasalnya, sejak clossing major, pada 4-5 November 2015 se-
harusnya 5  bulan sesudah atau Maret/April 2016, sertifikat sudah 
keluar. 

“Dengan catatan kebijakan drop the gun dan isu-isu lingkungan 
dan sosial tetap terjaga,” jelasnya.

Sekedar untuk mengingatkan, perjalanan sertifikasi FM-FSC  
KPH Banten di mulai tahun 2013,  yaitu diawali pre assessment  oleh 
auditor PT SGS pada tanggal 26-27  Desember tahun yang sama. 
Hasilnya terdapat 21 gap.

Selanjutnya,  main assessment dilaksanakan  tanggal 20-26 April 
2015 oleh PT SGS  dengan hasil 7 major, 14 minor, dan 4 observasi. 
Ketujuh  major  itu adalah: pertama,  indikator 1.5. Area pengelolaan 
hutan tidak dilindungi dari kegiatan penebangan liar, pendundukan, 
dan kegiatan tanpa ijin lainnya. Kedua,  Indikator 2.4.4.  Persyaratan 
untuk keselematan dan kesehatan belum secara benar dipertim-
bangkan dalam perencanaan pengorganisasian dan pengawasan 
kegiatan parsial. Ketiga,  Indikator 5.6.1. Unit  pengelola hutan  tidak 
sepenuhnya  memiliki teknologi  yang jelas untuk menentukan jatah 
tebangan.

Selanjutnya keempat,  indikator 
5,6.3  tebangan tidak dapat dipastikan  
kurang dari perimbangan hutan dalam 
jangka pangan. Kelima, indikator  6.9. 
Penggunaan  spesi dan exodis belum sep-
enuhnya dikontrol secara aktif. Dipantau 
untuk menghindari dampak lingkungan 
yang tidak baik. Keenam, indikator 10.4, 
Ketika jenis exodis telah dipilih, unit pen-
gelola hutan belum memiliki pembenaran 
akan pilihan tersebut dan mampu menun-
jukkan bahwa  jenis exodis lebih baik dari 
pada jenis setempat. Dan ketujuh, indika-
tor  10.6.6. Kontrol terhadap erosi tanah.

 “Temuan major tersebut kemudian 
di-follow up-i auditing closing major CARs 
assessment FM FSC PHL KPH Banten 
oleh PT SGS Qualifor pada tanggal 5-8  

Oktober 2015,” ungkap Luckyta, :”Hasilnya, 6 major Cars dapat di-
tutup dan 1 major Cars belum dapat ditutup yaitu  CARs  M 21. KPH 
Banten  diberi waktu paling lama satu bulan  untuk penyelesaian,” 
imbuhnya.

Setelah tim PHL KPH Banten memperbaiki, kata KSS Lingkungan 
KPH Banten, maka closing major CARs kedua main assessment  
FM FSC  oleh PT SGS Indonesia   dilaksanakan 4-5 November 2015 
dengan hasil seluruh major CARs dapat ditutup “Dengan demikian  
semua major sudah ditutup. Tidak terdapat major CARs terbuka dan 
tidak terdapat major CARs baru,” tandas  Luckyta.

Dia menjelaskan sebelum sertifikat FM-FSC diterbitkan, pen-
jualan kayu menjadi kendala. Sebaliknya, setelah sertifikat terbit,   
KPH Banten akan memperoleh charge 7, 5 % dari harga jual kayu. 

“Untuk memperoleh charge, invoice harus diterbitkan sesudah 
tanggal 19 Mei,” jelasnya.  Dengan terbitnya sertifikat tersebut, kayu 
jenis accasia mangium pun sudah ada yang mau  beli.

Demikian pula, lanjut Luckyta, sisa kayu persediaan tahun 2015 
dapat diklaim  dan dijual sebagai kayu FSC serta diperbolehkan 
menggunanakn logo FSC. Pekerjaan  lanjutan yang menunggu ada-
lah surveillance pertama  sesudah satu tahun dilakukan main as
sessment. 

“Ada 1 minor CARs yang harus ditutup,” pungkas KSS 
Lingkungan KPH Banten.

MU

Raih Sertifikat FSC, Syukuran
 KPH Banten menyelenggarakan syukuran atas diraihnya serti-

fikat FM- FSC di kantor KPH Banten (24/5). Diawali dengan doa, ke-
mudian dilanjutkan dengan pemotongan  tumpeng oleh Adm  Banten 
Cucu  Suparman, S.Hut.

