
LAPORAN UTAMA

 Saat menyampaikan presentasi, sang 
suami, Djamaludin Suryohadikusumo me-
nyimak dengan tekun. Sesekali, menimpali 
apa yang dijelaskan  oleh  istrinya. Suami 
-  istri, sangat kompak. Klop.  Kedua kakek – 
nenek itu menularkan ilmu yang dimilikinya : 
yaitu cara mengolah sampah dapur dan hal-
aman  menjadi kompos kepada siapa saja 
yang berminat. Kebetulan, pagi itu, kelom-
pok pengajian Amaliyah Relawan Rumah 
Sakit Islam Jakarta yang belajar mengolah 
sampah di Kebun Karinda.

Mereka sangat antusias mengikuti sesi 
pemaparan, kemudian dilanjutikan dengan 

sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan pelati-
han pembuatan kompos dengan  keranjang 
Takakura. Sesekali peserta melontakan per-
tanyaan

Menurut Djamaludin Suryohadikusumo, 
ide  untuk mengolah sampah menjadi kom-
pos  karena  rasa keperpanggilan untuk 
membantu mengatasi masalah sampah. 
Sampah sudah menjadi masalah nasional. 
“Jakarta terdapat 6 500 ton sampah tiap hari 
atau setera dengan 25 ribu m3," ungkap-
nya. Saking krusialnya masalah sampah,  
lanjut Djamaludin, pemerintah dalam hal 
ini Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Mengolah  Sampah itu Ibadah
Mengolah sampah menjadi kompos itu bagian 

dari ibadah. Demikian ucap Dra Sri Murniati 
Djamaludin, apt, M.S  saat menyampaikan pre-
sentasi cara pembuatan sampah kepada kelom-
pok pengajian ibu amaliyah Relawan Rumah 
Sakit Islam Jakarta di Kebun Karinda, Bumi 
Karang Indah Lebak Bulus Jakarta Selatan 
(27/4).

Kehutanan telah memiliki Dirjen yang 
mengurusi sampah.

Awalnya,  Djamaludin dan Sri Murniati 
melakukan langkah kecil dan kongkret: 
yaitu bagaimana mengolah sampah di 
sekitarnya baik yang berasal  dapur ma-
pun  deduanan yang bertebaran di jalanan 
atau  halaman rumah   diolah menjadi kom-
pos. “Kami memanfaatkan sudut halaman 
kecil, di sebelah garasi untuk pembuatan 
kompos,” jelasnya.

Dari langkah kecil, kemudian berkem-
bang menjadi besar.Kebetulan  ada lahan 
kosong di sudut  kompleks perumahan se-
luas 350 meter, yang dimanfaatkan untuk 
membuang puing – puing bekas bangunan 
dan sebangsanya. “Kami manfaatkan la-
han tersebut untuk Kebun Karinda, seka-
ligus tempat workshop pembuatan kom-
pos,” jelasnya.Bangunan  Kebun Karinda 
sangat sederhana, namun sangat asri.

Di Kebun  Karinda  ada beberapa 
kegiatan. Antara lain pembibitan tanaman 
lindung, tanaman hias, dan tanaman obat; 
penyuluhan tentang menanam  dan  mera-
wat tanaman; pembuatan kompos dengan 
berbagai model; pemanfaatan tanaman 
obat; dan penyuluhan dan pelatihan pem-
buatan kompos.
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Mengolah  Sampah itu Ibadah

Dalam pelatihan, mulanya satu dua 
orang dilayani, namun  makin banyak per-
mintaan maka untuk sementara  rombongan  
atau kelompok  yang diutamakan. 

“ Untuk efesien,” jelas Djamaludin.
“ Tiap tahun, 2000 orang  mengikuti 

pelatihan pembuatan kompos di sini. Mulai  
dari kelompok pengajian, anak sekolahan, 
sampai  kelompok ibu  lainya,” tambahnya.

Sebelum   berkunjung ke Kebun Karinda, 
pengunjung  harus  janjian terlebih dulu. 
Harap maklum, walaupun Djamaludin Sur-
yohadikusumo  mantan Mantan Menteri Ke-
hutana dan Sri Murniati Djamalaudin mantan 
birokrat di Departemen Kesehatan serta 
ke duanya  sudah sepuh, (Pak Djamaludin 
Suryohadikusumo sudah menginjak usia 82 
tahun dan Bu Sri Murniati  71 tahun), na-
mun   aktifitasnya masih padat.  Djamaludin 
Suryohadikusumo  akttif di Yayasan Borneo 
Orangutan Survival, WWF, Yayasan Leuser 
Indonesia, dan Lembaga Karst Indonesia.

Sri Murniati, apoteker (alumnus Fak 
Farmasi UGM) dan sekaligus magister 
kesehatan lingkungan  (alumnus  Magister 
Kesehatan Lingkungan Unair) pun tak kalah 

sibuknya : aktifis  lingkungan dan praktisi 
daur ulang sampan organik  rumah tangga, 
dan aktifitas lainnya. Maka  ketika kelom-
pok pengajian Amaliyah Relawan Rumas 
Sakit Islam Jakarta, yang seharusnya jadwal 
pelatihan berakhir  sampai pukul 11.00, pun 
diajukan  sampai  pukul 10.30. 

Pasangan suani istri Djamaludin Suryo-
hadikusumo dan Sri Murniati Djamaludin  
patut menjadi teladan.  Mereka berdua masih 
aktif melakukan kegiatan yang bermanfaat 
bagi sesamanya, terutama bagaimana mem-
berdayakan para ibu agar aware terhadap 
sampah. Pendeknya, ada hadist yang arti-
nya, ' Sebaik-baiknya manusia diberi umur 
panjang dan bermanfaat bagi (manusia) lain-
nya.'

Maka tak salah, jika  perempuan kela-
hiran Jombang, 16 Februari 1945 itu mene-
gaskan bahwa mengolah sampah menjadi 
kompos, mengembalikan ke bumi dalam 
bentuk pupuk yang menyuburkan tanaman,  
berarti ibadah, melaksanakan amanah Allah 
menyuburkan bumi,” 

MU 

tIap rumah tangga pasti menghasilkan 
sampah dapur. Sampah  tersebut biasanya  
langsung dibuang ke bak sampah, kemu-
dian diambil oleh tukang sampah. Namun, 
sebenarnya sampah dapur  dapat lang-
sung diolah menjadi  kompos. Manfaatnya, 
antara  lain untuk pupuk  tanaman bunga 
di sekitar rumah. Karena menyuburkan 
tanah, di samping kaya berbagai nutrisi, 
dan mengikat air tanah. Namun, selama ini 
banyak ibu, termasuk bapak, abai terha-
dap masalah ini.

 “ Caranya mudah, “ ucapSri Murniati 
Djamaludin kepada ibu-ibu yang ber-
gabung pengajian Amaliyah Relawan 
Rumah Sakit Islam Jakarta, di Kebun 
Karinda, Bumi Karang Indah, Lebak Bulus 
Jakarta Selatan (27/4).  Mereka berkunjung 
di Kebun Karinda, sekaligus belajar cara 
membuat kompos  yang dipandu  langsung  
oleh Dra  Sri Murniati Djamaludin, Apt, M.S  
dan Djamaludin Suryohadikusumo.

Pertama, lanjutnya, memilah sampah 
organik  seperti sisa makanan, sayuran, 
kulit buah-buahan, daun dan sebagainya. 
Kemudian, dicacah kecil-kecil untuk me-
mudahkan pengkomposan. Sisa sayur 
yang mengandung santan dibilas dulu, diti-
riskaan .

“ Tulang, daging, lemak minyak disisih-

kan karena mengganggu proses pengkom-
posan,” jelasnya.

Sebagai wadah dapat berupa gentong, 
drum plastik, dan keranjang Takakura. 
Wadah terakhir ini ditemukan   Takakura, 
orang  Jepang, kemudian dipatent-kan. 

“Di dalam keranjang tersebut diberi  
lapisan kardus,” jelas Sri Murniati, yang 
akrab disapa Niniek. Baik mengguna-
kan wadah gentong, drum plastik  mapun 
keran jang Takakura selain diberi  alas 
bantalan sabut atau sekam, juga harus di-
lubangi untuk menjaga sirkulasi udara. 

“ Sehingga suhu akan tetap terja ga,” 
tandasnya.‘ Bakteri akan berkerja pada 
suhu 40 derajat Celcius,” tambah Sri 
Murniati.

Untuk mengolah sampah menjadi kom-
pos diperlukan bakteri yang mengunyah 
serpihan sampah. Proses peruraian akan 
memerlukan kondisi tertentu, seperti  per-
bandingan antara  unsur karbon dan ni-
trogen, kelembapan, aerasi, suhu, tingkat 
keasaman, ukuran partikel, activator, dan 
ukuran wadah kompos. Dia  menekankan,   
agar wadah kompos jangan diletakkan 
pada tempat terbuka kena hujan atau ma-
tahari langsung.

Proses selanjutnya adalah pencampu-
ran. Wadah kompos diberi biang kompos 

Mengolah Sampah
Menjadi Kompos

Bu Djamal didampingi Pak Djamal 
saat menyampaikan presentasi.
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terlebih dulu sekitar 1/3 wadah.
Kemudian  dimasukkan sampah 
dapur tiap hari. 

“Aduklah sampai tertutup kom-
pos,” jelas istri Menteri Kehutanan  
era Presiden Soeharto itu.  

“Proses sampai pemanenan  cu-
kup lama, 8 sampai 12 ming gu,” lan-
jut Sri Murniati.

Kalau  sudah menjadi kompos, 
ujarnya,  warnanya menjadi kehita-
man atau coklat. Kehitaman ber-
bentuk seperti butiran tanah, tidak 
berbau busuk,  suhu sama dengan 
suhu tanah, dan jika digunakan un-
tuk pupuk  tidak tumbuh gulma.

“ Bagaimana sudah siap mem -
praktekkan di rumah masing – mas-
ing ?, ” tanya Sri Murniati ketika 
usai memperagakan cara membuat 
kompos  dengan wadah keranjang 
Takakura.“Insya, Allah, siap,” jawab 
mereka serempak.

Selain sampah dapur, ba-
han baku kompos juga dapat be-
rasal dari daun-daun pepohonan  
yang bertebaran di jalan. Sri Mur-
niati Djamaludin dan Dja ma lu din 
Suryohadikusumo lebih se nang me-
nyebut sampah halaman. Sam    pah 
itu disapu, kemudian dimasukkan ke 
dalam karung, dan dimasukan  ke 
dalam wadah.

Wadah untuk pembuatan kom -
pos sampah halaman ini ber  beda 
dengan wadah sampah dapur. 

Wadahnya dapat dibuat di atas ta-
nah,  memakai batu batu atau pav-
ing block, papan atau bambu. 

“Pasanglah selang-seling 
agar udara dapat masuk,” jelas 
Djamaluddin Suryohadikusumo.
Ukurannya  bervariasi tergantung  
jumlah bahan. Adonan kompos dit-
imbun didalamnya  dan ditutup kain 
terpal, karung goni atau sabut kela-
pa yang dimasukkan  dalam kantung 
jaring plastik.

Mantan Menteri Kehutanan itu 
menjelaskan awal proses peng -
komposan sampah halaman hampir 
sama dengan awal proses peng-
komposan sampah dapur, seperti 
pemilahan sampah orga nik dan an 
organik. 

“ Kalau  daunnya terlalu lebar se-
baiknya dicacah,” sarannya.

Proses selanjutnya adalah pen-
campuran. Perbedaan proses peng-
komposan dengan sampah halaman  
adalah  pada proses pem balikan, ke-
mudian pematangan, pengayakan, 
dan diakhiri dengan pengemasan.

Djamaludin  juga wanti-wanti 
kepada ibu kelompok pengajian 
yang sedang workshop pembuatan 
sampah di Kebun Karinda agar hati-
hati  ketika membeli kompos di ping-
gir jalan.

” Terkadang banyak campuran 
sekam,” kilahnya. 

MU 

Perlu Dapat 
Perhatian Dalam 
Pengkomposan
Tidak semua sampah dapur dan sampah 

halaman dapat diolah menjadi kompos. 
Walaupun dapat diolah, namun kemungki-
nan besar justeru akan menimbulkan penya-
kit. Sri Murniati Djamaludin mengindentifikasi 
bahan apa saja yang tidak dibuat kompos.

Dia menyebut  sampah dapur berupa 
daging, ikan, kulit udang, tulang, susu, keju, 
lemak atau minyak tidak dapat buat kompos. 
Alasannya? “Akan mengundang serangga 
seperti  lalat dan pada proses pengkompo-
san akan timbul belatung,” jelas Sri Murniati 
seraya menyebut pula, sampah  jenis ini 
juga akan mengundang anjing dan kucing 
untuk mengaisnya. 

Demikian pula, kotoran anjing dan ku-
cing tidak dapat dipakai  bahan kompos 
kare na akan membawa penyakit.

Sebaliknya, bahan baku kompos yang 
kaya karbon (C ) akan menjadi sumber en-

erji  makanan untuk mik-
roba. Sedang nitrogen (N)   
diperlukan untuk tumbuh 
dan berkembang biak  yaitu 
umumnya sampah hijau. 
Sebaliknya, bahan  baku 
yang kaya karbon sampah 
kering atau sampah coklat.

Masalah  patut mendap-
at perhatian lainnya adalah 
berkaitan dengan kelemba-
pan dan oksigen. Menurut 
Sri Murniati, untuk kelemba-
pan, air sangat dibutuhkan 
bagi kehidupan mikroba. 

“ Namun, terlalu banyak 
air akan mematikan mik-
roba aerob, sehingga yang 
beker ja adalah mikroba an 
aerob, terjadi proses pem-
busukan,” urainya.

Selaiknya, lanjut Sri 
Murniati, terlalu kering akan 
menimbulkan dehidrasi bagi 
mikroba sehingga peng-
komposan berjalan lambat. 

“ Kelembapan yang optimal adaalah 
sekitar 80 %, bahan kompos terasa basah 

seperti busa spon yang ha-
bis diperas,” jelasnya.

Berkaitan dengan oksigen sangat 

Pak Dja ma lu din Suryohadikusumo peaktek memberi 
contoh praktek pembuatan kompos dari sisa kotoran 
dapur.

Pak Djamal dan ibu, pasangan abadi 
yang sangat peduli lingkungan.
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DIVISI REGIONAL JATENG
Direktur Utama Perum Perhutani, 

Mustoha Iskandar, menetapkan Bambang 
Wuryanto sebagai Kepala Divisi Regional 
Perum Perhutani Jawa Tengah yang baru. 
Serah terima jabatan Kepala Divisi Regional 
digelar di Gedung Rimba Graha Semarang, 
Sabtu (30/4/16), ditandai dengan peny-
erahan buku Memori Kerja dari SR Slamet 

Wibowo kepada Bambang Wuryanto. Surat 
pemberhentian dan pengangkatan tertuang 
dalam Keputusan Direktur Utama Perum 
Perhutani Nomor 474/KPTS/Dir/2016 tang-
gal 29 April 2016

Bambang Wuryanto sebelumnya menja-
bat sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern 
Perhutani. Sedangkan SR Slamet Wibowo 
selanjutnya memasuki masa pensiun pe-

gawai Perum Perhutani.
Direktur Utama Perum 

Perhutani, Mustoha Iskandar 
dalam acara serah terima 
mengatakan bahwa Kepala 
Divisi ibaratnya seperti 
Nahkoda kapal, semua 
yang dilakukan harus sesuai 
aturan yang ada, jadi tinggal 
menjalankan sesuai dengan 
Visi Misi Perusahaan. 

“ Hal yang penting adalah 
lakukan efiseinsi semaksimal 
mungkin, jaga kondusifitas 
dan solidaritas di lapangan, 
jangan buat gaduh, agar pe-
rusahaan ini bisa berjalan 

Bambang Wuryanto Kadivre Perum Perhutani Jateng

dengan baik sampai mencapai tujuan yang 
diharapkan,” kata Mustoha.

Dalam Surat Keputusan Dieksi Perum 
Perhutani Lainnya Nomor 474/KPTS/
Dir/2016 tanggal 29 April 2016 ditetapkan 
pengangkatan Sangudi Muhammad seba-
gai Kepala Divisi Gondorukem, Terpentin 
Derivart dan Minyak Kayu Putih Perum 
Perhutani yang baru menggantikan Lukman 
Safii.

Acara serah terima dihadiri oleh Direktur 
Sumber Daya Manusia dan Umum. Morgan 
Sharif Lumban Batu, Direktur Komersial, 
Agus Setya Prastawa, Segenap Kepala Biro 
Divisi Regional Jateng, Segenap General 
Manager dan  Segenap Administratur Divisi 
Regional Jawa Tengah. 

Kom.DivreJateng/ayk

Bambang Wuryanto, Kepala Divisi 
Regional Perum Perhutani Jawa Tengah

dibutuhkan mikroba pembuat kompos kar-
ena perlu udara segar untuk tumbuh dan  
berkembang biak. Jika udara habis , mikro-

ba an aerob akan mengambil 
air. 

“ Mikroba ini akan men-
guraikan lebih lambat,  meng-
hasilkan gas metan yang 
beracun, dan gas H0S yang 
berbau seperti telus busuk. 
Kemudian  keluar air lindi 
yang berwarna hitam dan 

berbau busuk,” jelasnya.
MU 

Pak Djamal saat menerima dan mengajak  para pen-
siunan HPK "Paman Tani' Jabar  keliling  Kebun Karinda.

Dirut menandatangai berita acara pelantikan Kadivre Perhutani Jateng.
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HUtan merupakan bagian yang san-
gat penting dari kehidupan di Bumi. Hutan 
menutup sekitar sepertiga permukaan Bumi 
dan menjadi rumah bagi dua pertiga spesies 
darat di seluruh dunia. Tak heran jika hutan 
disebut sebagai gudangnya keanekaraga-
man hayati bagi planet Bumi.

Hutan juga menjadi sumber daya bagi 
kita. Beragam hasil hutan, baik produk kayu 
maupun non kayu, digunakan untuk me-
menuhi kebutuhan hidup manusia. Bahkan, 
ada sekitar 1,6 miliar orang di dunia bergan-
tung pada hutan untuk mata pencaharian 

mereka.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi 

masyarakat dunia yang meningkat pesat,  
peningkatan permintaan pasar akan produk 
kehutanan seringkali harus dipenuhi secara 
cepat, sehingga aspek-aspek pengelolaan 
hutan yang bertanggung jawab kerap tera-
baikan. Akibatnya, saat ini deforestasi global 
terus berlanjut pada tingkat yang mengkha-
watirkan: 13 juta hektar hutan hancur setiap 
tahunnya.

Terdorong oleh arti penting hutan, PBB 
mendeklarasikan tanggal 21 Maret sebagai 

Hari Hutan Sedunia atau International Day 
of Forest. Ini merupakan salah satu upaya 
global untuk menyebarluaskan pada pub-
lik tentang peran penting hutan dalam me-
nyeimbangkan siklus kehidupan di Bumi.