 Cucu Suparman mengatakan  sertifikat ini diraih dengan per-
juangan dan kerja keras dari seluruh karyawan KPH Banten :  mulai 
dari tingkat atas sampai tingkat bawah. “Ini  merupakan hasil jerih 
payah kita semua dan memakan waktu yang tidak sebentar,” ka-
tanya penuh haru. 

“Untuk  mempertahankan sertifikat ini merupakan sesuatu tan-
tangan yang tidak mudah tapi dengan usaha dan kerja keras semua 
bisa dipertahankan,” tambah Adm Banten.

Dengan diraihnya setifikat FSC ini tentu saja merupakan modal 
yang sangat berharga bagi  KPH Banten.  Harapannya,  kayu yang 
dihasilkan  KPH Banten dapat  laku di pasaran internasional karena 
sudah bersertifikat FSC. Karena kayu bersertifikat FSC yang saat ini 
dicari oleh pasaran internasional.

Acara syukuran dengan sederhana dan penuh hikmat di hadiri 
pula  Waka SPH I Bogor, s Asper lingkup KPH Banten dan karyawan  
kantor KPH Banten. 

Kom.Btn/Dedi-Jamin 

KSS Lingkungan KPH Banten Luckyta 
Saka Giri, S.Hut
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DERAP DAERAH

Indahnya Sunset Di  
Pantai Sea Park Carita
KPH BANTEN
Perum Perhutani KPH Banten banyak memiliki objek wisata 

pantai yang indah. Salah satunya adalah yang berada di kawasan 
pantai Carita Pandeglang. Destinasi wisata  pantai ini berlokasi  di 
RPH Carita BKPH Pandeglang KPH Banten.

Untuk menuju  lokasi diperlukan waktu 2 jam dari kota Serang 
atau menempuh  jarak 73,9 Km. Untuk pelancong  dari Jakarta  
menempuh waktu kurang lebih 3 jam atau menempuh sepanjang 
kurang lebih  149,3 Km.

 Banyak wisatawan yang berkunjung ke Pantai Sea Park Carita   
hanya untuk menikmati keindahan panorama alam yang berupa 
pantai.  Waktu yang paling diburu oleh para wisatawan yaitu pada 
waktu sore hari  agar dapat menikmati   matahari terbenam (sun 
set).

Pada saat sun set, pemandangan  sungguh  luar biasa indahnya: 
merah kekuningan dengan diselimti kabut tipis, sinar yang semakin 
meredup. Momen tersebut dimanfaatkan wisatawan   ber-selfie.

Pengunjung tak usah kawatir tentang akomodasi. Banyak 
penginapan yang ditawarkan, termasuk juga kuliner yang sungguh 
sangat memanjakan lidah.  Selain itu, banyak   kios menawarkan 
beragam cindera mata sebaga penanda pernah berkunjung ke 
lokasi wisata pantai ini. Jangan kawatir soal sanitasi, karena semua 
tersedia lengkap, termasuk juga musholla.

Di akhir pekan ( week end) dan saat liburan (sekolah) banyak  
pengunjung dating b hanya untuk menghabiskan waktu dengan 
keluarga dilokasi tersebut.  Fasilitas lain yang dapat dimanfaatkan 
pengunjung adalah Banana Boat yang siap untuk menguji nyali dan 
memacu adrenalin  mereka. 

Kom.Btn/Dedi-jamin

Dia Dibesarkan Perhutani
KPH BANDUNG SELATAN 
Bagi warga  Pengalengan Kab  Bandung, nama H Nuri tidak 

asing lagi. Ketika kami (Kaur Kom Engkus Kusnadi, Pak Oteng, 
dan BINA) tanya di mana rumah H Nuri, mereka dengan sigap 
menunjukkan arah ke rumah pengusaha kopi Malabar. Dia ada-
lah H Daenuri. Namanya berkibar berkat   binaan  Perhutani KPH 
Bandung Selatan.

Warga  Kampung  Pasir Mulya, Kelurahan Marga Mulya Kec  

Pangalengan  Kab Bandung, pertama kali  kenal Perhutani tahun  
1998.  Yaitu melalui  kegiatan gerakan rehabilitasi dan perlindungan 
kawasan hutan (GRPKH). Maklum pada saat itu, sebagian besar 
masyarakat  Kec. Banjaran dan Kec Pengalengan memanfaatkan 
kawasan hutan untuk ditanami sayur – sayuran. Sehingga fungsi hu-
tan terdegradasi. Kawasan hutan menjadi rusak. Ancaman bencana 
alam pun mengintai.  