Peringatan Hari Hutan Sedunia men-
jadi momentum yang tepat untuk mengajak 
masyarakat di seluruh dunia untuk turut andil 
menjaga dan melestarikan hutan.

Sejak dideklarasikan pada tahun  2012, 
Setiap tahun pada Hari Hutan Sedunia, 
masyarakat dunia merayakan dan berterima 
kasih pada hutan atas berbagai peran hutan 
dan pohon dalam melindungi kehidupan di 
muka Bumi.

Tahun ini, Hari Hutan Sedunia men-
gusung tema “Hutan dan Air” untuk men-
ingkatkan kesadaran masyarakat tentang 
peran hutan dalam membantu menyediakan 
air bagi kehidupan di Bumi.

Penting bagi kita semua untuk menjaga 
dan melestarikan hutan, karena faktanya 
daerah aliran sungai dan lahan basah di 
hutan memasok 75% persediaan air tawar 
dunia untuk kebutuhan sehari-hari, perta-
nian, industri dan ekologi. 

Sekretaris Jenderal PBB  Ban Ki-moon 
seperti dikutip dari nationalgeographic.com 
pernah mengatakan,“Untuk membangun 
masa depan yang berkelanjutan dan berke-
tahanan iklim, kita harus berinvestasi pada 
hutan-hutan dunia. Hal itu membutuhkan 
komitmen politik di tingkat paling tinggi, ke-
bijakan-kebijakan yang cerdas, penegakan 
hukum yang efektif, kemitraan dan pendan-
aan yang inovatif.” 

 SW

Hutan Sangat Penting Bagi Kehidupan Di Bumi

Hutan menutup sekitar sepertiga per-
mukaan Bumi dan menjadi rumah bagi dua 
pertiga spesies darat di seluruh dunia. Maka 
itu wajar jika kemudian hutan disebut seba-
gai gudangnya keanekaragaman hayati bagi 
planet Bumi.

Terdorong oleh arti penting hutan, PBB 
mendeklarasikan tanggal 21 Maret sebagai 
Hari Hutan Sedunia. Ini merupakan salah 
satu upaya global untuk menyebarluaskan 
pada publik tentang pentingnya hutan dan 
nasib hutan di seluruh dunia.

Dalam rangka turut memperingati Hari 
Hutan Sedunia, kami paparkan 10 alasan 
mengapa hutan penting bagi kehidupan

• pabrik Oksigen - Pohon-pohon yang 
ada di hutan memproduksi oksigen yang 
kita perlukan untuk bernafas dan menyerap 
karbondioksida yang kita keluarkan. Satu 
pohon dewasa dapan memproduksi oksigen 

yang cukup untuk bernafas 10 orang selama 
setahun. Plankton juga produktif menyedia-
kan setengah oksigen Bumi, tapi hutan masih 
merupakan sumber utama oksigen bagi kita.

• Rumah bagi Biodiversitas - Hampir 
setengah dari semua spesies yang dike-
nal hidup di hutan, termasuk 80 persen dari 
keanekaragaman hayati di darat. Hutan hujan 
tropis terutama menjadi rumah yang nyaman 
bagi berbagai burung langka dan orangutan 
yang terancam punah. Hutan penuh dengan 
kehidupan, serangga dan cacing bekerja 
menutrisi tanah, lebah dan burung-burung 
menyebarkan serbuk sari dan benih-benih, 
spesies kunci seperti serigala dan kucing 
besar menjaga agar populasi herbivora tetap 
terkendali.

• Menjaga Bumi tetap sejuk - Pohon 
juga memiliki cara lain untuk mengalahkan 
panas: menyerap CO2 yang merupakan bah-

an bakar pemanasan global. Tanaman selalu 
membutuhkan CO2 untuk fotosintesis. Untuk 
memerangi pemanasan global, yang perlu 
dilakukan tanaman hanya berfotosintesis. 
CO2 disimpan dalam kayu, daun dan tanah, 
selama berabad-abad.

• Mencegah banjir dan erosi - Akar-akar 
pohon berperan penting saat hujan deras, 
terutama bagi daerah dataran rendah seperti 
sepadan sungai. Mereka membantu meny-
erap air hujan dan menahan agar tanah tidak 
hanyut karena erosi dengan memperlambat 
aliran air.

• Menahan angin - Pertanian di dekat hu-
tan memiliki banyak keuntungan. Kelelawar 
dan burung akan memakan serangga peng-
ganggu tanaman. Hama tikus pun tak ada 
lagi karena habis diserbu burung hantu. 
Hutan juga berfungsi sebagai penahan angin, 
menghalangi angin  agar tidak menghantam 

10 Alasan Hutan Penting Bagi Kehidupan
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tanaman pertanian yang tak begitu kokoh. 
Sedikit angin juga membuat lebah lebih mu-
dah melakukan penyerbukan.

• Membersihkan tanah yang kotor -  
Selain menahan tanah dari erosi dan banjir, 
hutan juga dapat menggunakan fitoremediasi 
untuk membersihkan polutan tertentu. Pohon 
dapat menyerap racun atau mengurangi ba-
haya racun. Menjaga hutan berarti membiar-
kan pohon menyerap limbah-limbah beracun 
di tanah.

• Menciptakan lapangan pekerjaan - 
Menurut data PBB, lebih dari 1,6 miliar orang 
di dunia bergantung pada hutan untuk mata 
pencaharian mereka. Sekitar 10 juta orang 
secara langsung dipekerjakan dalam pen-
gelolaan dan konservasi hutan. Hutan juga 
berkontribusi menciptakan lapangan peker-
jaan melalui produksi kayu dan produk non 
kayu.

• Membersihkan udara dari polusi - 
Meski kita mengandalkan tanaman hias un-
tuk mengurangi polusi udara,  tetapi jangan 
lupa peran hutan. Hutan dapat membersih-

kan polusi udara pada skala yang jauh lebih 
besar, dan bukan hanya CO2 saja. Pohon 
menangkap dan menyerap berbagai polutan 
udara, termasuk karbon monoksida, sulfur di-
oksida dan nitrogen dioksida.

• Memenuhi kebutuhan pokok kita - 
Hutan  memberikan bahan makanan bagi 
kita. Tidak hanya buah-buahan, kacang-
kacangan, biji-bijian dan getah, mereka juga 
memberikan kita makanan lain seperti jamur-
jamuran, buah-buah beri, dan madu, hingga 
hewan-hewan yang lebih besar seperti rusa, 
kalkun, kelinci dan ikan. Selain sumber maka-
nan, hutan juga menjadi sumber kebutuhan 
kita yang lain, seperti tanaman obat-obatan, 
kayu, rotan, dll.

• tempat menjelajah dan bersantai - 
Hutan menyimpan banyak misteri yang be-
lum terungkap. Ada berbagai spesies yang 
belum teridentifikasi tersembunyi di hutan, 
menunggu untuk ditemukan. Hutan menjadi 
laboratorium alam bagi kita, manusia yang 
haus akan ilmu pengetahuan.

Keindahannya juga menjadi salah satu 

manfaat hutan bagi kita. Campuran warna 
abstrak, pemandangan hijau yang menye-
garkan mata, aktivitas dan ketenangan di 
dalamnya menajdi salah satu manfaat hutan 
yang bisa kita nikmati.

Ketertarikan bawaan manusia terhadap 
hutan merupakan bagian dari fenomena yang 
disebut “biofilia”. Biofilia merupakan ketertari-
kan terhadap air, pepohonan dan pemandan-
gan alam lain. Berbagai penelitian juga telah 
menunjukkan bahwa berjalan-jalan di hutan 
dapat meningkatkan kreativitas, menekan 
mempercepat pemulihan ADHD, dan mem-
bantu meditasi serta menyegarkan pikiran. 
Bahkan mungkin membantu kita hidup lebih 
lama.

 Masih ada banyak manfaat keberadaan 
hutan yang membuat kita harus tetap men-
jaga kelestarian hutan di Bumi. Tanpa hutan, 
kita akan mengalami kesulitan untuk ber-
tahan hidup. Pada akhirnya, menyelamatkan 
hutan sama artinya dengan menyelamatkan 
kehidupan di Bumi. 

SW

SeBagaI salah satu agen pembangu-
nan, Kementrian BUMN siap mengembang-
kan program Sinergi BUMN. Khususnya di 
bidang pariwisata. Sebagai model pengem-
bangan difokuskan di wilayah Jogja-Solo 
dan Semarang (Joglosemar).

12 BUMN yang ikut andil dalam 
pengembangan wisata Joglosemar, sebagai 
leader PT Taman Wisata Candi Borobudur, 
Prambanan dan Ratu Boko (TWCBPRB). 
Bentuk sinerginya sendiri dibagi dalam dua. 
Yakni pengembangan wisata perhotelan dan 
destinasi yang berkaitan dengan infrastuk-
tur.

Untuk wisata perhotelan ada 3 BUMN. 
Hotel Indonesia Natour, Aerowisata dan 

PatraJasa. Di bidang pengelolaan destinasi 
atau daya tarik wisata ada TWCBPRB, PT 
PTP IX dan Perum Perhutani. Sedangkan 
pengelola jasa dan pendukung aksesibilitas 
ada PT Garuda Indonesia, Citilink, PT KAI, 
PT Pelni, PT Damri, Pelindo dan Angkasa 
Pura I.

Terkait hal tesebut Direktur Utama Perum 
Perhutani, Mustoha Iskandar yang hadir 
dalam penandatanganan sinergi BUMN 
tersebut saat di ditemui BINA disela acara 
tersebut mengatakan partisipasi Perhutani 
dalam pengembangan wisata kawasan 
Joglosemar tersebut yang lain hanya wisata 
Gedong Songo.

“ Perhutani hanya punya tempat untuk 

berpartisipasi dalam pengembangan wisata 
Joglosemar ini hanya Gedong Songo yang 
sudah dicatatkan untuk mendorong terlibat 
di dalam mendorong percepatan pariwisata 
Joglosemar,” katanya (27/4).

Wisata Gedong Songo yang kini sudah 
dilengkapi dengan komplek penginapan 
bernuansa klasik ‘heritage’ dengan nama 
Vanaphrasta tersebut dikatakan Mustoha 
kemungkinan yang bisa dikembang secara 
optimal dan dikelola secara profesional. 
Untuk tujuan itu dikatakan Mustoha saat ini 
juga masih sedang dirumuskan seperti apa 
sehingga ada konektifitas dengan destinasi-
destinasi wisata yang dimiliki BUMN-BUMN 
yang lain. Selain itu, ditambahkan Mustoha, 
kemungkinan wisata Perhutani yang ada di 
Dieng dengan potensi yang ada bisa dikem-
bangkan eco-tourism .

Sinergi tersebut sebagai upaya un-
tuk mencapai target 2 juta kunjungan 2 
wisatawan mancanegara di tahun 2016 se-
bagaimana dikatakan Asisten Deputi Usaha 
Energi, Domestik, Kawasan dan Pariwisata 
Kementrian BUMN Hendrika Nora Osloi 
Sinaga dalam jumpa pers di Rama Shinta 
Garden Resto kompleks TWC Prambanan 

Launching Sinergi BUMN yang dilang-
sungkan 27 April 2016 lalu dipusatkan di dua 
tempat. Yakni di stasiun KA Maguwo dan di 
komplek Candi Prambanan, Rama Shinta 
Garden Resto kompleks TWC Prambanan. 

Dengan kerjasama antar BUMN ini di-
harapkan tingkat kunjungan wisatawan ke 
Indonesia terutama Joglosemar dapat se-
makin meningkat.

S.Widhi

Perhutani Turut Bersinergi Kembangkan Pariwisata 'Joglosemar'
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KEHUTANAN

BagI kalangan masyarakat Jakarta - ter-
utama rimbawan - , tidak asing lagi dengan  
gedung Manggala Wanabakti. Di kompleks 
gedung ini berdiri berbagai fassilitas perkan-
toran antara lain Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Perum Perhutani, au-
ditorium Manggala Wanabakti – yang seka-
rang lebih dikenal auditorium DR Soedjarwo 
-  yang sering dimanfaatkan untuk berbagai 
kegiatan. Antara  lain untuk resepsi pernika-
han, wisuda sarjana dari perguruan tinggi 
swasta dan sebagainya.

Namun, masyarakat awam tidak tahu, 
siapa sesungguhnya tokoh dibalik berdirin-

ya gedung – gedung tersebut ? Dialah DR 
Soedjarwo yang men-pandegani- yayasan 
Sarana Wana Jaya yang digagas korps 
Rimbawan pada 24 Maret 1973. Tujuannya 
adalah membangun forestry centre, mem-
bantu kesejahteraan karyawan kehutanan 
terutama golongaan I dan II.

Untuk membiayai semua itu, yayasan 
menggali sumber dana dari  bantuan/ hibah, 
sumbangan yang halal dan tidak mengikat,  
usaha dalam bentuk penyertaan saham dari 
berbagai badan usaha,  bunga dana jaminan 
reboisasi sesuai Keppres No. 35 tahun 1980, 
dan penyewaan  sewa yang dibayar awal.

Pembangunan forestry center dimulai  25 
Maret 1975, selesai dan diresmikan Presiden 
Soeharto, 24 Agustus 1983 dengan Gedung 
Manggala Wanabakti. Selanjutnya oleh 
yayasan dipersembahkan kepada nega ra 
Republik Indonesia.

Perkembangan selanjutnya, pemerin-
tah menerbitkan Keppres No 6 tahun 1983. 
Isinya, pemerintah menyerahkan pengelo-
laan Gedung Manggala Wana Bakti kepada 
Yayasan Sarana Wana Jaya. Langkah  beri-
kutnya adalah Yayasan membentuk Badan 
Pengelola Gedung Manggala Wana Bakti 
pada tanggal 26  Juli 1983. Tugasnya ada-
lah mengusahakan pemanfaatan gedung 
dengan sebaik – baiknya atas dasar perim-
bangan tata niaga sewajarnya.

Perkembangan sosial-politik di Indonesia  
berjalan dinamis. Tapuk pemerintahan si-
lih berganti. Regulasi dalam bidang so-
sial, hukum, dan politik pun tak terelakan. 
Pemerintah menerbit PP RI No 7 tahun 2012 
tanggal 16 Januari 2002.  Intinya, mencabut 
Keppres RI No 6 tahun 1983.

Sekretaris Jenderal Departemen 
Kehutanan menindaklanjuti PP tersebut 
dengan menerbitkan  surat No.S.614/11-
UM/2012 tanggal 7 Agustus 2012 Perihal 
: Pemanfaatan Ruangan.  Surat tersebut 

Mengenal  Lebih Jauh  Yayasan  Sarana Wana Jaya
• Semula berkantor di gedung Manggala Wanabakti,

Yayasan Sarana Wana Jaya berkantor di Wisma  Jl Ampera Raya

Tanda penghargaan dari Menteri KLH kepada Bapak DR Soedjarwo diserahkan kepada 
Pengurus Yayasan Sarana Wanajaya bertempat di kantor Yayasan Sarana Wanajaya pada 
tanggal 18 April 2016. Diserahkan bertepatan dengan tanggal ulang tahun Ibu Soerini 
Soedjarwo yang ke-87. Selanjutnya tanda penghargaan yang dimaksud untuk disimpan 
sebagai dokumen abadi di Kantor Yayasan Sarana Wanajaya
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KEHUTANAN

ditujukan antara lain kepada Pengurus 
Yayasan  Sarana  Wana Jaya supaya segera 
mening galkan kantor Manggala Wanabakti. 
Alasannya ? Ruangan tersebut akan di-
pakai karyawan/ pegawai yang aktif. Sejak 

itu, yayasan tidak lagi berkantor di gedung 
Manggala Wanabakti.

Yayasan pun segera menentukan lang-
kah strategis. Yaitu membeli sebidang tanah 
beserta bangunanannya berupa werkit  se-

luas  kurang lebih 1.207 M 2 di Jl Ampera 
Raya No 47 Ragunan Jakarta Selatan. 
“Yayasan memutuskan untuk membangun 
wisma sebagai tetenger dan wadah yang 
monumental  untuk mengemban tekad rim-
bawan yang berprinsip, mikul duwur men-
dem jero,” kata Pembina Yayasan Sarana  
Wana Jaya, Ir Sumahadi, MBA

Wisma ini diresmikan pada tanggal 24 
Maret 2016, dengan penandatangan pra-
sasti Ir  I Rodjai Djakaria, MSc, dan DR Budi 
Darmono. Ibu Soedjarwo menggunting pita.

“Wisma ini dbangun dengan dana murni 
dari yayasan, tanah milik yayasan dengan 
harapan dapat bermanfaat  serta lestari da-
lam menjaga dan  melanjutkan cita – cita 
para rimbawan  yang dipelopori oleh Bapak 
DR Soedjarwo,” tegasnya. 

Dalam perkembangan selanjutnya,  
Pemerintah, dalam hal ini  Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberi-
kan penghargaan kepada DR Soedjarwo 
berlangsung pada tgl 18 April 2016 di Kantor 
Menteri KLH menyerahkan penghargaan  
kepada  mantan Menteri Kehutanan/Ketua 
Yayasan Sarana Wanajaya, yang diterima 
Ibu Soedjarwo di kantor Yayasan Sarana 
Wana Jaya (18/4/2016). Oleh Ibu Soedjarwo 
kemudian diserahkan  kepada Pengurus 
Yayasan Sarana Wana Jaya untuk disimpan 
di Kantor Yayasan. Acara tersebut  bertepa-
tan dengan hari ulang tahun Ibu Soedjarwo 
yang ke - 87. Selamat Panjang Umur …

MU

Ibu Soerini Soedjarwo foto bersama drngsn segenap Pengurus Yayasan Sarana Wanajaya

Ibu Soerini Soedjarwo saat memotong tumpeng nasi kuning pada ulang tahunnya yang 
ke-87.
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KpH BanYUMaS tIMUR
Perum Perhutani KPH Banyumas Timur 

menyelenggarakan job training Tanaman 
Pinus Sisitim Bajos Tingkat Rayon I Divisi 
Regional Jawa Tengah akhir April lalu.  
Job training berlangsung di Kantor Pusat 
Penelitian (Puslit) Pinus Baturraden petak 
38 RPH Baturraden BKPH Gunung Slamet 
Barat dan di RPH Serang BKPH Gunung 
Slamet Timur dengan Dr Ir. Budi Widodo, 
MP peneliti dari Pusat Penelitian Pinus – 
Baturraden sebagai Narasumber. 

Dr Budi dalam penjelasannya  men-
gatakan sistem Bajos adalah suatu teknik 
perbanyakan vegetatif tanaman dengan 
membuat luka pada jaringan floem cabang 
tanaman pada daerah meristematik (jarin-

gan yang selalu tumbuh) dengan mengelu-
pas kulit untuk membentuk kalus  yang pada 
nantinya diarahkan tumbuh menjadi akar 
tanaman. 