Tahun 2002 – 2003, Perhutani KPH Bandung Selatan mengem-
bangkan progam PHBM. Progam ini sebagai salah satu solusi untuk 
mengatasi tanaman sayur-sayuran beralih ke tanaman  tahunan, 
yaitu  tanaman jenis  kopi. Untuk dapat  bergabung dalam PHBM, 
salah satu syaratnya  petani  harus membentuk kelompok atau lem-
baga. H  Nuri bersama masyarakat Marga Mulya, kemudian mem-
bentuk kelompok tani  hutan (KTH). 

KTH – KTH  tersebut bergabung menjadi satu wadah yaitu lem-
baga masyarakat desa hutan (LMDH). H Nuri diangkat sebagai 
ketua  LMDH  Rahayu Tani, yang terdiri 4 KTH. Pada tahun 2006, 
LMDH Rahayu Tani terlibat PHBM seluas luas 8 hektar, dengan ang-
gota 7 orang. Sekarang, luas pesanggem atau HPD LMDH yang di-
akte notaris-kan tahun 2008  mencapai 238 hektar dengan anggota 
267 petani.  Mereka memanfaatkan tanaman kopi dibawah tegakan 
pohon eucalyptus di petak 24 dan 25 RPH  Logawa, BKPH Banjaran 
KPH Bandung Selatan.

Menurut  H Nuri,  awalnya  mengolah kopi gelondongan men-
jadi gabah. Tahun, pada tahun 2009, mengolah gabah menjadi kopi 
bubuk  yang siap diminum dan roasted bean. Untuk mempersedap 
kopinya, H Nuri menangkar binatang Luwak sebanyak 167 ekor dan 
melepasliarkan 445 ekor dalam kurun waktu 2011-2015. Binatang – 
binatang inilah yang membuat kopi bikinan H Nuri menjadi sedap, 
senikmat  kopi di kedai Starbuke, kedai kopi wara laba dari  Amerika 
Serikat.

Melalui bendera CV Golden Malabar, H Nuri mengembangkan 
kegiatan agribisnis  Kopi Arabika, Kopi Regular  maupun Kopi Luwak,  
mengemasnya  dari hulu sampai hilir.  Selain untuk komsumsi do-
mestik,  perusahaan yang berada di bawah kaki gunung Malabar ini, 
juga diekspor ke luar negeri seperti Hongkong, Inggris, Abu Dhabi, 
Belanda, China, dan Korea.  

Eksistensi  H  Daenuri dengan aktifitasnya sudah   diakui baik  
tingkat lokal, regional, maupun nasional. Ini dibuktikan dengan ber-
bagai foto  dan piagam   penghargaan  yang menghiasi  ruang tamu 
rumahnya. Semua pengakuan itu selalu bersinggungan  dengan 
Perhutani. 

 MU

H Daenuri bersama Kaur Kom KPH Bandung Selatan di 
penangkaran kopi luwak
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Oleh : Lambang Raspriyo Aji 

KSS Keamanan Biro Perlindungan SDH 
Perum Perhutani Divre Jatim

Masalah-masalah konsumsi energi se-
karang ini mulai mengalami masalah glob-
al. Laju konsumsi minyak masa kini dapat 
menghasilkan kelangkaan dalam beberapa 
dasawarsa mendatang. Karena minyak ti-
dak dapat diteruskan secara tak terbatas. 
Masalah ini bertambah lagi bertumpang tin-
dih dengan penebangan hutan, khususnya 
kayu yang merupakan bahan bakar paling 
murah dan merupakan sumber daya yang 
bisa diperbaharui. Tingkat konsumsi dan 
permintaan terkait untuk energi minyak dan 
gas didominasi terutama dari negeri-negeri 
industri maju.

Sepuluh negara konsumen energi terbe-
sar yang masih didominasi oleh negara-
nega ra industri maju yang tergabung dalam 
G8, seperti juga kecenderungan yang ter-
jadi di dunia, hampir semuanya menjadi-
kan minyak, batubara dan gas alam seba-
gai penopang utama kebutuhan energinya, 
meskipun dengan komposisi yang berbeda-
beda. Dari sepuluh negara konsumen energi 
terbesar tersebut, yang jumlah kesemuanya 
memakan 64,76% dari total energi dunia, 
sebagian besarnya tetap menjadikan min-
yak sebagai pasokan utama energinya. 
Kelima negara yang menjadikan minyak se-
bagai sumber utama pemenuhan energinya 
yaitu Amerika Serikat, Jepang, Jerman, 
Canada dan Korea Selatan. Federasi Rusia 
dan Inggris menjadikan gas alam sebagai 
pemasok terbesar kebutuhan energi dalam 

negerinya, sementara Cina dan India meng-
gunakan batu bara sebagai penopang uta-
ma pemenuhan kebutuhan energinya.    