“ Prinsip Bajos adalah menumbuhkan 
kalus pada jaringan meristematik dan mem-
percepat proses terbentuknya akar dengan 
membuat kalus saat cabang masih berada 
di atas pohon,” katanya.

Job Training diikuti 64 peserta terdiri un-
sur Asper, KRPH, Kaur Tanaman dan Mandor 
Tanam perwakilan dari KPH se Rayon I yaitu 
KPH Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, 
Balapulang. Banyumas Barat, Banyumas 
Timur, Kedu Selatan, Kedu Utara dan 
Surakarta, dari Divisi Regional Jawa Tengah 
Kasi Tanaman Widodo Budi Santoso S.Hut 

dan Kusmanto, S.Hut Kasi PSDH KPH 
Banyumas Timur sebagai pendamping job 
training.

Dijelakan menanam sistem Bajos memi-
liki beberapa keuntungan. Diantaranya bibit 
siap ditanam pada saat hujan cukup, lokasi 
sumber bajos relatif lebih dekat lokasi tana-
man, sehingga ongkos angkutan dapat di 
hemat, ukuran bibit yang dibuat fleksibel dan 
mudah sesuai keinginan, kematian bibit aki-
bat damping-off maupun karat daun dapat 
dihindari, proses pengangkutan lebih mu-
dah, karena bibit bajos dapat diikat dalam 
kelompok-kelompok (1 ikat 10 bajos) dan 
tidak rusak.

Keuntungan lain sistem Bajos pada me-
dan yang berat dan sulit jumlah bibit yang 
diangkut dapat lebih banyak, biaya pembua-
tan jauh lebih murah dibanding bibit yang 
dibuat di persemaian, bibit yang diperoleh 
mempunyai sifat yang sama dengan in-
duknya (kloning), dan jika dibuat dari induk 
bocor getah, maka dapat dipastikan tegakan 
yang dihasilkan juga bocor getah, dengan 
Bajos, karena sifatnya yang vegetatif, bibit 
yang dihasilkan cenderung tumbuh lebih ce-
pat . Pada akhirnya dapat diharapkan waktu 
penyadapan.

“ Pada kegiatan sulaman, dengan meng-
gunakan bibit bajos akan dapat segera 
mengejar ketinggian tanaman pokoknya. 
Tidak high tech, mudah dibuat oleh mandor 
dan pekerja di lapangan,” jelasnya. 

Job training Bajos dilakukan untuk pen-
ingkatan kuantitas dan kualitas tegakan pi-
nus dalam upaya meningkatkan produktivi-
tas getah pinus. Diharapkan usai pelatihan, 
peserta dapat mengembangkan di tempat 
masing-masing. Kom.Byt/tofikpurwa-SW

Sulaman Bibit Bajos Dapat Kejar Ketinggian Tanaman Pokok

Pengajian, Pembinaan Mental 
Masyarakat Desa Sidonganti

 
KpH paRengan
Untuk mewujudkan 

masyarakat desa Sidonganti 
menjadi masyarakat bera-
khakul karimah, Perhutani 
Parengan mengadakan 
Pengajian Umum mela-
lui peringatan  Isro’ Miroj. 
Pengajian yang disampaikan  
oleh KH Anwar Syahid yang 
sekarang banyak diminati 
warga ini diadakan di desa 
Sidonganti kecamatan Kerek 
pada Jum’at 29 April 2016 di 
halaman sekolah dasar neg-
eri Sidonganti. 

Desa Sidonganti terletak 

di tengah hutan antara hutan KPH Parengan KPH Jatirogo dan KPH 
Tuban. Desa yang masih tergolong miskin ini dipilih sebagai tempat 
pengajian karena desa ini sangat kurang dan tertinggal dalam hal 
pendidikan, mental dan mata pencariannya yang sebagian besar 
penduduknya hanya becocok tanam pada musim penghujan  kar-
ena sulitnya air bersih.

Pengajian Akbar seperti ini  baru pertama kali diadakan di desa 
Sidonganti yang disambut dengan baik dan antusias oleh warga. 
Dalam sambutan Camat Kerek Kab Tuban Ahmad Ubaid mengata-
kan sangat bangga dan bahagia bisa mengadakan Pengajian Umum 
ini karena dapat membina mental masyarakat Sidonganti menjadi 
masyarakat islami.  Bahkan di desa Sidonganti akan di bangun SMP 
terpadu pada tahun 2017 supaya pendidikan di desa Sidonganti 
tidak lagi menjadi desa tertinggal. 

Ahmad Ubaid mengucapkan terima kasih kepada Perhutani 
yang telah peduli pada masyarakat Sidonganti untuk menyelenga-
rakan pengajian ini .

Hadir dalam pengajian Administratur KPH Parengan Daniel Budi 
Cahyono beserta jajaran , Danramil, Kapolsek, Camat , dan Muspika 
kecamatan Kerek dan segenap warga Sidonganti mulai dari anak – 
anak sampai orang tua tidak kurang dari 2000 orang. 

Kom/prg/agus
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KPH BONDOWOSO 
Perum Perhutani KPH Bondowoso 

memiliki cara yang unik untuk melakukan 
pembinaan kepada masyarakat. Salah satu-
nya adalah dengan menampilkan kesenian 
rakyat sebagai cara untuk melakukan pem-
binaan kehutanan. Kesenian rakyat yang 
ditampilkan kali adalah Tarian Singo Wulung 
yang merupakan tarian tradisional khas 
Kabupaten Bondowoso. Wujudnya mirip 
dengan “barongsai” namun yang membeda-
kan adalah bentuknya yang menggambar-
kan hewan singa raksasa atau orang Jawa 
menyebutnya dengan “macan”. 

Bulu-bulunya terbuat dari tali rafia yang 
dihaluskan dan didalamnya berisi dua orang 
pertama sebagai kepala dan kaki depan se-
dangkan orang kedua sebagai tubuh dan 
kaki belakang. Kedua orang melakukan ger-
akan berirama dan saling mengisi. 

Untuk menjadi “Singo Wulung” diperlu-
kan keahlian khusus supaya tidak terjatuh 
atau saling melukai antar pemain. Atraksi 
yang dilakukan “Singo Wulung” berupa ger-
akan-gerakan pola tari yang menggambar-
kan betapa suburnya wilayah yang sebagian 
besar masyarakatnya bergantung pada sek-
tor agraris. Pesan mendasar yang tersirat 
adalah mengajak penonton untuk lebih 
menghargai hutan dan alam sekitar.

Sebenarnya jika ditampilkan secara 
lengkap Pertunjukan tarian Singo Wulung 
atau yang dikenal sebagai “ Ronteg Singo 
Wulung” diawali dengan munculnya rombon-
gan pemain yang melakukan prosesi sesaji. 
Kemudian disusul oleh seorang tokoh adat 
berpakaian dan bersorban putih membawa 
dupa yang dibakar, kepulan asap tersebut 
menghadirkan suasana magis yang terka-
dang membuat bulu kudung merinding. 

P a d a 
prosesi awal ini, terdapat dua ekor 
(kostum) singa putih yang masih belum dike-
nakan diletakkan di tengah tanah lapang. 
Rombongan kemudian naik ke panggung 
disusul empat orang pemain Ojung berpak-
aian hitam-hitam, saling berhadapan dalam 
posisi jongkok dengan satu lutut di lantai. 
Keempat tangkai rotan yang dibawanya 
dipertemukan di tengah. Sementara tokoh 
adat tadi menuju ke beberapa sudut pang-
gung, menyebarkan dupa ke berbagai arah, 
kemudian menuju ke para pemain Ojung 
dan melakukan hal yang sama. Pemain 
yang lain, jalan mengelilingi pemain Ojung 
itu. Semua pemain masuk, kecuali keem-
pat pemain Ojung. Kemudian para pemain 
lantas melemparkan tongkatnya ke bela-
kang, menari, mengambil lagi tongkat rotan 
dan saling bertarung sepasang-sepasang. 
Dalam praktek di lapangan aslinya, ini ada-
lah tarian minta hujan. Mereka saling memu-
kul tubuh lawannya, sampai mengeluarkan 

darah, menetes ke tanah, sebagai sebuah 
persembahan buat bumi. Filosofi dari ritual 
ini adalah sebagai ritual mengharapkan hu-
jan turun. 

Usai Tarian Ojung, muncullah seorang 
penari topeng yang menari tunggal Topeng 
Kona untuk beberapa lama. Dalam kisah-
nya, dia adalah tokoh bernama Juk Seng, 
tokoh sakti yang memiliki kekuatan supra-
natural sehingga bisa bersahabat dengan 
singa. Kemudian muncullah penari waria 
(pria berdandan wanita) duet sebentar, lalu 
menari sendiri. Kemunculan penari yang 
satu ini agaknya untuk menghibur penonton, 
karena meski dia berdendang (ngidung – 
bahasa Madura) namun kehadirannya lebih 
dimaksudkan untuk hiburan (humor).

Setelah selesai prosesi tarian, dari arah 
belakang panggung muncul seekor singa 
putih, matanya bercahaya, berjalan pelan 
menuju sebuah kotak di sudut belakang 

panggung. Singa itu dengan langkah 
tenang naik ke 
atas kotak tersebut. 
Duduk dan kepalan-
ya bergeleng pelan, 
matanya terus me-
mancarkan sinar. 
Dalam waktu bersa-
maan, dua ekor sin-
ga muncul didamp-
ingi oleh para pen-
gawalnya dari arah 
samping panggung. 
Seekor singa melaku-
kan gerakan akrobat, 
berguling-guling, dua 
buah singa yang lain 
menyambut dengan 
gerakan perlawanan. 
Kemudian ketiga singa 
tersebut bergabung 

membentuk for- masi piramida layang-
nya serta gerakan-gerakan tarian lainnya. 

Administratur/KKPH Bondowoso, Adi 
Winarno dalam sambutannya menya-
takan ada beragam cara untuk melakukan 
pendekatan sekaligus melakukan pembi-
naan kepada masyarakat, salah satunya 
adalah melalui kesenian rakyat yang me-
muat nilai-nilai luhur kearifan lokal. 

Selepas atraksi “Ronteg Singo Wulung”, 
acara pembinaan dilanjutkan dengan pena-
naman bibit bersama ibu-ibu Paguyuban Istri 
Rimbawan (PIR) KPH Bondowoso dan ditut-
up dengan menikmati buah durian bersama-
sama. Biji-biji durian pun tidak dibuang be-
gitu saja melainkan akan dijadikan sebagai 
bibit-bibit baru. Jika sesuai dengan rencana, 
bibit-bibit durian tersebut akan dibagikan 
ke masyarakat yang membutuhkan pada 
musim hujan tahun 2016 mendatang. 

Kom.Bdo/Veni.

Rangkul Masyarakat Lewat Ronteg Singo Wulung
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KpH KeDU SeLatan
Jumlah pengunjung Pantai Menganti 

di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, 
Kebumen terus membanjir. Apalagi pada 
hari libur atau lebaran kawasan wisata 
yang tepatnya terletak di RPH Rebo BKPH 
Gombong Selatan KPH Kedu Selatan itu 
pengunjung selalu membludak. Atau pada 
hari pasaran malam Jum’at Kliwon, obyek 
wisata pantai yang memiliki dua lobang goa 
di bibir pantai yang dikeramatkan itu juga 
selalu padat dikunjungi masyarakat tertentu 

untuk melakukan ritual. Hal ini menjadikan 
kewalahan bagi pengelola obyek wisata 
pantai itu, khususnya pada akses jalan. 
Meskipun jalanan sudah beraspal mulus tapi 
lantaran dinilai masih sempit sering men-
jadikan kemacetan yang panjang, sehingga 
pengunjung perlu waktu berjam-jam untuk 
bisa mencapai obyek wisata tersebut.

Dituturkan Sukiran, Ketua LMDH 
Sekuyung Makmur Desa Karangduwur, 

Kecamatan Ayah, Kebumen yang mengelola 
kawasan wisata pantai itu petugasnya sem-
pat kewalahan mengatasi membludaknya 
pengunjung.

“ Seperti pada lebaran kemarin kita 
me ngalami kendala stagnan kendaraan. 
Karena jalan hanya satu arus dan medan 
yang menanjak sehingga pada jam 14.00 
terpaksa kita close meski harus mengece-
wakan pengunjung yang datang dari luar 
kota,” kata Sukiran yang mendamping BINA 
keliling melihat keindahan Pantai Menganti 
beberapa waktu lalu.

Untuk itu, lanjutnya pihaknya telah 
menga jukan rencana pengembangan jalur 
baru sebagai jalur alternatif untuk dari 
Menganti menuju jalur tembus sebagai 
solusi kemacetan  sekaligus sebagai jalur 
evakuasi. Karena wilayah pantai selatan 
memiliki potensi tsunami.

Untuk pengembangan ke depan ditutur-
kan Sukiran sedapat mungkin dikembang-
kan secara swadaya dari dana pengurangan 
pendapatan sebesar 35 % pendapatan kotor 
pure untuk pengembangan dan dilaksana-
kan dengan transpsaran dengan kontrol 
bersama Perhutani. Dari laporan pendapa-
tan hasil pendapatam 2015 sebesar Rp 2,4 
miliar kotor.

“ Angka itu kita potong 35 persen untuk 
pengembangan sebelum dibagi sharing,” 
jelas Sukiran yang mulai menggarap wisata 
Menganti sejak 2011.

Namun demikian, ia akui SDM yang dimi-
liki kemampuannya sangat terbatas maka 
Sukiran berharap adanya konsultan pari-
wisata untuk mengemas pengembangan nya 
ke depan bagaimana baiknya. 

Ditambahkan Sukamsi, dari Tim ped-
ampingan masyarakat, bahwa potensi wisa-
ta berpengaruh terhadap keberadaan hutan. 
Sebagai pendamping dengan melihat po-
tensi dari pengembangan wisata Menganti, 
ia juga menyarankan disamping diarahkan 

kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat 
juga ke arah pembangunanan pendidikan.

“ Jadi hutan Perhutani yang kebetu-
lan berada di wilayah pantai ini juga akan 
mengarah ke wisata edukasi juga, karena 
di sini ada nilai sejarahnya. Diantaranya 
yakni status kawasan karst Jawa Tengah 
dan aset sarang burung walet yang menjadi 
icon Kebumen. Ini sejarah besar disamping 
tinggalan sejarah lainnya seperti benteng 
dan unsur budaya yang ada, “ tambahnya 
menyela. 

Sementara itu, upaya penngembangan 
yang dilakukan LMDH Sengkuyung Makmur 
secara swadaya tersebut Asper/KBKPH 
Gombong Selatan, Suhartoyo juga men-
dukung. Dikatakan Suhartoyo, meski pada 
awalnya pengembangan wisata Menganti 
terjadi gesekan-gesekan dengan pihak-
pihak yang berkepentingan karena kurang-
nya pehamaman PHBM, namun sekarang 
permasalahannya sudah selesai.

“ LMDH sudah tertata baik dan pihak 
Pemda juga sudah berbicara dengan pimpi-
nan manajemen KPH Kedu Selatan yang 
pada haekatnya bersedia untuk membantu 
sa rana dan prasarana pengembangan 
obyek wisata Menganti,” tambah dia yang 
saat ini selain Menganti juga sedang merin-
tis pengembangan lima obyek wisata sejenis 
yang tidak kalah menarik dan cukup menjan-
jikan dan sudah diintip banyak investor. 

S.Widhi

Sukiran dan Sukamsi

Asper/KBKPH Gombong Selatan, 
Suhartoyo

LMDH Ingin Swadaya

Kembangkan Wisata Menganti
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WAWASAN

Oleh : 
Sarkoro Doso Budiatmoko

SeSeKaLI coba berdiri di pinggir jalan 
raya dengan wajah menunggu. Bisa dipasti-
kan akan segera datang menghampiri ang-
kot menawari naik. Begitulah sopir angkot 
mencari nafkah, rajin menghampiri calon 
penumpang di pinggir jalan untuk naik. 

Penghasilan sopir angkot memang be-
nar-benar tergantung pada banyaknya pen-
umpang yang mampu dia tarik.  Bayaran dari 
penumpang satu persatu dikumpulkannya 
setidaknya melebihi besarnya uang setoran 
sehingga sisanya cukup untuk menafkahi 
anak, istri dan keluarganya. 

Coba juga diingat, mungkin Anda pernah 
datang ke salah satu tempat seperti kantor, 
hotel, kampus dan sekolah bahkan mungkin 
rumah, banyak yang menghiasi diri dengan 
pernak-pernik dibuat dari bahan limbah.  
Contohnya, cone buah pinus yang dikering-
kan dan dipoles pernis. Tunggak jati yang 
dulu tidak berharga, kini memiliki nilai seni 
dan harga jual tinggi. Barang yang semula 
tampak terbuang dan tidak berguna di hu-
tan, berubah menjadi sesuatu yang bernilai 
seni dan tentu saja memiliki nilai tambah 
ekonomi. 

tantangan
Ilustrasi di atas terkait erat dengan kon-

disi banyak usaha dalam menghadapi tan-
tangan jaman yang dari hari ke hari harus 
bergulat supaya tetap gagah dan mampu 
berkembang. Bergelut agar tetap survive 
dan adaptif di segala kondisi.  

Banyak yang khawatir ketatnya per-
saingan dan iklim usaha yang tidak bersa-

habat membuat perusahaan pada kolaps.  
Seberapapun besar dan kaya sumber-
dayanya, semua perusahaan dituntut lebih 
inovativedan agresif untuk sekedar bertah-
an.  Sudah sering dilansir, bukan seberapa 
besar sumberdaya yang Anda miliki, tetapi 
seberapa kuat kinerja untuk mengelolanya.  

Apabila kalah bersaing, akan dipaksa 
keadaan “ turun derajat “ memungut peng-
hasilan dengan menjajakan produk dari “ 
pintu ke pintu ”, atau dipaksa keadaan men-
jual produk-produk primer yang selama ini 
kesampar-kesandung dipandang sebelah 
mata.  Situasi yang sungguh menyakitkan. 

Banyak usaha yang masih berkutat den-
gan produk primer dan industri berbahan 
baku primer.  Usaha ini perolehan nilai tam-
bahnya kalah jauh dibanding industri lanjut.

Di Perhutani, pendapatannya selama ini 
tidak pernah lepas dari dua kelompok besar 
sumber, yaitu kayu dan non kayu (didomina-
si gondorukem dan terpentin). Begitu domi-
nannya produk hasil-hasil hutan jenis ini, 
sampai-sampai seolah terkesan tidak terpikir 
untuk mengelola bisnis hasil hutan lainnya 
ini. Kalaupun dikelola, belum bisa dikatakan 
telah dikelola dengan serius dan benar.   