Di sisi lain dunia telah membuktikan 
bahwa cadangan minyak mulai menyusut, 
penurunan pertama sejak 1998 dipimpin 
oleh Rusia, Norwegia, dan China. Hal ini 
ditegaskan oleh BP Plc. Cadangan minyak 
berada di level 1,258 triliun barrel pada akhir 
tahun 2008, turun dibandingkan dengan 
1,261 triliun barrel pada tahun sebelumnya. 
BP merilis data ini melalui laporan Statistical 
Review of World Energy. Menurutnya, dunia 
masih memiliki persediaan minyak untuk 42 
tahun dan perusahaan minyak yang lain kini 
berjibaku untuk memindahkan pencadan-
gan ini lantaran akses pada sumber daya 
alam ini makin sulit dan ladang di Inggris 
dan Meksiko kini mulai terkuras. Menurut 
BP Chief Executive Officer Tony Hayward 
dalam presentasinya di London. (Sumber : 
Kompas 11 Juni 2009). 

Jika kita mencermati pertumbuhan ener-
gi-energi non fosil dari Amerika, tampak 
Amerika Serikat masih tetap akan mengan-
dalkan sumber-sumber energi dari fosil se-
bagai pemasok utama kebutuhan energinya. 
Hal ini misalnya bisa dilihat dari tidak terlalu 
tingginya tingkat pertumbuhan energi non 
fosil tahun 2004 seperti nuklir yang hanya 
tumbuh 3,2%, jauh lebih lambat dibanding-
kan dengan Jepang yang tumbuh 24,3%, 
Canada sebesar 21,3% atau Cina 14,1%. 
Sumber energi yang berasal dari renew-
able energi juga relatif lambat berkembang, 
salah satu contohnya adalah hidro energy, 
sel surya (photovoltaic). 

Sementara kecepatan konsumsi sum-
ber-sumber daya yang tidak dapat diperba-
rui menghadirkan masalah, alangkah lebih 
arifnya kita menengok kepada sumber daya 
yang terbarukan yang berasal dari proses 
alam yang berkelanjutan. Beberapa jenis 
energi terbarukan diantaranya : Biofuel, 
Biomassa, Panas Bumi, Energi Air, Energi 
Surya, Energi Pasang Surut, Energi Ombak, 
Energi Angin. Konsep energi terbarukan 
mulai dikenal pada tahun 1970-an, sebagai 
upaya untuk mengimbangi pengemban-
gan energi berbahan bakar nuklir dan fosil. 
Definisi paling umum adalah sumber energi 
yang dapat dengan cepat dipulihkan kem-
bali secara alami, dan prosesnya berkelan-
jutan. Dengan definisi ini, maka bahan bakar 
nuklir dan fosil tidak termasuk di dalamnya. 
(Sumber : Wikipedia)  

Peluang Indonesia untuk mengembang-
kan energi terbarukan makin besar. Hal itu 

menyusul diterimanya Indonesia secara 
resmi sebagai anggota International Energy 
Agency (IEA). Organisasi antar pemerintah 
yang berbasis di Paris, Prancis, itu memiliki 
peran luas mempromosikan sumber energi 
alternatif. Dengan masuk keanggotaan IEA, 
kini Indonesia menjadi bagian dari dua or-
ganisasi yang seakan berada di dua sisi yang 
berbeda yaitu anggota Organization of the 
Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan 
IEA. Menurut menteri ESDM Sudirman Said, 
ada sejumlah keuntungan bagi Indonesia 
bergabung juga dalam IEA. Anggota IEA 
yang sebagian besar merupakan negara 
maju telah memiliki teknologi yang bagus 
dalam pengembangan energi terbarukan. 
Banyak yang lebih advance, lebih maju, dan 
pengembangan energi terbarukan itu yang 
sedang kita tuju. Dengan banyak bergaul 
dengan negara-negara tersebut, Indonesia 
akan bisa menyerap lebih banyak pengeta-
huan dalam hal penerapan teknologi energi 
terbarukan, selain membuka peluang bisnis 
dan investasi di bidang yang ada. (Sumber 
: Jawa Pos)

Hutan sebagai sumber daya energi 
yang paling murah dan dapat diperbaharui. 
Hutan-hutan tidak sekadar sumber-sumber 
daya, ia memainkan peran utama di dalam 
sistem-sistem iklim dan membentuk habitat-
habitat setidaknya untuk separuh dari spe-
sies-spesies planet. Tetapi justru fakta inilah 
yang juga membuat hutan sebagai sumber-
sumber daya, baik bagi penghuni manusia 
maupun bukan manusianya, dan juga bagi 
ilmuwan dan para wisatawan bumi. Hutan 
juga merupakan gudang kayu, bahan ba-
kar kayu, dan spesies-spesies yang secara 
umum dibutuhkan manusia, belum lagi un-
tuk maksud-maksud medis atau pertanian. 
Di dalam kondisi normal hutan-hutan mem-
perbarui dirinya sendiri. Kemampuan mem-
perbarui diri ini selaras dengan pemanfaatan 
yang berhati-hati secara tebang pilih.       

Alternatif Hutan sebagai sumber energi 
diantaranya seperti pemanfaatan Biomassa 
hutan.  Biomassa merujuk pada bahan bi-
ologis yang hidup atau baru mati yang da-
pat digunakan sebagai sumber bahan bakar 
atau untuk produksi industrial. Umumnya 
biomassa merujuk pada materi tumbuhan 
yang dipelihara untuk digunakan sebagai 
biofuel, tapi dapat juga mencakup materi 
tumbuhan atau hewan yang digunakan un-
tuk produksi serat, bahan kimia, atau pa-
nas. Biomassa dapat pula meliputi limbah 
terbiodegradasi yang dapat dibakar sebagai 
bahan bakar. Hal ini selaras dengan pro-

Hutan Sebagai Peluang Kembangkan
Enerji Baru Terbarukan

38   BINA |  Edisi  04 n JUNI 2016 / Th XLII



WAWASAN
gram dari Kementrian ESDM, disampaikan 
oleh Direktur Energi Baru Terbarukan dan 
Konservasi Energi bahwa Indonesia memi-
liki potensi energi baru terbarukan (EBT) 
yang cukup besar diantaranya mini/micro 
hydro sebesar 450 MW, Biomass 50 GW. 
Upaya yang dilakukan untuk mengembang-
kan biomasa adalah mendorong pemanfaa-
tan limbah industri pertanian dan Kehutanan 
sebagai sumber energi secara terintegrasi 
dengan industrinya. Mengintegrasikan 
pengembangan biomassa dengan kegiatan 
ekonomi masyarakat, mendorong pabrikasi 
teknologi konversi energi biomassa dan 
usaha penunjang dan meningkatkan pene-
litian dan pengembangan pemanfaatan lim-
bah termasuk sampah kota untuk energi. 

Sebelum mengenal bahan bakar fossil, 
manusia sudah menggunakan biomassa 
sebagai sumber energi. Misalnya dengan 
memakai kayu atau kotoran hewan untuk 
menyalakan api unggun. Sejak manusia be-
ralih pada  minyak, gas bumi atau batu bara 
untuk menghasilkan tenaga, penggunaan 
biomassa tergeser dari kehidupan manusia.  
Namun, persediaan bahan bakar fossil san-
gat terbatas. Para ilmuwan memperkirakan 
dalam hitungan tahun persediaan minyak 
dunia akan terkuras habis. Karena itu peng-
gunaan sumber energi alternatif kini digiat-
kan, termasuk di antaranya penggunaan 
biomassa kembali. 

Sisa pemanfaatan kayu dapat diman-

faatkan sebagai sumber potensial bagi pem-
bangkit listrik tenaga biomassa. Biomassa 
yang belum dimanfaatkan tersebut sebagian 
besar bersumber dari sisa pembalakan, kon-
versi lahan hutan, maupun dari perkebunan 
rakyat. 

Di samping residu biomassa dari hutan 
alam, residu biomassa dari hutan tanaman 
juga berpotensi besar sebagai sumber en-
ergi, dimana program pemanfaatannya bisa 
diintegrasikan dengan kegiatan lain berbasis 
sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. 
Dalam implementasi- nya, program pengem-
bangan bioenergi di daerah sekitar hutan ini 
selain berkontribusi dalam peningkatan taraf 
dan kualitas hidup masyarakat yang um-
umnya berpenghasilan rendah, juga dapat 
menjadi sarana komunikasi yang efektif un-
tuk tujuan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Secara teknis, semua material organik 
mempunyai potensi untuk dikonversi men-
jadi energi. 