Sebut saja produk non kayu lainnya : 
minyak kayu putih, wisata, madu, AMDK, 
persuteraan, seed-lak, kopal dan kopi.  
Pengelolaannya belum cukup untuk me-
nyokong Perhutani menjadi lebih jaya dan 
karyawan lebih sejahtera dari yang dicita-
citakan. Bahkan terjadi, semakin digeluti se-
makin merugi.

Kenapa ?
Jawabnya bisa sederhana saja, yaitu 

merasa cukup nyaman menggantungkan diri 
pada hasil usaha usaha utama berupa kayu 
dan gondorukem terpentin.  Kenyamanan 
itu membawa perilaku ketergantungan pada 
bisnis utama, dan kemudian berdampak le-
bih jauh pada resistensi terhadap peruba-
han, kurang terobosan dan tumpulnya en-
trepreneurship. Kenyamanan benar-benar 
mengakibatkan merasa tidak perlu benar-
benar berubah. 

CatatanSejarah
Bukan berapa banyak perubahan yang 

dilakukan yang menjadi masalah, tetapi 
seberapa jauh hasil perubahan itu mampu 
mengubah. Sejarah mencatat, Perhutani 
bertahun-tahun melakukan perbaikan terus 
menerus. Perubahan dalam rangka ber-
adaptasi dan berjuang untuk tetap gagah. 
Mulai dari perubahan struktur organisasi, 
pengisian pejabatnya, pelatihan, pengem-
bangan dan seterusnya. 

Sejarah juga mencatat, telah banyak 

produk non kayu yang dicoba dikelola.  
Namun beberapa berakhir sepi tak bergema.  
Ambil contoh hangat, kelola aren, nyam-
plung, dan tentu belum hilang dari ingatan, 
sorgum dan porang.  

Dulu, bahkan komoditas pangan sorgum 
dan porang, saking menggiurkan perhitu-
ngan awal ekonominya, telah membuat 
sese orang promosi jabatan begitu tinggi 
meski bisnisnya berakhir sepi.  

Belajar dari Sejarah
Perhutani harus bisa belajar dari sejarah 

ketidakberhasilan.  Belum berhasilnya kelola 
porang, sorgum, aren dan nyamplung men-
jadi pelajaran berharga.  Antara lain adalah 
bagaimana masih bisa bersikap nyaman-
nyaman, tidak merasa merugi telah keluar 
banyak biaya tapi tidak menghasilkan un-
tung yang sepadan.  Sekali lagi, kita merasa 
nyaman berada di zona yang kita “ anggap 
” nyaman.

Waspadalah, kalau terus terbuai di zona 
yang dirasakan nyaman, bukan mustahil 
suatu saat Perhutani dipaksa keadaan, ter-
desak, harus memungut rupiah-serupiah 
dari kayu maupun non kayu sebagaimana 
supir angkot tersebut di atas. 

Bila Saatnya tiba
Penyebab utama yang asli adalah : se-

cara kolektif kita semua belum merasa ter-
desak untuk berubah.  Apabila tiba saatnya 
harus berubah, tanpa disuruh, tanpa ba-bi-
bu, apapun akan dilakukan, termasuk me-
mungut rupiah demi rupiah untuk menghidu-
pi perusahaan.  

Saat yang bagaimanakah itu ?  Yaitu 
saat datangnya kesadaran, sekali lagi, bu-
kan besarnya potensi sumber daya dengan 
kekuatan, kekhasan, keunggulan hasil hutan 
dan jasa lingkungan yang ada, tetapi pada 
kemampuan untuk mengubah potensi yang 
dimiliki menjadi rupiah.  

Pada saatnya, Perhutani akan “ terpaksa 
” meningkatkan efektifitas dan efisiensi, ino-
vasi dan kreatifitas, pemanfaatan peluang 
dan penciptaan pasar baru, penelitian dan 
pengembangan, penguatan kemitraan usa-
ha dan jejaring kerja untuk pengembangan 
dan pemanfaatan komoditas  hasil hutan. 

Jangan menunggu dipaksa keadaan, le-
bih baik ciptakan keadaan yang memaksa diri 
terdesak dan kemudian terpaksa berubah.  
Bangkitkan tenaga bawah sadar lalu beker-
jalah seolah-olah besok akan bangkrut.  
Sejujurnya, saya memang sungguh takut 
bangkrut, bagaimana dengan Anda ?

April 2016

Bekerjalah Seolah Besok Akan Bangkrut
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Dirut Evaluasi Sistem 
Penjualan Kayu Online

KpH CepU
Direktur Utama Perum Perhutani, Mustoha Iskandar didamp-

ingi oleh Kepala Divisi Komersial Kayu, Achmad Ibrahim, melaku-
kan kunjungan ke beberapa Tempat Penimbunan Kayu (TPK) untuk 
meninjau dan mengevaluasi sistem penjualan kayu secara online 
(18/4). Kinjungan tersebut dilakukan antara lain ke TPK Watujago 
Padangan Jawa Timur, TPK Pasarsore Cepu dan TPK Randublatung 
Jawa Tengah. 

Acara dengar pendapat yang di gelar dikantor TPK Pasarsore 
Cepu yang dihadiri General Manajer KBM Sar II Cepu, Asmen-
Asmen, Kasi Penguji Kayu Divre Jateng, Adm. KPH Cepu, Kepala 
TPK Wilayah KBM Sar II Cepu dan Randublatung. Acara tersebut 
untuk menggali dan menampung kendala dan keluhan yang muncul  
terkait dengan penjualan kayu produksi Perum Perhutani dengan 
sistem online yang diterapkan mulai aret 2016 lalu dan untuk dicari 
solusinya. 

Dari hasil laporan yang disampaikan peserta, beberapa hal yang 
menjadi kendala dalam penerapan sistem penjualan kayu secara 
online diataranya sistem, aplikasi maupun pembeli dalam melaku-
kan transaksi pembelian. Pada umumnya pembeli ingin melihat dulu 
kondisi riil kaplingan yang hendak mereka beli.

Usai acara dengar pendapat di TPK Pasarsore Dirut Perum 
Perhutani beserta rombongan menjenguk Mandor BKPH Pucung 
KPH Cepu yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan 
kelompok pencuri beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu Dirut 
juga memberikan tali kasih kepada dua orang mandor yang menjadi 
korban tersebut.

Dalam kesempatan itu Dirut juga memberikan pengarahan dan 
pembinaan kepada karyawan Perum Perhutani KPH Cepu, KBM 
Sar II Cepu di KPH Randublatung. *

pembinaan Bahaya narkoba
Seiring adanya himbauan dari Pemerintah Republik Indonesia 

agar semua warga negara RI bersama-sama memerangi peredaran 
narkoba, di Aula TK. Tunas Rimba KPH Cepu, Kasat Bimas Polres 
Blora AKP Sumaidi memberikan pengarahan dan pembinaan ten-
tang bahaya narkoba dan radikalisme (21/4). 

Pembinaan diikuti segenap anggota Polhut, Mandor Polter dan 
segenap Asper serta perwakilan KRPH dalam wilayah KPH Cepu 
tentang pentingnya petugas Perhutani mengantisipasi sedini mung-
kin peredaran  narkoba dan radikalisme yang marak berkembang 
dikalangan masyarakat Indonesia pada akhir-akhir ini.

AKP Sumaidi  menuturkan tidak mentutup kemungkinan di 
lingkungan Perhutani KPH Cepu juga akan disusupi oleh jaringan 
narkoba dan paham radikalisme yang hendak menghancurkan 
keberadaan Perhutani sebagai mitra kerja masyarakat disekitar 
wilayah hutan. 

Dijelaskan pula ciri-ciri tanaman yang termasuk jenis narkoba. 
Hal tersebut dimaksudkan agar seluruh petugas Perum Perhutani 
yang bertugas di lapangan mengetahui dan mengenal jenis tana-
man yang dilarang, dan apabila menemukan ada jenis tanaman 
psikotropika tumbuh dikawasan hutan diharapkan melaporkan ke-
pada atasan langsung (KRPH atau Asper) untuk dilakukan koordi-
nasi dengan Kepolisian setempat untuk menindaklanjutinya.

Sementara dalam sambutanya, Administratur KPH Cepu mela-
lui Wakil. Adm/KSKPH Cepu Utara, Agus Kusnandar berharap set-
elah mengikuti penjelasan dan pembinaan ini semua karyawan KPH 
Cepu khususnya petugas lapangan mengerti dan tahu akan risiko 
penggunaan narkoba.

“ Kita akan menindak tegas kepada saipapun karyawan KPH 
Cepu yang terbukti memakai narkoba jenis apapun, tidak akan di-
tolerir,” tegas Agus.

Kom.Cpu/ed

Bangun Kesepahaman Komsos
KpH BLORa
Bertempat di ruang pertemuan KPH Blora telah diadakan ra-

pat keamanan Wakil Administratur Rayon IV yang dihadiri Kasi 
Keamanan Divre Jateng, Dedi Supriadi, S.Hut, MM (6/4).

 Administratur/KKPH Blora, Joko Sunarto, S.Hut dalam sambu-
tannya meminta agar petugas selalu menjalin koordinasi dengan 
pemerintah dan masyarakat setempat. Dikatakan bahwa baik bu-
ruknya hutan dan kehutanan tidak lepas dari dinamika percaturan 
politik ekonomi did alam negeri maupun global. 

“ Keadaan itu 
juga sangat diten-
tukan oleh karya-
wan Perhutani, 
orang-orang yang 
berinteraksi erat 
dengan hutan dan 
kehutanan,” ka-
tanya.

Dengan meli-
hat kondisi hutan 
saat ini tantangan 
yang dihadapi 
sekitar hutan san-
gat banyak. 

“ Untuk men-
jawab tanta ngan 
tersebut kita jalan-

kan komunikasi sosialisasi (Komsos) sebagai alternatif pilihan kon-
sepsi pengelolaan sumber daya hutan. Komsos dalam  lingkungan 
kerja merupakan suatu kegiatan yang dijalankan saat ini untuk men-
gantisipasi penjarahan hutan dan lingkungan. Setiap karyawan pe-
rusahaan didorong untuk terbuka mengomunikasikan permasalah-
an. Permasalahan hutan dan lingkungan baik pada level yang sama 
kepada masyarakat maupun kepada Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan (LMDH) supaya dapat membantu dan menyelesaikan  suatu 
konflik/masalah, membangun loyalitas dan kepercayaan. 

Selain itu juga mootivasi untuk kerja lebih baik menuju kondisi 
yang ideal dan selalu bersikap dewasa dan memiliki keberanian  un-

Adm/KKPH Blora, Joko Sunarto, S.Hut
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tuk menyampaikan pendapat ataupun keyakinannya dengan mem-
pertimbangankan pendapat/perasaan orang lain. 

Kegiatan Komsos mengandung filosofi yang sangat dalam ten-
tang arti pentingnya jiwa berbagi antara Perhutani, masyarakat serta 
pihak-pihak lain yang berkepentingan karena itu titik tolak keber-
hasilan Komsos terletak pada kemauan dan planing yang dilakukan 
pada masyarkat. 

Lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam uapaya perlindungan 
sumber daya hutan dengan Komsos harus terprogram dengan baik 
dalam implementasi Komsos harus sejalan dengan manajemen zo-
nasi dimulai dari penentuan tingkat kerawanan hutan suatu wilayah 
(RPH) dengan mencari akar permasalahan, menuyusun action plan 
dan juga evaluasi, selalu menghargai kreativitas dan melakukan 
inovasi, senantiasa belajar untuk mendapatkan cara baru dan hasil 
yang lebih baik.*

Bupati sampaikan lima usulan pembangunan
Dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan wilayah 

(Musrenbangwil) se eks-Karisidenan Pati di Pendopo Kabupaten 
Blora, beberap waktu lalu, Bupati Blora  H. Djoko Nugroho menyam-
paikan lima usulan pembangunan yang akan dilaksanakan 2017. 

Adapun 5 permasalahan pembangunan yang disampaikan 
di hadapan 
Gubernur Jawa 
Tengah, Ganjar 
Pranowo yakni 
soal pembangu-
nan jalan hutan, 
pemerataan jar-
ingan listrik desa 
hutan, pengak-
tifan bandara 
ngloram, pemban-
gunan jembatan 
bengawan Solo di 
Blora selatan dan 
pemanfaatan air 
bengawan Solo menuju Randublatung dan jati untuk mengatasi ke-
marau.

Dilaporkan, 48 persen wilayah kabupaten Blora terdiri dari hutan 
dan banyak warga yang tinggal di pedesaan tengah hutan. 

“ Mereka butuh akses jalan yang baik untuk memasarkan ha-
sil buminya ke kota. Selama ini jalan desa hutan berstatus milik 
Perhutani sehingga Pemkab tidak bisa memperbaikinya. Saya ingin 
bisa atau bisa memulai tahun depan semua jalan Perhutani pen-
ghubung desa akan saya bangun. Semoga perhutani bisa mema-
hami kondisi warga masyarakat Blora, sehingga proses perijinannya 
bisa cepat,” ujarnya. 

Bergitu juga dengan permasalahan listrik, dimana hingga sam-
pai saat ini masih ada puluhan dusun atau desa tengah hutan yang 
belum bisa menikmati aliran listrik. Pemkab selalu kesulitan jika in-
gin mendirikan tiang listrik di tanah milik Perhutani.

Ia berharap permasalahan-permasalahan tersebut dapat diper-
oleh seolusinya untuk kepentingan bersama.*

teRIMa SK
Sebanyak 23 karyawan Perum Perhutani KPH Blora menerima 

SK pada peringatan HUT Perhutani ke-55 lalu yang diberikan pada 
upacara peringatan hari jadi tersebut. Selain itu juga diberikan peng-
hargaan kepada dua karyawan yang berprestasi di tingkat direksi. 
Mereka adalah  Asep Ruskandar, Waka Adm/KSKPH Blorasebagai 
karyawan penggerak PHL terbaik pertama Tingkat Direksi 2015 
dan Sumarnosebagai mandor terbaik 1 Tingkat Direksi Dibidang 
Persemaian 2015. Selain itu juga diberikan santunan kepada 40 
orang anak yatim piatu dari Yayasan Safinatun Najah, Desa Blingi, 
Kecamatan Tunjungan serta kepada Sukardi, mitra binaan terbaik, 
KPH Blora pemilik usaha Kastaling di Blora. 

Kom.Blr/Sono

Lolos Audit PHPL-SVLK
KpH BanYUMaS BaRat
Setelah dilakukan audit selama satu minggu dari tim audit ek-

sternal PT. Equalitas Indonesia akhirnya Perum Perhutani KPH 
Banyumas Barat lolos untuk Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
(PHPL) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan tidak 
ditemukannya Lembar Ketidak Sesuaian (LKS) disemua bidang. 
Yakni bidang ekologi, produksi dan sosial .

Ketua auditor Hermansyah menjelaskan dengan tidak ditemu-
kannya Lembar Ketidak Sesuaian berarti Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di 
KPH Banyumas Barat sudah sesuai dengan kriteria dan berhak 
menerima Sertifikat PHPL dan SVLK (20/4).

Auditor juga memberikan catatan –catatan observasi untuk 
perbaiakan yang meliputi bidang ekologi tujuh observasi, bidang 
produksi tiga observasi dan bidang sosial satu observasi. Perbaikan 
observasi tersebut untuk ditindaklanjuti dan dilengkapi untuk perbai-
kan. 

Hermansyah juga merekomendasikan empat bidang. Yakni me-
liputi konsistensi dokumen, rekaman dokumen, SOP dan Peta yang 
penting untuk diimplementasikan agar Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari dan Sistim Verifikasi Legalitas Kayu di KPH Banyumas Barat 
menjadi lebih baik. 

Kom.Bmb/eko S

Bermain Game Motivator 
KpH gUnDIH 
Tak semua pegawai merasa bersemangat saat berangkat ke 

kantor. Ada saja perasaan jenuh dan malas yang menganggu hingga 
membuat semangat tersebut berkurang.Meski begitu, sebenarnya 
ada banyak hal yang bisa mendorong agar lebih semangat dalam bek-
erja. Bahkan 
bisa memo-
tivasi diri 
sendiri tanpa 
b a n t u a n 
orang lain.

“ Atau 
bisa dengan 
b e r k u m p u l 
b e r s a m a 
dengan ber-
main per-
mainan rin-
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gan walaupun hanya dilakukan dengan sangat sederhana, namun 
kegiatan ini mampu membangkitkan semangat kerja,” ungkap Budi 
Soetomo, Waka Adm/KSKPH Gundih Sub Monggot. 

Permainan itu, lanjutnya bisa bermacam-macam bentuknya sep-
erti contoh Game, Pecah balon Rantai Nama. 

“ Seperti saat ini yang kami lakukan ini adalah Rantai Nama. 
Permainan ini di maksudkan bagi kelompok yang belum saling kenal 
nama masing-masing agar lebih akrab serta memberikan pengala-
man tampil di depan Forum,” jelasnya.

Ya seperti ini lah cara kami memotivasi teman teman lapangan, 
lanjut Budi. Ia berharap dengan acara seperti itu petugas lapangan 
yang setiap harinya disibukkan dengan aktivitas yang tinggi sering 
kali mengalami kejenuhan dalam bekerja dengan permainan per-
mainan ringan seperti inilah dia bisa kembali segar.  

Tri Pitarto salah seoarang KRPH asal BKPH Madoh Medino 
mengaku senang dengan game motivator ini. Bahkan dia berharap 
tidak hanya di Sub-nya saja yang di adakan kegiatan seperti ini, tapi 
semua rekan-rekan yang berada di lapangan setiap tiga bulan rutin 
diadakan game motivator. Permainan ini bermanfaat untuk mendor-
ong proses kerjasama Tim.*

petani Hutan Banyutarung gelar trabas 
Dengan semangat membangun, menanam dan menjaga pulu-

han petani hutan RPH 
Banyu tarung BKPH 
Dalen menggelar 
trabas mengelilingi 
hutan wilayah RPH 
Banyutarung. Meski 
dengan mengunakan 
sepeda motor standar 
dan atribut seadan-
ya, namun mereka 
tetap ber semangat. 
Bahkan mereka rela 
merubah sepada mo-
tornya agar dapat di-
gunakan untuk seke-

dar ikut memeriahkan acara HUT Perum Perhutani Ke-55 itu.
Sebelum trabas bersama petani hutan desa Banyutarung juga 

melakukan penanaman disekitar hutan RPH Banyutarung. Acara itu 
dihadiri segenap Muspika desa Gabus dan segenap jajaran Perum 
Perhutani KPH Gundih.

Sementara itu Wakil Adminitsratur/KSKPH Gundih Sub. 
Kradenan, Eko Teguh Prasetyo mengatakan pihaknya sangat men-
dukung kegiatan itu. Ia berharapkan kegiatan seperti ini tidak han-
ya di lakukan pada saat perayaan hari tertentu, namun bisa setiap 
saat. 

“ Apalagi saat ini warga yang sekitar Banyutarung selalu mendu-
kung semua kegiatan yang dilaksankan oleh Perum Perhutani KPH 
Gundih. Terutama dalam bidang penanaman lahan lahan kurang 
produktif,” ujarnya.*

teRIMa SK Dan SantUnI anaK YatIM pIatU
Sebanyak  20 karyawan menerima surat keputusan promosi 

pegawai jenjang tujuh men-
jadi pegawai jenjang enamim 
dan diserahkan langsung  
Administratur KPH Gundih 
pada upacara HUT Perhutani 
ke-55 belum lama ini. Selain 
itu juga diberikan bantuan 
kepada 89 anak Yatim Piatu 
dan Ponpes ang yang be-
rada di sekitar wilayah kerja 
Perhutani KPH Gundih. 

 Kom.gdh/totok 
glemboh

Sosialisasi Tanggap Bencana
KpH KeBOnHaRJO 
Perum Perhutani KPH Kebonharjo melakukan sosialisasi tang-

gap bencana di desa Bitingan Sale Rembang belum lama ini. 
Sosialisasi tersebut digelar di rumah kepala desa Bitingan dan di-
hadiri oleh puluhan warga setempat.

Wakil Adm/KSKPH Kebonharjo, Pandoyo menjelaskan den-
gan masih tingginya curah hujan saat ini ia meminta agar warga 
desa Bitingan yang berada dibawah pegunungan hutan Tengger 
Kebonharjo hendaknya selalu waspada. Jika hujan terjadi dua hari 
berturut-turut maka warga harus menghindari tempat-tempat yang 
biasa longsor. 

“ Apalagi jika hujannya sangat deras lebih baik warga segera 
mencari tempat yang aman. Mengungsi sementara merupakan al-
ternatif terbaik. Hal ini untuk menghindari ancaman bahaya longsor 
yang sewaktu-waktu bisa terjadi,” katanya.

Menurutnya, Perhutani KPH Kebonharjo mempunyai tim pen-
anggulangan bencana. Namun tim ini bisa efektif atau tidak san-
gat tergantung dari kerjasama dengan masyarakat. Keterbatasan 
Perhutani, masyarakatlah yang dapat membantu menutupinya. 

“ Jadi, dalam upaya penanggulangan bencana apapun peran 
serta warga sekitar hutan sangat dibutuhkan. Dalam kelola hutan 
sinergitas Perhutani dengan masyarakat tidak bisa ditinggalkan,” 
jelas Pandoyo lebih lanjut.

Selain sosialisasi tanggap bencana,dalam kegiatan  tersebut, 
Perhutani KPH Kebonharjo juga memberikan bantuan berupa pe-
nyerahan pakaian layak pakai kepada warga yang membutuhkan. 
Puluhan petani hutan juga  menerima air madu Perhutani. Kegiatan 
dilanjutkan dengan olah raga sepak bola bersama pemerintahan 
desa Bitingan dengan Perhutani Kebonharjo.*

Kom.Kbh/aris

Usprod LMDH Wana Mutiara 
Hasilkan Puluhan Juta
Usaha produktif (usprod) LMDH Wana Mutiara Desa Gayam 

Bogorejo, Blora menghasilkan ratusan juta rupiah. Pendapatan 
tersebut diperoleh dari berbagai macam usaha. Antara lain perse-
waan tratak, koperasi simpan pinjam, sewa pakai traktor dan berba-
gai usprod lainnya.

Wakil Adm/KSKPH Kebonharjo, Pandoyo mengatakan bahwa 
keberhasilan LMDH Wana Mutiara Gayam tidak lepas dari adanya 
pertemuan rutin yang diadakan pengurus dan anggotanya. Melalui 
pertemuan rutin tersebut semua kegiatan LMDHdapat dimonitor dan 
dievaluasi. Setiap anggota LMDH berhak memberikan masukan un-
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tuk peningkatan usprod demi peningkatan pendapatanLMDH. 

Selain itu, petugas Perhutani KPH Kebonharjo juga senantiasa 
memberikan pendampingan, terutama jika terjadi kendala-kendala. 
Baik kndala dari segi admnistratif maupun kendala lapangan. Hal ini 
menjadi tanggungjawab bersama.

Sampai saat ini usaha persewaan tratak menghasilkan penda-
patan sekitar Rp 65,3 juta lebih, simpan pinjam koperasi senilai Rp 
53 juta bantuan dari kementrian desa sekitar Rp200 juta. Kemudian 
juga mendapatkan bantuan dari Perhutani Divisi Regional Jawa 
Tengah berupa satu 
unit traktor senilai Rp 
18 juta. Jadi total as-
set dan pendapatan 
usprod LMDH Wana 
Mutiara lebih dari Rp 
300 juta.

“ Dengan penda-
patan sebesar ini se-
moga LMDH Wana 
Mutiara dan warga 
Gayam lebih ber-
semangat dalam 
bekerjasama den-
gan Perhutani untuk 
menjaga keamanan 
dan kelestarian hutan 
demi kemakmuran bersama,” ujar Pandoyo ber harap.*

SItUS SUMBeRan taK peRnaH KeRIng
Situs sumber mata air Sumberan yang terletak di hutan KPH 

Kebonharjo sampai saat ini masih dapat memenuhi kebutuhan air 
bagi warga Tempurejo Bogorejo Blora. Baik untuk kebutuhan air mi-
num, mencuci  maupun dalam keperluan lainnya. 

Untuk memelihara sumber mata air Sumberan baru-baru ini 
Perhutani KPH Kebonharjo bekerjasama dengan LMDH Jati Mulyo 
Langggeng desa Tempurejo Blora mengadakan kegiatan kebersihan 
di situs yang terletak di hutan petak 30 g tersebut. Hadir  pula dalam 
kegiatan itu pemerintahan desa setempat, tokoh pemuda dan tokoh 
masyarakat.

Kepala sub seksi (KSS) Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 
(PHBM) KPH Kebonharjo, Murtopo, menjelaskan kegiatan bersih-
bersih sumber mata air Sumberan merupakan tindak lanjut dari hasil 
audit surveillance ta-
hun kemarin. 

“ Pada dasarnya 
Perhutani, LMDHdan 
masyarakat  dituntut 
untuk menjaga, me-
melihara dan mem-
pertahankan keaslian  
situs. Baik situs so-
sial budaya maupun 
situs lingkungan,” 
jelasnya.

Senada den-
gan Murtopo, ketua 
LMDH Jati Mulyo 
Langgeng, Mulyono, 
menuturkan warga 
Tempurejo sangat terbantu dengan keberadaan sumber mata air 
dari hutan Kebonharjo tersebut. Kontribusi situs Sumberan pada 
warga sekitar hutan sangat besar. Karena pada musim kemaraupun 
airnya tidak pernah kering, meski volumenya agak berkurang. 

“ Untuk itu pihakLMDH bersama masyarakat senantiasa siap 
bekerjasama dengan Perhutani untuk menjaga dan mengamankan 
sumber mata air ini,”ujar Mulyono yang juga sebagai anggota Polsek 
Bogorejotersebut.

Kom.Kbh/aris

Aksi Sosial Donor Darah
KpH KeDU SeLatan
Belum lama ini BKPH Gombong Utara KPH Kedu Selatan 

menggelar aksi donor darah dalam rangka bakti sosial sebagai wu-
jud kepedulian sesama yang bekerjasama dengan Palang Merah 
Indonesia di Gombong.

Para peserta donor darah adalah karyawan dan karyawati serta 
istri karyawan di ling-
kungan Perhutani BKPH 
Gombong Utara. Dari 
aksi itu berhasil disum-
bangkan 25 kantong 
darah yang untuk selan-
jutnya diolah PMI dan 
didistribusikan kepada 
masyarakat yang mem-
butuhkannya.

A s p e r / K B K P H 
Gombong Utara, Yuliono 
menyampaikan kegiatan 
donor darah ini merupa-
kan wujud kepedulian 
terhadap sesama kar-
ena setetes darah yang 
diberikan sangat berarti 
bagi kehidupan orang lain.

“Saya mengharapkan adanya semangat dan kesadaran dalam 
diri kita masing-masing akan pentingnya persaudaraan dan saling 
tolong-menolong antar sesama manusia”, katanya.*

SOSIALISASI BPJS
Sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  dige-

lar di Purworejo  bekerja sama dengan Perhutani KPH Kedu Selatan 
untuk menjawab beragam pertanyaan yang muncul dari para pe-
serta BPJS.

Acara dibuka Administratur/KKPH Kedu Selatan, Toni Suratno 
yang menyampaikan bahwa BPJS merupakan program baru dari 
pemerintah yang perlu disosialisasikan karena masih ditemui hal-hal 
yang semestinya tidak terjadi sehingga dapat memberikan jawaban 
terhadap beragam pertanyaan.

Narasumber 
dari BPJS kan-
tor cabang 
P u r w o r e j o , 
Bagus menga-
takan bahwa 
mulai 1 Januari 
2014, PT Askes 
telah berganti 
nama menjadi 
BPJS. Badan 
Penyelenggara 
Jaminan Sosial 
atau BPJS 
ini merupa-
kan lembaga 

yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial 
di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Jika Askes adalah badan 
hukum persero, maka BPJS merupakan badan hukum nirlaba/pub-
lik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS 
akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di 
Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes 
Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial 
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ketenaga kerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. 
Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan 
secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS 
Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi 
BPJS Ketenagakerjaan. BPJS berkantor pusat di Jakarta, dan bisa 
memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di 
tingkat kabupaten kota.

Yang perlu diperhatikan, bahwa keanggotaan BPJS adalah wa-
jib bagi seluruh warga negara Indonesia dan warga negara asing 
yang telah tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan. Banyak hal yang 
dijelaskan Bagus tentang BPJS. Di sesi tanya jawab Bagus mem-
berikan kesempatan bagi yang belum jelas. Nampaknya para pe-
serta benar-benar antusias dan haus akan informasi yang berkaitan 
dengan kesehatan.

Kom.Kds/agus

Perhutani dan Santri 
Nanam Bareng

KpH peKaLOngan BaRat 
Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat melakukan penana-

man bersama dengan Santri dan Muspika Salem di kawasan hutan 
lindung petak 15 a RPH Windasri BKPH Salem KPH Pekalongan 
Barat bertajuk “ Hijaukan Hutanku “ (15/4).

Kegiatan dipimping langsung Administratur/KKPH Perkalongan 
Barat A Fadjar Agung Susetyo S Hut bersama camat Salem, Moch 
Adnan dengan menanam pohon secara simbolis di petak 15 a terse-
but.

Dalam kesempatan ini Anton berharap, aksi penanaman pohon 
yang di lakukan oleh para Santri kali ini bisa memicu masyarakat lain 
untuk lebih peduli menanam pohon di hutan serta menjaga kawasan 
hutan agar tetap  lestari. 

“ Hutan yang baik selain dapat menjaga kualitas udara dan ling-
kungan, juga akan mampu menjadi penyedia cadangan air bagi 
masyarakat,” katanya.

Dikatakan kegiatan tersebut adalah mewujudkan untuk menghi-
jaukan hutan wilayah BKPH Salem juga bentuk kerjasama antara 
Perhutani dan Pondok Pesantren Ta’allumul Huda Desa Ganggawang 
Kecamatan Salem.

Pengasuh Pondok Pesantren Ta,allul Huda Desa Ganggawang, 
KH Saeful Rohman menyampaikan, penanaman pohon adalah 
memiliki nilai ibadah yang luar biasa karena ikut andil dalam meme-
lihara bumi milik Allah SWT. 

“ Nilai ibadah ini bukan kepada manusia,akan tetapi juga peng-
huni hutan lainnya seperti satwa yang adadi hutan,” ujarnya.  

Adapun jenis pohon yang di tanam dalam kegiatan ini di antaran-
ya dari jenis buah-buahan yakni buah mangga, petai, cimpedak, ke-
dondong dan jambu kurang lebih 45.000 bibit buah.*

MENANAM DI CURUG CANTEL
Sementara itu penanaman bersama sebelumnya juga te-

lah dilakukan di di kawasan Curug  Cantel masuk wilayah hutan 
petak 13 a dan 12 j RPH Igirklanceng, BKPH Paguyangan, Desa 
Batursari,Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dengan mena-
nam bibit buah-buahan, 

Penanaman melibatkan semua karyawan Perum Perhutani KPH 
Pekalongan Barat.  Dan juga melibatkan masyarakat sekitar hutan. 
Adapun jenis bibit buah-buahan yang ditanam, meliputi jambu Citra 
100 plc, mangga 20 plc, kersem 250 plc, Alpokat 200 plc, jambu batu 
20 plc, dan sawo kecik 20 plc.

Kegiatan penanaman merupakan rangkaian peringatan hari jadi 
Perhutani ke 55 29 Maret 2016. 

Curug Cantel di pilih untuk penanaman itu karena melengkapi 
kawasan wisata tersebut sekaligus sebagai penyangga Curug 
Cantel yang kelak tanaman buah-buahan tersebut akan menjadi 
etalase wisata

Kom.pkb/parno

Empat Pencuri Getah 
Pinus Disidangkan

Empat terdakwa pelaku pencurian Getah Pinus di TPG Cikuning 
Desa Jipang, Kecamatan Bantarkawung , Kabupaten Brebes dis-
idangkan di Pengadilan Negeri (PN) Brebes (12/4). 

Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim, Iwan Gunawan (Ketua) dan 
anggota Sri Sulastuti dan Dian AM, Jaksa Penunutut Umum, Rohana 
Amirudin, juga empat orang saksi diantara 3 orang dari Perhutani 
BKPH Bantarkawung KPH Pekalongan Barat dan 1 orang anggota 
Polisi Polsek Bantarkawung.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyebutkan, bah-
wa empat orang terdakwa Zaenal Cs dituduh telah mencuri getah 
pinus seberat 6 kwintal (600 kg ) di TPG Cikuning Desa Jipang, 
Kecamatan Bantarkawung, Brebes masuk wilayah RPH Cikuning 
BKPH Bantarkawung KPH Pekaolngan Barat. Pencurian dilakukan 
pada tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 menggunakan mo-
bil Luxio warna silver No. Pol : B-1426-PAM. Akibat kejadian tersebut 
Perum Perhutani dirugikan sebesar Rp 5,4 juta.

Terdakwa dianggap melanggar pasal 93 ayat1 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 

Rukito selaku KRPH Cikuning BKPH Bantarkawung KPH 
Pekalongan Barat dalam kesaksiannya mengatakan, saat kejadian 
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mendapat laporan dari Mandor Casto dan Ono kemudian lang-
sung bergerak kelokasi ternyata Casto dan Ono suadah menang-
kap Zaenal Arifin berikut barang bukti getah pinus sudah dikantong 
plastik sebanyak 12 kantong kurang lebih 600 kg diambil dari TPG 
Cikuning 6 blong.

Menurut Rukito, terdakwa Zaenal adalah Residivis pencuri ge-
tah pinus karena baru saja 1 tahun di hukum di PN Brebes dengan 
kasus serupa. 

“ Dia baru saja bebas sekitar lima bulan yang lalu akhir 2015, kali 
ini dia membawa teman baru anak muda yang tidak tahu apa-apa,“ 
ujarnya.

Kom.pkb/parno

Sosialisasi Whistle Blowing System 

Sekretaris Perusahaan Direksi Perum Perhutani, John 
Novarly dan Kepala Biro Komunikasi Perusahaan Kantor Pusat 
Susetyaningsih sosialisasikan Whistle Blowing System (WBS) atau 
Sistem Pengaduan Pelanggaran kepada Kepala Urusan Komunikasi 
Perusahaan tingkat Divisi Regional Jawa Tengah di Kantor Seksi 
Perencanaan Hutan (SPH) II Yogjakarta. Selasa (19/4).

Sosialisasi WBS diikuti 25 peserta terdiri Kepala Urusan (Kaur) 
Komunikasi Perusahaan, Kepala Sub Seksi (KSS) Humas, Kepala 
Seksi Humas dan Sekretaris Divisi Regional Jawa Tengah Arief 
Hidayat.   

Whistle Blowing System (WBS) adalah sistem yang mengelola 
pengaduan/penyingkapan mengenai pelanggaran perilaku melawan 
hukum dan perbuatan tidak etis  atau tidak semestinya. Pengaduan 
itu sifatnya terjaga kerahasiaan identitas pengadu guna meningkat-
kan dan mengoptimalkan peran serta organ perusahaan dan stake-
holder dalam mengungkapan pelanggaran yang terjadi dilingkungan 
Perum Perhutani.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan 
yang baik, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Perhutani adalah hal yang harus dihindari oleh selu-
ruh Insan Perhutani. 

Wujud komitmen Perhutani untuk menyediakan sistem bagi 
penegakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seh-
ingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab, 
maka Perhutani menyusun dan menerapkan Sistem Pelaporan 
Pelanggaran (SPP) dalam rangka memberikan kesempatan kepada 
segenap Insan Perhutani dan stakeholder untuk dapat menyampai-
kan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta nilai-nilai etika yang ber-
laku pada Perhutani, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertang-
gungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perhutani.

Lingkup pengaduan/penyingkapan yang ditindaklanjuti oleh 
sistem pelaporan pelanggaran meliputi pelanggaran terhadap pera-
turan perundang-undangan (Korupsi, kolusi, nepotisme, tindakan 
kekerasan fisik, pemerasan, pencurian, penyuapan, gratifikasi, 
pelecehan seksual, penggunaan narkoba, kecurangan, perbuatan 
tindak pidana kehutanan, perbuatan yang membahayakan keaman-
an hutan, keselamatan kerja, kesehatan kerja dan keamanan pe-
rusahaan dan perbuatan tindak pidana lainnya). Pelanggaran etika 
Perusahaan (Code of Conduct / CoC) atau norrma-norma kesopan-
an, antara lain benturan kepentingan, insider trading, etika kerja, 
dan kegiatan politik. Pelanggaran peraturan Perusahaan (Peraturan 
Kerja Bersama dan Peraturan Disiplin Kepegawaian).

Dalam rangka menjamin kerahasian identitas Pelapor maka 
Perusahaan memastikan para pihak yang terlibat dalam proses 
WBS/SPP berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi 
yang diperoleh dan dimiliki sehubungan dengan laporan dan/atau 
hasil investigasi WBS, dan tidak menyampaikan kepada pihak yang 
tidak berkepentingan tanpa persetujuan Direktur yang membidangi 
GCG, kecuali untuk keperluan yang dipersyaratkan atau diwajibkan 
oleh regulator, dan/atau peraturan perundang-undangan. 

toufik purwa

Dirut Tinjau TPK Kendal
KpH KenDaL
Direktur Utama Perum Perhutani, Mustoha Iskandar beserta 

rombongan melakukan kunjungan ke KPH Kendal 19 April 2016. 
Rombongan diterima langsung oleh Administratur/KKPH Kendal, Ir  
Sunarto beserta jajarannya.