1. Biomassa dapat secara langsung 
dibakar atau dikonversi menjadi bahan pa-
datan, cair atau gas untuk menghasilkan pa-
nas dan listrik. Biomassa dibakar pada ketel 
uap modern untuk menghasilkan panas, lis-
trik atau kombinasi panas dan tenaga. 

2. Konversi biomassa secara anaero-
bik baik padatan maupun cair menjadi gas 
tanpa oksigen. Gas yang dihasilkan didomi-
nasi methane dan CO2. Hasil ikutan berupa 
kompos dan pupuk untuk pertanian dan ke-

hutanan. 
3. Konversi menjadi arang,  penyiapan 

lahan baik pertanian maupun HTI (Hutan 
Tanaman Industri) seringkali dengan cara 
pembakaran, selain beresiko kebakaran 
dan gangguan pernafasan, cara inipun da-
pat menstimulus pemanasan global akibat 
peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer. 
Dengan mengkonversinya menjadi arang 
tentunya dapat meminimalkan emisi, pun 
menambah penghasilan masyarakat. Selain 
digunakan sebagai sumber panas, arang 
pun dapat digunakan sebagai kondisioner 
tanah untuk mempercepat terjadinya sim-
biotik antara akar dengan mikoriza, yang 
berkontribusi pada percepatan pertumbu-
han tanaman dan penyerapan emisi CO2 di 
atmosfir.

Mengingat jumlah cadangan bahan ba-
kar fossil yang semakin menipis dan tidak 
dapat diperbarui, alangkah baiknya bila kita 
berpikir mulai dari sekarang untuk mengem-
bangkan teknologi yang bisa mengkonversi 
bahan bakar hayati yang bisa diperbarui 
demi keberlangsungan kehidupan kita, dan 
masih banyak lagi yang bisa dikembangkan 
selain biomassa seperti mikro hidro, tenaga 
surya dan lain-lain. Tidak ada kata terlam-
bat, yang ada hanya sebuah penyesalan di 
belakang hari bila energi dari fossil minyak, 
gas bumi habis namun kita juga belum bisa 
memanfaatkan Sumber Daya Hutan secara 
optimal dan lestari.  *

SAKA WANABAKTI

Pramuka Kuningan 
Ngawangun Lemah Cai
KPH KUNINGAN
KPH Kuningan bersama sama dengan 13 Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Kabupaten Kuningan adaakan kegiatan Pramuka 
Ngawangun Lemah Cai yang dilaksanakan di RPH Subang BKPH 
Garawangi (23/5/’16).

Wakil Bupati  Kuningan, Kak H. Acep Purnama, SH., MH selaku 
Majelis Pembina Pramuka Kuningan saat membuka kegiatan dalam 
sambutannya sangat menyambut baik pelaksanaan kegiatan terse-
but .

“ Pendidikan kepramukaan sebagai salah satu pilar pendidikan 
kaum muda di Indonesia, dituntut untuk dapat lebih berkontribusi se-
cara nyata kepada masyarakat. Seperti yang akan kita laksanakan 
pada saat ini adalah bentuk pengabdian mulai dari pramuka tingkat 
penegak sampai dengan tingkat pembina turut dalam kegiatan ini,” 
katanya.

Ketua Panitia kegiatan, Kak DR. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si 
menjelaskan bahwa bahwa kegitan mempunyai sasaran pemban-
gunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum pedesaan, pem-
binaan masyarakat dan pengembangan usaha kecil di masyarakat. 
Sedangkan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk membangun 
kepedulian dan gotong royong pramuka serta elemen masyarakat 
terhadap pembangunan di Kabupaten Kuningan. Menjadikan ger-

akan pramuka dan anggotanya menjadi pelopor dan pionir dalam 
inovasi pembangunan, semangat membangun di wilayah pedesaan 
melalui sikap gotong-royong sebagaimana diamanatkan dalam keg-
iatan paramuka.

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan padat karya kerjasama 
antara Kwarcab Paramuka Kuningan dengan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) disamping itu juga melibatkan masyarakat tenaga 
keamanan dari kepolisian dan tenaga medis. 