Usai ramah tamah Dirut berkeliling melakukan pemeriksaan di 
setiap ruang kerja dan berdialog dengan karyawan. Dalam dialog 
tersebut antara lain Dirut menyinggung bahwa KPH Kendal adalah 
KPH unggulan yang bersertifikasi PHL maka agar semua karyawan 
bisa bekerja lebih produktif dan maksimal.  

Pada kunjungan di KPH Kendal itu Mustoha juga berkesempa-
tan meninjau TPK Gambilangu dan TPK Subah. KPH Kendal seba-
gaimana dijelaskan  Administratur/KKPH Kendal, Ir Sunarto terkait 
biang tebangan  rencana produksi kayu  di KPH Kendal pada 2016 
untuk jenis kayu jati 14.676 m³ dan untuk  kayu rimba 247 m³ atau 
total  14. 923 m³.

Sampai dengan tanggal 19 April 2016 jumlah produksi  
3.309,138m³, pengujian yang sudah di-approved  2.761,96 m³   se-
dangkan pembayaran PSDH 1.925,831 m³. 

Kom.Kdl/Totok Kpy

PT EI Audit KPH Pati
KPH PATI
Tim Audit PHPL dari PT Equality Indonesia (EI) yang dipimpin 

oleh Slamet Mulyadi melaksanakan audit lapangan di KPH Pati yang 
sebelumnya dilakukan audit internal  kelengkapan data data admin-
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istrasi di kantor. Kegiatan berlangsung 7-11 April 2016.

Audit lapangan dilakukan di empat BKPH, yakni BKPH Lunggoh, 
Barisan, Kuwawur dan Regaloh serta melihat kawasan Hutan 
Lindung dengan Wisata Religi di sekitar kawasan pegunungan 
Muria.

Di lapangan tiam antara lain melihat keberadaan Pal Batas yang 
merupakan batas antara Kawasan hutan dan Tanah pemajekan atau 
tanah warga juga mengecek Tenurial terkait Penggunaan kawasan 
Hutan diluar sektor Kehutanan baik Pinjam Pakai maupun Tukar 
Menukar Kawasan Hutan. Selain itu juga melakukan monitoring 
tanaman pemeliharaan, tebangan dan lingkungan serta kawasan 
perlindung setempat (KPS) dan wawancara dengan karyawan dan 
stake holder (LMDH).*

SUMBangan penDIDIKan
Pada Pertemuan Rutin Dharma Wanita Perhutani KPH Pati dan 

YTRP (Yayasan Tunas Rimba Perhutani) yang berlangsung 9 April 
2016 lalu di gedung serba guna KPH Pati,  Yayasan Tunas Rimba 

KPH Pati men-
erima sumban-
gan Dana Bina 
L i n g k u n g a n 
s e b e s a r 
Rp 75 juta. 
Sumbangan 
disampaikan 
oleh Petugas 
Khusus PKBL  
dari Direksi 
P e r h u t a n i , 
Medy Arfan 
yang diterima 
langsung oleh 
Ketua Yayasan 

Tunas Rimba KPH Pati, Ny Lucy Merdiana Dadang Ishardianto.
Bantuan tersebut untuk meningkatkan proses belajar mengajar 

dan akan dibagi untuk sejumlah TK Tunas Rimba binaan YTRP KPH 
Pati. Yakni TK Tunas Rimba I Keling Kec.Keling - Jepara, TK Tunas 
Rimba II Barisan Kec.Jaken-Pati, TK Tunas Rimba III Bangsri  Kec.
Bangsri-Jepara, TK Tunas Rimba IV Tambakromo Kec.Tambakromo-
Pati, TK Tunas Rimba V Pucakwangi  Kec.Pucakwangi-Pati, serta 
TK Tunas Rimba VI Gabus Kec.Gabus-Pati.

Ketua Yayasan Tunas Rimba KPH Pati, Ir Lucy Merdiana Dadang 
Ishardianto  menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut dan 
berharap bermanfaat bagi perkembangan pendidikan yang ada di 
yayasan tersebut.*

JUaRa IV VOLI
Tim voli Perum 

Perhutani KPH Pati 
menyabet juara IV 
dalam tournament 
Sedekah Laut yang 
digelar di Tempat 
Pelelangan Ikan 
(TPI) Lapangan Bolla 
Volly Desa Sambiroto 
Kec.Tayu Kab.Pati 
(11-18/4/2016). Tim 
menerima uang pem-
binaan sebesar Rp 
750 ribu dan piagam. 
Tournament yang 
memperebutkan had-
iag sebesar Rp 6 juta 

itu diikuti dari Tim Dinas/Instansi dan Club Bola Volly se-Kabupaten 
Pati.

Kom.pati/eka.R/Raswi

SMK Kehutanan Rimba Taruna 
Pelajari Kegiatan Produksi  Kayu

KpH RanDUBLatUng
Sebanyak 18 siswa Sekolah Menengah Kejuruan  (SMK) 

Kehutanan Rimba Taruna Sedan Rembang  mempelajari proses 
produksi kayu di Perhutani KPH Randublatung selama  dua bulan.

Pendalaman ilmu kehutanan khususnya bidang produksikayu 
merela lakukan sebagai pelaksanaan belajar mengajar di lapangan 
tersebut diikuti siswa kelas II dikemas dalam Praktek Kerja Industri 
Program Keahlian Kehutanan. 

Penanggung jawab siswa, Heru Utara S.Hut mengatakan bah-
wa tujuan dilakukan Praktek kerja lapangan selain sebagai sarama 
pembelajaran secara langsung dilapangan  juga mempersiapkan 
siswa agar mampu menguasain teknologi produksi kayu khususnya 
produksi kayu jati. Dengan demikian sehingga diharapkan siswa 
mempunyai pengalaman  kerja, mereka nantinya mempunyain daya 
saing individu di bidang kehutanan.

“ Untuk mencapai kemampuan tersebut tentunya mereka 
dibekali dengan teori tentang budidaya kehutanan serta praktek 
lapangan seperti yang dilakukan di Perhutani KPH Randublatung 
ini,”  katanya

Adminstratur KPH Randublatung melalui Wakil Administratur/
KSKPH Randublatung  wilayah Selatan, Rudi Hantoro. S.hut 
menyambut baik praktek lapangan yang dilakukan oleh siswa 
SMK Kehutanan Rimba taruna tersebut.  Dengan dipilihnya KPH 
Randublatung ini sebagai tujuan praktek lapangan menunjukkan 
bahwa Pengelolaan Hutan yang dilakukan di Randublatung  telah 
seuai dengan kaidah-kaidah yang ada. 

“ Kepercayaan dari para pihak untuk KPH Randublatung sebagai 
tempat tujuan praktek kerja ini tentunya akan tetap dijaga sehingga 
kedepan sistim pemgelelolaan hutan yang ada bisa menjadi salah 
satu penyumbang ilmu kehutanan dimasa depan,” katanya.

Adapun ke 18 siswa tersebut ditempatkan di wilayah BKPH 
Tanggel, Temanjang dan Ngliron untuk wilayah  Randublatung 
Utara. Sementara untuk wilayah Selatan mereka akan ditempatkan 
di BKPH Banyuurip, Kemadoh dan BKPH Pucung.

Kom.Rdb/andan S       

Lokalisasi Di Lahan 
Hutan Dibongkar

KpH BLORa
 Lokalisasi porstitusi yang berada di lahan Perum Perhutani KPH 

Blora di persil A.50 jalan lori DK 56a – 57 dan persil 61 DK 2 – 5a 
RPH Kunduran BKPH Ngawenombo dilakukan pembongkaran.

Perum Perhutani KPH Blora bekerja sama dengan Muspika 
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Kecamatan Kunduran dan Satpol PP Kabupaten Blora telah sepa-
kat untuk melakukan pembongkaran lokalisasi yang telah dihuni se-
banyak 60 orang dari 30 bangunan yang menempati lahan Perum 
Perhutani KPH Blora tersebut. 

Kegiatan pembongkaran diawali dengan berbagai pendekatan 
atau tahapan berupa sosialisasi pada 20 April 2016 yang dilanjuta-
kan dengan pengosongan lokasi pada 21 – 30 April 2016, sedan-
gkan tahap akhir berupa eksekusi pembongkaran lokalisasi pada 
tanggal 2 – 7 Mei 2016.

Lokalisasi porstitusi yang dikenal dengan nama lokalisasi Yang 
Jrong sudah sejak lama berdiri di atas lahan Perhutani KPH Blora, 
sehingga keberadaanya bila tidak dilakukan pembongkaran maka 
akan berdampak pada citra yang kurang baik terhadap Perhutani 
sebagai pemilik lahan dan juga akan menimbulkan permasalahan 
tenurial yang berkepanjangan.

Sedangkan maksud dan tujuan dilaksankannya pembongkaran 
lokalisasi adalah mengakomodir keinginan masyarakat setempat 
dan mendukung program pemerintah Kecamatan Kunduran terkait 
dengan ketertiban dan keamanan lingkungan. Selain itu lahan bekas 
lokalisai nantinya akan dijadikan “ Ruang Terbuka Hijau “ di wilayah 
Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora yang rencananya akan di-
laksanakan penanaman bersama dengan Muspika pada 9 – 15 Mei 
2016.*

gIatKan patROLI SIMpatIK
Untuk menekan angka pencurian kayu, petugas keamanan 

Perum Perhutani KPH Blora terus meningkatkan kegiatan pa-
troli simpatik yang di-
lakukan dengan rajin 
blusukan ke sejumlah 
desa pinggiran hutan. 
Petugas memberi pem-
binaan kepada para 
pemuda  dan mem-
berikan kegiatan yang 
positif diantaranya den-
gan memberi pelatihan 
wirausaha. Pelatihan 
wirausaha yang sudah 
dilakukan diantaranya 
budidaya cacing dan 
bebek.

“ Kami juga melaku-
kan bakti sosial dengan 
membagikan sembako, 
pengobatan gratis dan 
bantuan seragam olah 
raga kepada kelompok 
pemuda,“ tutur  Wakil 
Adm/KSKPH Blora, 

Asep Rusnandar.
Menurut Asep yang juga  koordinator keamanan Perum Perhutani 

KPH Blora, patroli simpatik yang dilakukannya sebagai bentuk ko-
munikasi sosial kepada masyarakat sekitar hutan. Harapannya, 
agar semua lapisan masyarakat di sekitar hutan ikut serta menjaga 
keamanan dan kelestarian hutan.

“ Hasilnya sudah tampak.  Pencurian kayu jati di wilayah hutan 
kami saat ini sudah mulai berkurang karena dengan seringnya kami 
melakukan komunikasi sosial di desa-desa” tegasnya.

Ditambahkan, kegiatan tersebut juga diwajibkan bagi seluruh 
karyawan Perhutani KPH Blora terutama mulai di tingkat BKPH atau 
Asper sampai tingkat mandor. Karena mereka setiap harinya yang 
bersentuhan langsung dengan masyarakat di sekitar hutan. 

  Kom Blr/teguh-Sono

Senam Bareng Dua Instansi
KpH SURaKaRta 
Untuk kali pertama, Hotel Sahid Jaya Solo bersama Perum 

Perhutani KPH Surakarta menggelar senam sehat di area parkir 
Hotel Sahid Jaya Solo ( 29/4) dan diikuti seluruh pegawai Hotel 
Sahid Jaya Solo dan Perhutani. Kebersamaan ini diharapkan bisa 
memperkuat tali silaturahim antara karyawan di kedua perusahaan. 

Administratur/KKPH Surakarta, Bob Priambodo menyatakan 
bahwa kegiatan senam bersama tersebut perlu digiatkan agar bisa 
meningkatkan kesehatan karyawan baik Perhutani maupun Hotel 
Sahid Jaya Solo dan dapat menjalin hubungan silaturahmi yang 
erat. 

Agenda senam sehat ini menurut Septiarona Sylviarineta, Public 
Relation Manager Hotel Sahid Jaya Solo mengatakan bahwa men-
ingkatnyak esehatan setiap karyawan, akan berdampak positif bagi 
perusahaan. 

“Perhutani merupakan mitra kerja yang terdekat kami karena ter-
letak hanya di seberang depan hotel. Untuk itu alangkah lebih indah-
nya jika kegiatan ini kami adakan. Dan Hotel Sahid Jaya Solo san-
gat terbuka kepada Perhutani dalam bentuk kerjasama atau acara 
apapun yang baik untuk memajukan kedua belah pihak. Semoga 
tali silaturahim ini dapat berjalan dengan baik lagi kedepannya,” un-
gkapnya.*

penYULUHan naRKOBa
Perum Perhutani KPH Surakarta bekerjasama dengan Polisi 

Resort Kota Surakarta melakukan sosialisasi narkoba kepada kary-
awan Perhutani di kantor KPH Surakarta (18/4).

Kepala Sub Bidang Pendidikan Polresta Surakarta, Setyo 
Wiyono mengatakan,” Peta rawan tindak pidana narkoba kota 
Surakarta mempunyai urutan terbesar No.1 pada tahun 2015. Maka 
dengan adanya hubungan kerjasama yang baik antar Perhutani 

Adm dan Waka Adm SKPH Blora da-
lam suatau kegiatan operasi simpatik.
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dengan Polresta Surakarta perlu sekali adanya penyuluhan kepada 
karyawan Perhutani agar keluarga besar Perhutani  terhindar dari 
ancaman bahaya Narkoba.

“ Seorang yang terkena narkoba 90% sangat sulit disembuhkan, 
maka perlu diketahui apa itu narkoba, bahaya narkoba, jenis narko-
ba, gejala-gejala dan perubahan perilaku bagi pemakai narkoba,” 
katanya.

Narkoba adalah zat asal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 
sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan turun atau 
berubahnya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai meng-
hilangkan rasa nyeri  dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Jenis narkoba misalnya morfhine, marijuana, alcohol, hashish, 
cocaine, heroin, opium, LCD, nicotine, daun ganja, sabu, hashish 
basah dan cair, ekstasi, amphetamine, putow dan lain-lain.

Gejala dan perubahan perilaku  sensitif, tertutup, penuh raha-
sia dan cenderung suka menyendiri. Sering curiga dengan semua 
orang dan melamun akibat halusinasi. Menjadi penggemar baju len-
gan panjang guna menutupi luka suntik / sayatan. Jarang mandi, 
karena badannya jika kena air terasa sakit. Sering bohong dan suka 
mencuri untuk membiayai kegiatannya. Mata tampak merah, cekung  
terkesan mengantuk. Badan semakin kurus. Menjadi kasar dan tidak 
sopan. Di sekitarnya sering ditemui barang-barang aneh seperti ko-
rek api, jepitan, plester, kertas timah, sendok kecil dan lain-lain.

“ Mudah-mudahan dengan penyuluhan bahaya narkoba, kita 
bisa memahami kemudian menularkan kepada keluarga lebih dini, 
sehingga keluarga bisa terhindar dari bahaya narkoba”, tutur Johni 
Andarhadi. Wakil Administratur/KSKPH Surakarta. 

Kom.Ska/titik-Suko

Ratusan Siswa Ikuti 
Seminar Hari Bumi

KpH KeBOnHaRJO
Perum Perhutani KPH Kebonharjo memperingati Hari Bumi den-

gan mengadakan seminar di gedung Kesambi Kebonharjo belum 
lama ini. Ratusan siswa SLTP dan SLTA dari beberapa kecamatan di 
kabupaten Rembang mengikuti kegiatan yang berlangsung selama 
dua hari itu. 

Wakil Adm/KSKPH Kebonharjo, Pandoyo,  menyampaikan bah-
wa seminar peringatan Hari Bumi diselenggarakan untuk mengin-
gatkan kepada kita semua supaya lebih peduli pada bumi. 

“ Sebab, disadari atau tidak saat ini perhatian terhadap bumi da-
pat dikatakan berkurang. Bumi terlalu dieksploitasi demi pemenu-
han kebutuhan hidup tanpa memperhatikan faktor keseimbangan-

nya. Dengan 
seminar ini 
Perhutani KPH 
K e b o n h a r j o 
mengajak se-
mua pihak 
untuk tetap 
menjaga dan 
meles tar ikan 
bumi. Minimal 
dengan upaya 
penanaman po-
hon dimanapun 
lokasinya kita 
sudah berkon-
tribusi terhadap 
penyelamatan 
bumi,” jelas 
Pandoyo.

Sementara, 
pemateri semi-
nar,  Ali Imron 
men je l askan 
bahwa ke-

beradaan bumi adalah menjadi tanggungjawab bersama. Para pen-
gelola hutan mempunyai peran strategis dalam melestarikan bumi. 
Tentunya, tanggungjawab ini dapat berhasil jika ada dukungan dari 
semua pihak. Utamanya dari lembaga pendidikan yang mengajar-
kan pentingnya menjaga bumi bagi para siswanya. 

“ Hutan yang terjaga kelestariannya sangat dibutuhkan untuk 
menjaga ekosistem dengan segala keanekaragaman hayatinya. 
Populasi satwa dalam hutan membutuhkan hamparan luas untuk 
mempertahankan hidupnya, “ jelas Ali Imron

Ditegaskan Ali Imron, semua insan mempunyai peran penting 
terhadap pengelolaan bumi. Bumi diciptakan untuk manusia. Maka 
manusia pula yang harus menjaganya. Sebab, jika bumi tidak dikel-
ola dengan benar tidak menutup kemungkinan musibah dan ben-
cana akan menimpa manusia.

“ Dalam perkembangannya kita perlu prihatin dan harus lebih 
bijak dengan berbagai kegiatan yang mengeksploitasi kulit hewan 
dengan alasan seni kebudayaan. Karena  jika tidak dikendalikan se-
cara lambat laun kebudayaan itu akan memusnahkan keberadaan 
satwa tersebut,” jelas Ali Imron yang juga dosen Fakultas Kehutanan 
Universitas Gajah Mada tersebut.

Seminar Hari Bumi selain diisi dengan materi ilmiah tentang 
bumi, juga dengan diskusi tanya jawab para peserta. Dalam kesem-
patan itu puluhan bibit tanaman rimba juga diberikan kepada para 
siswa dan guru untuk ditanam di lokasi sekolah masing-masing.

Kom.Kbh/Aris
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Latihan Gabungan 
Petugas Keamanan

KpH BOnDOWOSO
Belum lama ini diadakan latihan gabungan (latgab) bagi per-

sonil Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) KPH Bondowoso dan Satuan 
Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Jawa Timur Detasemen B Pelopor 
Sub Detasemen 3 Bondowoso (28/4). Rangkaian latihan gabungan 
tersebut diikuti sekitar 70 personil meliputi ketangkasan fisik, me-
nembak, SAR (Search and Rescue) seperti kemampuan penge-
vakuasian korban serta olah tempat kejadian perkara (TKP). 