Kom.Kng/ Isep 
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SAKA WANABAKTI

SWB Kemah Bakti
di Pantai Menganti

KPH KEDU SELATAN
Saka Wanabakti Kwarcab Kebumen melakukan kemah bakti di 

Pantai Memganti Kebumen (5-7 Mei 2016). Diikuti sekitar 150-an 
peserta terdiri dari kontingen Saka Wanabakti Lampung, Jakarta 
Timur, Sumedang, Bumiayu, Wonosobo, dan beberapa kontingen 
dari Gugus Depan (SMA/SMK/Sederajat) di Kabupaten Kebumen.

Kegiatan kemah bakti bertujuan untuk mengenalkan potensi 

Wisata Alam di Kabupaten Kebumen tersebut dibuka oleh Sekretaris 
Kwarcab Kebumen, Kak Edy Sukamsi SPd MPd di kantor Perhutani 
BKPH Kebumen. Dan usai upacara semua peserta langsung menuju 
Pantai Menganti untuk mendirikan tenda.

Adapun kegiatan selama berkemah antara lain kegiatan 
bersih0bersih sampah plastik (anorganik) di sepanjang pantai, dialog 
interaktif dan ramah tamah. Turut mendampingi selama kegiatan 
Kak Warsidi, Wakil Ketua Tuan Rumah dan Kak Mila dari BKSDA 
Jakarta.

Kak Mila sangat mengapresiasi kegiatan kemah tersebut dan 
menyatakan sangat berkesan denga kegiatan perkemanah yang 
diselenggarakan Saka Wanabakti Kwarcab Kebumen tersebut.

“ Saya begitu terkesima  di Pantai Menganti ini. Saat melihat ke 
depan ada laut yang bersih, di belakang saya ada tebing dan bukit 
yang berdiri kokoh, dan di dalamnya pun tersimpan lorong-lorong 
goa yang masih alami. Sangat lengkap keindahan di sini. Mungkin 
hanya tiga kata yang mewakili isi hati saya, yaitu Amazing, Fantastic, 
and Beautiful,” katanya.

Penanaman pohon juga mewarnai kegiatan kemah bakti 
tersebut. Yakni dilakukan penanaman pohon Sono Kembang 
(PterocarpusIndicus) danBambu (Bambusa sp) di lokasi tersebut. 
Disamping itu juga memberikan santunan kepada anak yatim yang 
diberikan secara simbolis kepada LMDH setempat.

Pada malam kedua dilaksanakan upacara api unggun yang 
digadiri para Pendamping, Pamong Saka, Ketua LMDH Sekuyung 
Makmur, Sukiran dan pengurusnya selaku pengelola Wisata Pantai 
Menganti serta KRPH Tebo, Bolot Triyogantoro. 

Rangkaian kegiatan ditutup dengan kegiatan caving, selusur gua 
Gua Petruk.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu dibilang sukses 
dan mendapat apresiasi positif dari Kak Y. Danang Yuliwardianto 
selaku Asper pemangku wilayah BKPH Kebumen. * 

SWB Tanam Mangrove
KPH PEKALONGAN TIMUR
Sebanyak 20 anggota Saka Wanabakti Kwarcab Pekalongan 

dan 10 orang Karyawan Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur 
beberapa waktu lalu mengikuti acara penanaman 15,000 bibit 
pohon mangrove di Desa Tratebang Kecamatan Kec.Wonokerto 
Kabupaten Pekalongnan. Kegiatan penanaman sendiri diikuti oleh 
500 peserta yang berasal dari beberapa instansi Pemerintah, 
Lembaga Pendidikan Kab.Pekalongan, Jajaran Pemerintah Desa 
Tratebang beserta masyarakat.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemkab Pekalongan 
dihadiri oleh Bupat Pekalongan, segenap SKPD Kabupaten 
Pekalongan, Kepala DPPK Kab. Pekalongan, Komandan Pos TNI 
AL Wonokerto. 

Kom.Pkt/Khaerudin

Penerimaan Anggota Baru 
KPH BOGOR
Saka Wanabakti Cabang Bogor melakukan penerimaan anggota  

baru (10/5). Pelaksanaan dilakukan di dua lokasi, di BKPH Bogor dan 
BKPH Parung Panjang. Penerimaan di BKPH Bogor dilaksanakan 
di Wisata Curug Naga RPH Cipayung. Sedangkan Binaan BKPH 
Parung Panjang dilaksanakan diblok Tamesu lokasi tanaman Acc 
Mangium RPH Maribaya BKPH Parung Panjang.