Latgab dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, keter-
ampilan dan keahlian personil baik secara individu maupun dalam 
tim untuk menghadapi terjadinya gangguan keamanan, utamanya di 
kawasan hutan. Latihan gabungan diadakan di kawasan hutan Petak 
25, Petak 82 dan Petak 16 Wilayah RPH Sukorejo BKPH Sukosari. 

Pemilihan lokasi didasarkan pada kondisi geografis dan 
topografis wilayah tersebut dimana terdapat satu gunung api ak-
tif, yakni Gunung Ijen dan salah satu wilayah DAS Sampean yang 
berpotensi bencana. Selain itu juga merujuk pada referensi tentang 
beberapa kejadian gangguan kamtibmas akibat kejahatan yang ber-
implikasi kontijensi di wilayah Indonesia.

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan bagi masyarakat sipil, 
di lokasi latgab telah dipasang papan lokasi latihan dan larangan 
melintas di area tersebut dikarenakan banyak dipasang ranjau dan 
bahan peledak. Latgab semacam ini tidak hanya diadakan sekali 
ini saja namun direncanakan digelar secara berkelanjutan  sebagai 
upaya untuk mewujudkan hubungan emosional yang baik dan saling 
pengertian antar satuan wilayah serta instansi yang lain.* 

tanaM BaMBU UntUK KOnSeRVaSI
KPH Bondowoso menggandeng para penggiat konservasi untuk 

melakukan penanaman 3.000 batang bibit bambu di sisi kanan kiri  
sungai sepanjang 700 meter di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari 
Kabupaten Bondowoso (16/4).

Sekitar 150 orang penggiat konservasi dari Kelompok Tani 
Bambu Raya (BR), Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan 

Sosial Masyarakat (LP2SM), Komunitas Bondowoso Rumahku, 
Gerakan Kemanusiaan Indonesia, TAGANA, ORARI, Kelompok 
Pelestari Sumber Daya Alam Puspita Hijau, Pondok Pesantren Nurul 
Hidayah Sulek serta personil Polsek dan Koramil setempat terlibat 
dalam kegiatan tersebut.

Adanya penanaman bibit bambu bertepatan dengan peringa-
tan Hari Air dan Hutan sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret 
setiap tahunnya sekaligus juga sebagai rangkaian peringatan Hari 
Jadi Perhutani ke – 55. Pemilihan lokasi Desa Sulek Kecamatan 
Tlogosari karena wilayah ini memiliki kekayaan mata air yang sangat 
bagus sehingga kelestariannya wajib dijaga dan lagi sebagian besar 
masyarakat Sulek banyak yang memanfaatkan bambu sebagai ba-
han dasar produksi ekonomi hijau.

Adi Winarno, Administratur Perhutani KPH Bondowoso men-
gungkapkan bahwa tanaman bambu merupakan tanaman yang 
bernilai konservasi tinggi karena mampu menyimpan air dan ung-
gul sebagai penahan erosi. Masyarakat bisa memanfaatkan bawah 
tegakan dan kawasan hutan untuk membudidayakan bambu den-
gan mengikuti ketentuan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 
(PHBM). Bahkan belum lama ini Perhutani Bondowoso secara 
khusus melatih para mandor tanam untuk melakukan pembibitan 
bambu. 

Sementara Untung Sutrisno, Ketua LP2SM Bondowoso men-
gungkapkan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kon-
servasi air dan hutan untuk penguatan ekonomi hijau. Semangatnya 
adalah menjaga sumber mata air Lembah Sulek yang merupakan 
lereng Gunung Raung. 

“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti di satu desa namun 

bisa dikembangkan minimal ke desa terdekat,” katanya. 
Kom.Bwo/Veni

Sekar Hijaukan Kawasan Konfilk
KpH pROBOLInggO 
Belum lama ini DPD Serikat Karyawan (Sekar) Perum Perhutani 

KPH Probolinggo melakukan reboisasi menghijaukan kawasan lahan 
konflik/ tenurial yang terjadi sejak 1969. Kawasan tersebut terletak 
di petak 13 I RPH Sukapura BKPH Sukapura. Luas baku kawasan 
tersebut 1,10 ha dengan 0,6 ha yang menjadi konflik.  

Penanaman tersebut dalam rangka HUT Sekar Perhutani ke-11 
dan dalam rangka penyelesaian kawasan tenurial dengan tanaman 
eucalliptus. 

Lahan seluas 0,6 ha telah diduduki sejak 1969 untuk pemuki-
man dan lahan pertanian oleh warga Dusun Ngelo Desa Sapikerep 
Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. 

Penanaman  dipimpin Moch Rifa’i, Ketua Sekar DPD Perhutani 
KPH Probolinggo. Selain penanaman pada kegiatan tersebut juga 
dilakukan pemberian tali asih dan pembagian sembako kepada tu-
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juh orang janda. Mereka 
merupakan sisa dari 15 
penghuni  kawasan hu-
tan yang belum mening-
galkan kawasan hutan 
tersebut. 

Dalam sambutannya 
Kepala Tata Usaha KPH 
Probolinggo, R. Prasetyo 
Edy Wicaksono yang tu-
rut hadir dalam penana-
man itu mengucapkan 
terima kasih kepada se-
genap warga penghuni 

kawasan petak 13 i  tersebut yang telah mengakui dan siap untuk 
meninggalkan kawasan. 

Turut hadir pada acara penanaman itu Kaur Hukum dan Agraria, 
Gatot Kuswinaryono dan Kepala Desa Sapikerep beserta jajaran-
nya.

Sementara penana-
man untuk penyelesa-
ian kawasan tenurial 
juga telah dilakukan di 
RPH Ranupane BKPH 
Senduro dengan jenis 
eucalyptus dan ja-
bon. Perubahan jenis 
tanaman itu agar tidak 
mendapat gangguan 
dari masyarakat.

Sebagaimana dika-
takat Asper/KBKPH 
Senduro, Tekat Andianto 
saat ini masyarakat su-
dah mulai sadar bahwa 
hutan perlu untuk dile-
starikan. Senada, ke-

sadaran masyarakat itu juga disampaikan tokoh masyarakat desa 
Ranupane, Abah Gimin.

“ Kita harus mulai melestarikan dan menjaga hutan dengan baik, 
tidak menebang pohon sembarangan yang mengakibatkan hutan 
gundul. Apalagi pada saat musim kemarau mulai tiba dimana sum-
ber mata air sudah mulai terancam kering dan cuaca sudah semakin 
panas, maka kita juga harus menanam pohon di sekitar sumber 
mata air,” kata Abah Gimin.

peLantIKan 
Adm/KKPH Pro-

bo linggo, R Ratmanto 
Tri Mahono S Hut MM 
belum lama ini melan-
tik Irawan Bintoro Aji 
sebagai Kepala Seksi 
Pengelolaan Sum-
ber Daya Hutan (Kasi 
PSDH) KPH Pro-
bolinggo yang ber-
langsung sederhana 
di ruang Administratur. 
Irawan Bintoro Aji se-

mula menjabat  sebagai Asper BKPH Mantup KPH Mojokerto.*

MOU Dengan KeJaRI
Untuk mengantisipasi konflik pembalakan pada kawasan hu-

tan produksi dan lindung, KPH Probolinggo meneken MoU dengan 
Kejari Kraksaan (30/03). 

Dikatakan Adm/KKPH Probolinggo, R Ratmanto bahwa den-
gan telah dilakukannya penandatangan MoU tersebut  Kejari Kra-

ksaan bisa memberikan 
bantuan penanganan 
masalah hukum perda-
ta dan tata usaha Ne-
gara mengingat ke-
wenangan Perhutani 
saat ini terbatas untuk 
masalah tersebut. Ker-
jasama diharapkan juga 
dapat memberi manfaat 
kedua belah pihak

Sementara Kajari 
Kraksaan, Edi Sumarno 
menyatakan bahwa 

kerja sama tidak hanya berupa nota penandatanganan, namun ebih 
pada tindakan riil dan ia meminta MoU agar segera ditindaklanjuti. 

“ Kami siap memberikan bantuan hukum maupun pertimbangan, 
apalagi terkait hutan yang dilindungi negara. Kami akan bertindak 
apabila ada surat kuasa khusus dari Perhutani tentang objek yang 
harus dibantu, misalnya tentang bantuan hukum atau pertimbangan 
hukum,” jelas Edi.*

Sementara MoU serupa juga telah dilakukan Adm/KKPH 
Probolinggo, R Ratmanto Tri Mahono S Hut MM dengan Kepala 
Kejaksaan Negri (Kejari) Lumajang, Gde Mahendra.*

KUnJUngan KOMISI B 
Rombongan Komisi B dan DPRD Kabupaten Probolinggo di-

dampingi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Probolinggo berkun-
jung melihat tanaman 
PLDT kopi jenis ara-
bika di RPH Kedasih 
dan RPH Sukapura 
BKPH Sukapura be-
berapa waktu lalu.

P e n a n a m a n 
kopi dibawah rega-
kan pinus tersebut 
mendapat sambu-
tan positif dari rom-
bongan Komisi B 
DPRD Kabupaten 
P r o b o l i n g g o . 

Sementara Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Raharjo,SP.
MMA terkait penanaman kopi tersebut menyatakan siap akan mem-
bantu untuk pengadaan bibitnya. 

Dalam kesempatan itu KSS PHBM KPH Probolinggo, Mahludin 
menyatakan bahwa program penanaman PLDT kopi tersebut untuk 
membantu dan memberdayakan petani penggarap yang merupakan 
anggota LMDH. Ditambahkan Mahludin bahwa Perhutani senantia-
sa siap mendukung program tersebut dengan melaksanakan bimb-
ingan dan akan siap menyediakan lahan untuk ditanami kopi selama 
tidak mengganggu tanaman pokok.

Kom.prn/Mmg-Fidiyah

Adm Pimpin Patroli Trabas Alas 
KpH BOJOnegORO
Administratur/KKPH Bojonegoro, Ir Erwin MM bersama Wakil 

Adm/KSKPH Bojonegoro Tengah, Mulyana, Shut memimpin patroli 
tabas alas yang diikuti 13 Asper dan 50 KRPH (16/4). Trabas dilaku-
kan untuk survei tanah-tanah kosong yang diharapkan pada 2019 
sudah bisa tertanami semua.

Start mulai dari BKPH Dander melaju ke arah barat, RPH Kebon 
Agung dan Putuk BKPH Tengger. Berheti di RD RPH Sendang 
Gerong BKPH Clangap dilanjutkan ke RPH Sawit Rejo dan berakhir 
di RPH Gledekan  BKPH Clangap. 
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Saat finish dilakukan Administratur melakukan dialog dengan 
segenap jajarannya , Asper dan KRPH terkait program penanaman 
tanah-tanah kosong tersebut. Tanaman yang dipilih adalah tanaman 
kayu putih dan klirisidi.

Komitmen bersama yang telah disepakati dan harus dilaksana-
kan. Isi komitmen itu diantaranya tanaman harus jadi, keamanan ter-
jaga serta pendapatan harus tercapai baik pendapatan dari produksi 
kayu maupun dari usaha lain sehingga perhutani unggul tahun 2020 
dapat terwujud. 

Kegiatan patroli dan survei langsung di lapangan juga akan di-
lanjutkan wilayah hutan lainn KPH Bojonegoro.*

pKS apI KHaYangan
Pernjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan Wana Wisata 

Kayangan Api dilakukan KPH Bojonegoto dengan Pemerintah 
Kabupaten Bojonegoro. Wana Wisata Kayangan Api terletak di 
petak 129 c, RPH Soko BKPH Tengger seluas 3,4 Ha. 

Penandatangan dilakukan oleh Adm/KKPH Bojonegoro, Ir Erwin 

MM dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Amir Syahid, 
S.Sos, M.Si. 

Erwin berharap PKS bisa menjalin kerjasama yang lebih baik 
antara pemerintah daerah dengan Perhutani sehingga pembangu-
nan di Kabupaten Bojonegoro.

 Selaian Wana Wisata Kayangan Api beberapa lokasi wisata 
juga telah diajukan LMDH untuk dikelola seperti Wisata Air Grogolan 
Kecamatan Dander dan Negeri Atas Angin Kecamatan Sekar yang 
berada di wilayah BKPH Deling.

BantUan BenIH  JagUng HIBRIDa 
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Ir Akhmad 

Djupari, M.Si.telah melakukan pendataan ulang pengajuan bantuan 
bibit yang diajukan oleh 103 LMDH wilayah Kabupaten Bojonegoro 
untuk lahan seluas 15.633 Ha yang tersebar di lima KPH. Yakni KPH 
Bojonegoro 53 LMDH (7.490 Ha), KPH Parengan 3 LMDH (40,95 
Ha), KPH Padangan 36 LMDH (6.701 Ha), KPH Ngawi 5 LMDH (490 
Ha), dan KPH Saradan 6 LMDH (910,7 Ha). Per hektarnya rata-rata 
butuh 15 kg, maka untuk luas lahan 15.633 Ha membutuhkan bibit 
sekitar 234,495 ton.

Verifikasi data Calon Petani Calon Lahan (CPCL) final di ru-
ang pertemuan Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro mendapatkan 
data riil dan valid dari LMDH (14/4). Direncanakan Dinas Pertanian 
Kabupaten Bojonegoro pada Agustus mendatang sudah mendistri-
busikan kepada petani.

Administratur/KKPH Bojonegoro, Ir, Erwin, MM menandas-
kan bahwa, sinergitas Perhutani KPH Bojonegoro dengan Dinas 
Pertanian ini sebagai tindak lanjut program keberhasilan Kabupaten 
Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan program ketahanan pan-
gan Nasional.*

 Kom.Bjr.Mkm.

PHL, Banyuwangi 
Selatan Katagori Baik 

KpH BanYUWangI SeLatan
PT. Equality Indonesia sebagai Lembaga Penilai Pengelolaaan 

Hutan Produksi Lestari  (LP-PHPL) melakukan closing meeting 
Penilaian Kinerja Pengelolaaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 
di Perhutani KPH Banyuwangi Selatan. Acara dihadiri juga Karo 
SMPHT Kanpus Direksi Perhutani, Kasi PHL Divisi Regional Jatim, 
tim pendamping dan PIC masing-masing bidang KPH Banyuwangi 
Selatan.

Audit penilaian kinerja dilaksanakan selama satu minggu dari 
tanggal 20 - 26 April 2016. Perum Perhutani KPH Banyuwangi 
Selatan merupakan salah satu dari 5 KPH sample terpilih di Divisi 
Regional Jawa Timur dalam rangka audit Sertifikasi PHPL (S-PHPL) 

Multilokasi Berbasis Divisi Regional. Adapun KPH sample terpi-
lih Divisi Regional Jawa Timur kainnya adalah KPH Jatirogo, KPH 
Ngawi, KPH Mojokerto dan KPH Madura. 

Penilaian dilakukan untuk seluruh bidang kegiatan meliputi aspek 
Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK (Verifikasi Legalitas 
Kayu). Penilaian ini merupakan bentuk evaluasi kinerja pengelolaan 
hutan Perum Perhutani KPH Banyuwangi Selatan dalam kurun wak-
tu 5 tahun terakhir (2011-2015).

Administratur/KKPH Selatan, Agus Santoso menyatakan bahwa 
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dengan dilaksanakannya audit S-PHPL ini semoga ada perubahan 
yang positif yakni kinerja pengelolaan hutan Perum Perhutani KPH 
Banyuwangi Selatan. Kinerja semakin meningkat dalam rangka 
mewujudkan/mengimplementasikan Visi Perum Perhutani yaitu 
“Menjadi Perusahaan Unggul Dalam Pengelolaan Hutan Lestari” 
dan misi Perhutani yakni Planet, people dan Profit serta sebagai 
tolok ukur pengelolaan hutan yang baik serta harapannya nantinya 
memperoleh Sertifikat PHPL dengan nilai akhir kinerja termasuk ka-
tagori baik. 

Kom.Bws/Didik nurcahyo.

PT. EI Audit  KPH Jatirogo
KpH JatIROgO
Perum Perhutani KPH Jatirogo, selesai dilakukan audit Penilaian 

Kinerja  Pengelolaaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh PT 
Equality Indonesia. Audit 
berlangsung selama satu 
minggu, 6 - 12 April 2016. 

Penilaian dilakukan 
untuk seluruh bidang 
kegiatan meliputi as-
pek Prasyarat, Produksi, 
Ekologi, Sosial dan VLK 
(Verifikasi Legalitas Kayu). 
Penilaian ini merupakan 
bentuk evaluasi kinerja 
pengelolaan hutan Perum 
Perhutani KPH Jatirogo 
dalam kurun waktu 5 tahun 
terakhir (2011-2015).

Administratur Perum Perhutani KPH Jatirogo, Achmad Basuki 
berharap dengan telah dilakukannya penilaian tersebut kinerja pen-
gelolaan hutan Perum Perhutani KPH Jatirogo semakin meningkat. 
Nilai akhir kinerja KPH Jatirogo termasuk katagori baik, seperti hal-
nya pada audit Controlled Wood - FSC akhir 2015 lalu.*

panen RaYa JagUng
Beberapa waktu lalu di KPH Jatirogo dilakukan Panen Raya 

Jagung di Petak 29 e RPH Tawun, BKPH Bahoro yang dilakukan ber-
sama dengan  Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Sumardi, 
Bupati Tuban H. Fathul Huda dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 
Jawa Timur Ir. Indra Wiragana, MSi serta Kepala Perum Perhutani 
Divisi Regional Jawa Timur Ir. Andi Purwadi, MM 

Administratur/KKPH Jatirogo,  Achmad Basuki dalam sambutan-
nya bahwa panen raya tersebut merupakan bentuk dukungan kepa-
da pemerintah dalam mensukseskan kedaulatan pangan nasional.

Penanaman jagung dibawah tegakan petak 29 e seluas 37,10 
Ha adalah hasil positif  kerjasama antara Perum Perhutani KPH 
Jatirogo LMDH Sumber Rejeki.

Untuk wilayah Kabupaten Tuban, kawasan hutan Perum 
Perhutani yang berpotensi menghasilkan jagung seluas 19.737,55 
Ha dengan taksiran produksi 71.055 ton. Luasan tersebut berada 
pada lahan tumpangsari dengan tanaman jagung di tiga KPH yaitu 
KPH Jatirogo 5.208,55 Ha, KPH Parengan 4.107,85 Ha dan KPH 
Tuban 10.421,15 Ha. Penyerapan tenaga kerja lokal dari usaha per-
tanian komoditas jagung tersebut sekitar 37 ribu orang petani hutan 
dengan estimasi pendapatan setiap panen lebih dari Rp177,6 M.

Kom.Jtrg/ey.

Menanam, Selamatkan Sumber Air
KpH KeDIRI 
Perum Perhutani KPH Kediri bersama TNI AD dan Pemerintah 

Kabupaten Kediri bertekat bersama untuk menghijaukan sumber 
mata air yang ada di Kabupaten Kediri.