Acara dihadiri Kak Imam Widodo selaku Pimpinan Saka Wana 
Bakti Kabupaten Bogor yang juga Wakal Adm KPH Bogor. Dalam 
sambutannya Kak Imam mengatakan bahwa peran aktif para 
pemuda merupakan salah satu ujung tombak guna keberhasilan 
pembangunan kehutanan Indonesia dimasa depan. Dan Saka 
Wanabakti merupakan salah satu wadah untuk menanpung peran 
aktif generasi muda tersebut.                                      Kom.Bgr/Yeti
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KPH CIANJUR
Air Terjun Citambur terletak di Kam pung 

Citambur, Desa Karangjaya Ke camatan 
Pasirkuda, Kabupaten Cian jur. Meski bera-
da di kawasan hutan, namun jaraknya tidak 
terlalu jauh untuk mencapainya. Pengunjung 
hanya harus berjalan kaki sejauh lebih 
kurang 100 m dari tempat parkir.

Alamnya yang masih perawan dimana 
disekelilingnya tumbuh pepohonan hutan 
seperti rasamala, pinus dan lain-lain. Airnya 
juga terasa dingin karena bersumber dari 
pegunungan. 

Untuk mecapainya, jaraknya sekitar 84 
km dari kota Cianjur atau perjalanan seki-
tar tiga jam. Dari Ciwidey justru lebih dekat 
hanya berjarak 40 km

Curug Citambur memiliki panorama san-
gat indah di mana di sekitar curug selalu dili-
puti kabut tipis dan suara jatuhnya air begitu 
keras dengan sesekali diiringi suara burung 
seakan memperkaya nuansa simphony 
alam kawasan itu.

Keberadaannya di alam yang masih “per-
awan” yang belum banyak disentuh tangan 
manusia, Citambur tampak masih sangat 
eksotis, sehingga memanjakan siapa saja 
yang berkunjung kesana akan merasakan 
suasana dimana jauh dari hiruk-pikuk kes-
ibukan perkotaan yang melelahkan. Yang 
ada hanya segarnya udara pegunungan 
dan suara gemuruh air terjun yang seakan 
memiliki irama seperti tambur. 

Asal mulanya 

kenapa air terjun 
dinamai citambur. 
Ada dua versi yang 
menyebutkan ber-
dasarkan cerita 
masyarakat setem-
pat. Pertama, dina-
mai Citambur karena 
suara yang ditimbul-
kan dari jatuhnya air 
terjun terdengar sep-
erti bunyi sebuah alat 
music Tambur. Atau 
versi kedua, konon 
curug tersebut dulu 
termasuk wilayah 
Kerajaan Tanjung 
Anginan dengan ra-
janya yang berge-
lar Prabu Tanjung 
Anginan yang pusat 
kerajaannya be-
rada di Pasirkuda, 
Desa Simpang, 
Kalibaru, Pusakajaya 
dan Karangjaya, 
K e c a m a t a n 
Pasirkuda. Dugaan 
pusat kerajaan di 
sana karena ada 
batu yang berbentuk 
k u r s i yang 

d iya -
kini warga sebagai tempat 
duduk raja. Sementara itu, 
nama Pasirkuda karena 
ada sebuah batu bukit 
(Pasir dalam Bahasa 
Sunda) yang berbentuk 
Kuda.

Pada saat kerajaan 
berdiri, setiap raja mau 
mandi ke curug selalu 
diiringi dengan suara 
tambur yang ditabuh 
para pengawal. Suara 
berdebumnya alat 
musik tabuh itu ter-
dengar cukup jauh 
sehingga masyarakat 
Pasirkuda me-
nyebutnya Cu rug 

Citambur hingga sekarang.

Namun, kebenarannya tak banyak yang 
tahu. Termasuk adanya Kerajaan Tanjung 
Anginan karena dalam buku-buku sejarah 
tak ada yang menyebutkan nama kera-
jaan tersebut. Mungkin, Kerajaan Tanjung 
Anginan hanya sebuah legenda.

Curug Citambur sejauh ini belum diber-
dayakan secara optimal. Perhutani KPH 
Cianjur mulai mengembangkan curug 
Citambur untuk menjadikannya sebagai 
objek wisata berbasis kehutanan den-
gan menggandeng mitra usaha Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Tirta Jaya.

Adanya kerjasama itu dengan tujuan 
agar masyarakat ataupun LMDH bisa turut 
menjaga kelestarian hutan sekaligus juga 
untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 
mereka dengan menjadikan objek wisata 
curug citambur sebagai peluang usaha 
masyarakat. 

Kom.cjr/ Yan

Curug Citambur
 Masih Perawan dan Eksotik

Wana Wisata
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