Seperti yang di lakukan baru-baru ini menanam bersama di 
kawasan hutan petak 90,92 dan 93 RPH Kalipang BKPH Kediri di 
Kecamatan Tarokan wilayah barat yang ada di Kabupaten Kediri. di 
wilayah itu saat  kemarau agak susah air. 

Administratur/KKPH Kediri, Maman Rosmantika mengatakan 
bahwa penanaman bersama stikholder Kabupaten Kediri agar bisa 
diketahui bersama kondisi masyarakat di sekitar hutan. Sehingga 
nantinya keberadaan hutan bukan semata-mata tanggung jawab 
Perum Perhutani melainkan menjadi tanggung jawab bersama baik 
dari segi penanaman pemeliharaan serta keamanan. 

Menanam bersama juga diikuti sekitar 350 personil yang terdiri 
TNI-AD, LMDH , Pramuka dan Mahasiswa dengan menanam 1500 
bibit berbagai jenis. Diantaranya ada Jabon,Trembesi Mahoni dan 
beberapa jenis tanaman keras lainya.*

DUKUng KOMUnItaS SeJaWat
KPH Kediri bersama komunitas Sepeda Jelajah Wisata 

Jawa Timur 
( S E J A W A T ) 
menjelajahi hu-
tan Trenggalek 
belum lama 
ini. Acara yang 
dikemas un-
tuk menge-
nalkan wisata 
di Kabupaten 
Trenggalek ini 
juga dihadiri 
F o r p i m d a 
K a b u p a t e n 
Trenggalek. 

Administratur/KKPH Kediri, Maman Rosmantika dengan ke-
hadiran komunitas Sejawat di kawasan hutan BKPH Trenggalek di-
harapkan nantinya bisa mempromosikan wisata yang ada di wilayah 
KPH Kediri. 

“ Perum Perhutani sangat mendukung kegiatan seperti ini seh-
ingga wilayah-wilayah yang belum di kenal masyarakat melalui ko-
munitas ini bisa mengenalkan,” katanya.

Ketua komunitas Sejawat, Ny. Yeni mengatakan olah raga ber-
sepeda ini awalnya hanya di ikuti orang-orang perkotaan saja tetapi 
lama kelamaan olah raga yang cukup menantang ini sudah di ikuti 
peserta dari berbagai kalangan Desa,Kota,Tua atapun muda yang 
sekarang anggotanya sudah lebih daro 500 orang.

Disela kegoatan itu anggota Komunitas Sejawat juga melakukan 
penanaman pohon pinus sebanyak 350 plances di kawasan hutan 
petak 26A Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bedndungan Bagian 
Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Trenggalek.

Kom.Kdr/Jufri

Tanami Jalur  Pendakian
KpH LaWU DS
Kegiatan peringatan hari bumi sedunia yang jatuh pada tanggal 

22 April merupakan momen 
penting bagi setiap orang, 
perusahaan dan pemerin-
tah untuk menunjukan ko-
metmen akan kepedulian 
terhadap alam. Tanggal 
yang setiap tahun diperin-
gati sebagai Hari Bumi ini 
juga menunggu peran lebih 
wisatawan, untuk meng-
hargai dan melestarikan 
tempat yang pernah dan 
akan mereka kunjungi.
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Kita harus bisa menyadari ini semua akan hilang dikemudian 

hari, maka dari itu kita harus peduli akan bumi yang mengandung 
keindahan alam ini. Hanya keinginan untuk melipat gandakan usaha 
memelihara dan menjaganya yang dapat memulihkan itu semua.

Kegiatan dalam memperingati hari bumi sedunia kepedulian 
terhadap alam di canangkan di tempat wisata pendakian puncak 
gunung lawu, kegiatan tersebut di adakan bersama – sama den-
gan para pendaki pencinta alam, petugas Perhutani BKPH Lawu 
Selatan, PGL dan Masyarakat. tepatnya pada tanggal 23 April 2016 
yang langsung di pimpin oleh Asper BKPH lawu Selatan Marwoto 
dan di ikuti semua jajarannya.

Kegiatan tersebut diadakan dengan cara gerakan kebersihan 
dan penanaman besama di sepanjang jalur pendakian Cemoro 
Sewu untuk menciptakan lingkungan alam yang bersih serta bebas 
dari pencemaran. Sehingga kedepan tempat wisata pendakian gu-
nung Lawu yang terletak di Kab. Magetan bisa memberikan nuansa 
lingkungan yang ramah dan hijau bagi semua pencinta alam.

Asper BKPH Lawu Selatan, Marwoto mengajak semua wisatawan 
untuk ikut menjaga kebersihan dan kelestarian bumi Cemoro Sewu 
agar bisa menanamkan rasa cinta alam.

Kom.LwDs/Eko

Pembalak Kayu 
Sonokeling Dibekuk
KpH LaWU DS 
Peningkatan pengaman hutan terus dilakukan oleh Petugas 

Gabungan Perhutani Polhut Mob dengan Polsek dan Polres. Polhut 
Mob KPH Lawu Ds bersama Asper BKPH Ponorogo Timur beserta 
Mandor (Polter) dan mandor lainnya yang bergabung dengan jajaran 
Polsek Sawoo bisa menggagalkan aksi pencurian kayu Sonokeling 
di hutan lindung di petak 136E yang terletak di perbatasan hutan 
Kab. Ponorogo dan Kab. Trenggalek.

 Petugas gabungan bisa mengamankan sebuah Truk Nopol K 1883 
AN yang dikemudikan oleh Yulianto (29 Th) , warga Desa Pangkal, 

Dusun Blumbang, 
Kec. Sawoo, Kab. 
Ponorogo. Truk terse-
but mengangkut kayu 
Sonokeling turun dari 
perkampungan Dusun 
Pandan Sawoo terus 
dihadang oleh petu-
gas Perhutani ber-
sama anggota Polsek 
Sawoo dan dihenti-
kan untuk diperiksa 
surat kelengkapan-
nya. Namun ternyata 
surat yang menyertai 
angkutan kayu itu se-
muanya palsu. 

Truk Nopol K 1883 
N pun diamankan ber-
sama muatan kayu 
sonokeling dengan 
jumlah kurang lebih 
150 batang, panjang 
1- 4 meteran (18/4). 
Dengan sigap petugas 
Polhut mob Sutrisno, 
Bruino dan salah satu 
mandor yang di damp-
ingi Petugas polsek 
membawa sopir ber-

sama muatannya langsung ke kantor Polsek Sawo dan diteruskan 
penyidikan guna pengembangan jaringan yang lain.

Choirul Huda , Asper BKPH Ponorogo Timur mengatakan bah-
wa tingkat kerawanan gangguan keamanan hutan di wilayah RPH 
Sawoo sangat signifikan, oleh sebab itu bersama jajaranya selalu 
memantau daerah tersebut bersama anggota Polmob dan anggota 
Polsek. Karena menjadi tanggung jawab menjaga asset negara 
yang bernilai milyaran rupiah sangat berat oleh karena itu sinergi 
selalu di jalin bersam petugas gabungan dan masyarakat.

Joko selaku Komandan Regu Polhut Mob mengatakan selain 
Truk, makelar kayu yang berasal dari Trenggalek bernama Suyatmo 
( 39 Th ), Desa Munjungan, Kec. Munjungan, Dusun Krajan, RT 03/
RW. 01, Kab. Trenggalek juga mengamankan Pelaku Pembalakan 
bernama Kadimun ( 41 Th ) yang berasal dari Desa Branggol, Dusun 
Pandan, RT. 04/RW. 01, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo yang diduga 
sudah lama melakukan pembalakan liar di dalam hutan lindung, 
RPH Sawo, BKPH ponorogo Timur di petak 136 c.

Guna mengantisipasi langkah berikutnya merapatkan barisan 
dalam menjaga hutan, Petugas lapangan harus selalu menjalin ko-
munikasi baik internal maupun dengan masyarakat sehingga men-
ciptakan sinergi yang baik. Dalam hal ini peran serta masyarakat 
sangat dibutuhkan guna mengantisipasi terjadinya gangguan 
keamanan hutan,” ujar Choirul Huda.

Kom.Lawu Ds/eko – Dwi Sulistijorini

Pembinaaan dan Pelatihan 
Penegakan Hukum Kehutanan

KpH MaDIUn 
Perum Perhutani Rayon II Madiun bekerjasama dengan Polres 

Madiun mengelar Pembinaaan dan Pelatihan Penegakan Hukum 
di bidang Kehutanan yang berlangsung di Aula Bayangkara Polres 
Madiun (21/4).

Pembinaan dan Pelatihan diikuti 150 anggota Polisi Hutan 
Perhutani KPH Madiun Saradan dan Lawu Ds. 

Administratur/KKPH Madiun, Widhi Tjahjanto, menyatakan bah-
wa pembinaan dan pelatihan Penegakan Hukum dibidang Kehutanan 
sangat penting untuk membekali diri, kemampuan dan kesigapan 
anggota Polisi Hutan. Selain itu guna meningkatkan pengetahuan 
di bidang hukum kehutanan sebagai bekal dalam melaksanakan tu-
gasnya secara professional.

“ Kami selalu berkoordinasi dan berkerjasama dengan Jajaran 
Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan Negeri dalam rangka penga-
manan hutan di wilayah hukum Perhutani Madiun dalam upaya me-

Petugas saat mengamankan barang 
bukti.
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nekan terjadinya pelanggaran atau kejahatan kehutanan yang ada 
diwilayah kerja Perhutani KPH Madiun,” ujar  Widhi.

Sementara itu Kapolres Madiun, Tony Surya menyatakan bah-
wa Jajaran Polisi Resort Madiun  memfasilitasi segala bentuk ker-
jasama yang positif dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan 
illegal logging dalam bentuk apapun. Hal tersebut demi terwujud-
nya keamanan asset hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani dan 
demi terciptanya suasana yang  kondusif di wilayah hukum Polres 
Madiun. 

“ Polri sudah berupaya mendekatkan diri dengan masyarakat 
melalui penempatan petugas bantuan pembinaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas) yang sudah ditempatkan 
disetiap Desa,” katanya.

Selain itu jajaran Polres Madiun dikatakan juga senantiasa men-
ingkatkan kerjasama lembaga hukum yang ada yaitu Kejaksaan, 
Pengadilan dan Perum Perhutani dalam mengatisipasi tindak keja-
hatan pencurian kayu. 

“ Apabila ada suatu kejadian atau masalah dilapangan, Perhutani 
bisa bekerjasama atau berkoordinasi dengan Polsek terdekat dan 
bisa menghubungi langsung ke Polres, “ tegas Tony. *

ganDeng  pt CHaROen pOKpHan
KPH Madiun berkerjasama PT Charoen Pokphan Surabaya 

menggandeng LMDH wilayah Kabupaten Ponorogo dalam upaya 
mendukung  dan mengawal program Ketahanan Pangan Nasional. 
Hal tersebut disampaikan dalam agenda rapat kerjasama produksi 
jagung antara Perum Perhutani PT. Charoen Pokphan dan LMDH 
dalam Wilayah BKPH Sukun di Aula Perhutani KPH Madiun (26/4). 

Administratur/KKPH Madiun, Widhi Tjahjanto dalam kerjasama 
tersebut dilakukan untuk meningkatkan produksi jagung yang saling 
menguntungkan di masing masing pihak, baik itu Perhutani , LMDH 
dan PT Charoen Pokphan. 

“ Salah satu bentuk kerjasama ini adalah kesediaan dari PT 
Charoen Pokphan dalam hal penyediaan benih jagung Bisi 18, 

pelatihan penanaman dan pemanenan,” katanya dimana kerjasama 
tersebut dikelaskan yang saat ini masih digodog. 

“ Kami Perhutani telah memberikan kontribusi dengan peman-
faatan lahan bawah  tanaman kayu putih dengan merangkul se-
banyak 15 LMDH dari 15 Desa, empat Kecamatan dalam wilayah 
Kabupaten Ponorogo dengan total luas lahan  2.931,43 Ha. dan 
penggarap 7.362 pesanggem, “ jelas Widhi lrbih lanjut. 

Sementara Manager Produksi PT Charoen Pokphan Yosi Triono 
menyatakan pihak nya menyatakan kesiapannya dalam kerjasama 
tersebut.

“ Kami hanya berharap agar para petani hutan dapat kemuda-
han dalam upaya meningkatkan produktifitas jagung setiap tahun-
nya dengan tidak dipermainkan oleh tengkulak atau pedagang lokal 
tentunya,” ujar Yosi Triono.

Kom/Mdn/Yudi.

Tinjau Kembali Perjanjian
KpH nagnJUK
Mencapai suatu kesepakatan memang tidak mudah. Pencapaian 

titik temu suatu kesepakatan atau kesepahaman harus dilakukan 
dengan komunikasi terus menerus. Dan perjalanan perjanjian kerja 
sama antara Perhutani KPH Nganjuk, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Nganjuk dan LMDH Argo Mulyo Ds Sugihwaras Kecamatan Ngluyu 
Kab. Nganjuk harus adanya  pembahasan ulang dan hati-hati. 

“ Draft  perjanjian sudah dibuat sejak 2004 yang perlu  kajian 
ulang,” jelas Pujo Kasi PSDH KPH Saradan.

Kehati-hatian itu, lanjut Pujo, yang perlu diperhatikan adalah 
karena dalam draft yang lama perlu adanya perubahan dari aturan-
aturan dasar perjanjian sampai dengan pasal demi pasal. Selain itu 
dengan adanya kerjasama ini pemanfaatan kawasan hutan  untuk 
wana wisata dapat bermanfaat meningkatkan pendapatan taraf 
hdup bagi masyarakat sekitarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Sugihwaras, Setiawan me-
nyambut baik atas terlaksananya kerjasama tersebut sehubungan 
dari Kecamatan Ngluyu akan merencanakan program desa wisata 
sehingga yang ditunjuk Desa Sugihwaras dengan pertimbangan 
lokasi dekat wana wisata Ubalan dan Goa Margo Tresno.

Kades Sugihwaras menyarankan agar kegiatan tersebut dapat 
disalurkan ke BUMDES untuk menangani lebih lanjut. 

Kom.ngjk/Henny

Kompak Selamatkan 
Sumber Mata Air 

KpH paRengan 
Perum Perhutani KPH Parengan dan berbagai elemen 

masyarakat Kecamatan Montong kompak menyelamatkan lingkun-
gan dengan menanam 1.000 pohon asuh di kawasan hutan petak 70 
p RPH Sumberan BKPH Montong (3/4/)

Kawasan yang sudah dibebaskan dari hutan produksi Perhutani 
itu merupakan wilayah resapan sumber mata air Klampok, Desa 
Tanggulangin, Kecamatan Montong. Kondisinya debit air terus 
berkurang karena pepohonan di sekitar wilayah itu sudah sangat 
jarang.

Hadir dalam penanaman pohon, Asper BKPH Montong, Camat, 
Kapolsek dan Danramil Montong. Sejumlah Kepala Desa dari 
Asosiasi Kepala Desa (AKD), anggota perguruan silat Persaudaraan 
Setia Hati Terate (PSHT), Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKS 
PI) Kera Sakti, Margaluyu 151 dan Pagar Nusa. Pemerintah Desa 
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Tanggulangin, masyarakat sekitar hutan dan komunitas trail. 
Penanaman pohon itu pelaksanaan awal program Pohon Asuh 

yang telah disiapkan para pihak untuk selamatkan kawasan sumber 
air itu. Selain itu dalam rangka menyambut hari bumi dan memperin-
gati HUT Perhutani ke-55. Pohon yang ditanam jenis tanaman yang 
berbuah. Sehingga masyarakat juga dapat memanfaatkan buahnya, 
yakni  nangka, sukun dan kluweh.

Asper/KBKPH Montong, Nana Suwanda mengatakan penghi-
jauan itu selain untuk menyelamatkan sumber air, juga menyelamat-
kan kualitas kehidupan. 

“ Terima kasih semua pihak yang telah bersama-sama mewujud-
kan kegiatan ini,” katanya.

Sementara Camat Montong, Agus Wijaya menegaskan pihaknya 
siap mendukung penuh upaya penyelamatan lingkungan dengan 
banyak pihak itu. Apalagi program pohon asuh sangat baik, kar-
ena tidak sekedar menanam saja lalu ditinggalkan. Namun lebih 
mengedepankan tanggung jawab moral merawat pohon hingga siap 
hidup.

“ Kami mendukung penuh upaya penghijauan ini, kami bersama 
masyarakat ingin hutan  tetap terjaga seluruh ekosistemnya. Karena 
jika diabaikan dampak buruk selain dirasakan masyarakat sekitar 
hutan juga dirasakan masyarakat yang berada diwilayah lain,” ka-
tanya.

Pohon Asuh adalah program penanaman pohon yang digagas 
oleh sejumlah pihak. Program itu melibatkan sejumlah pihak untuk 
terlibat menanam dan merawat pohon sampai dapat bertahan hidup 
secara alamiah. Intinya adalah bukan sekedar menanam pohon lalu 
ditinggal saja dan dampaknya tanaman mati karena tidak dirawat. 
Kegiatan ini langkah awal sebelum menjalin komitmen dengan para 
pihak secara tertulis.*

MOU pengeMBangan gOa pUtRI aSIH
Perhutani KPH Parengan, Ketua Koperasi Wono Asih, Muspika 

Montong dan perwakilan LMDH Sumber Jati melaksankan penanda-
tanganan MoU pengelolaan wisata berbasis masayarakat di dalam 
Goa Putri Asih (11/4). 

Usai penandatanganan diharapkan segera dilakukan soft open-
ing dan masyarakat dapat menikmati wisata goa kars dengan be-
ragam  fasilitas pendukungnya.

Dengan penandatanganan MoU itu Perhutani mempersilahkan 
Koperasi Wono Asih untuk memulai aktifitas persiapan pembangu-
nan fasilitas wisata. 

“ Saya berharap kerjasama paling ideal dalam konsep pengelo-
laan hutan bersama masyarakat (PHBM) ini juga dapat memberikan 
dampak yang signifikan  terhadap ekonomi masyarakat,” ungkap 
Administratur KPH Parengan, Daniel Budi Cahyono.

Camat Montong, Agus Wijaya yang hadir dalam acara itu me-
nyampaikan bahwa Muspika maupun Pemkab Tuban sangat men-

dukung langkah bersama mengoperasikan Goa Putri Asih. 
“ Kami sangat mendukung upaya bersama ini. Termasuk pen-

canangan desa wisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat,”  
katanya.

Hadir dalam kesempatan itu, jajaran Perhutani KPH Parengan, 
Camat Montong, Kapolsek dan Danramil Montong. Pengawas dan 
Pengurus Koperasi Wono Asih, Pemdes Nguluhan, Pengurus LMDH 
Sumber Jati serta Ketua AKD Kab. Tuban. Bahkan usai acara, 
Kapolres Tuban AKBP Guruh Arif Darmawan juga hadir dan berke-
nan meninjau kondisi dalam goa.

Kom.prg/agus

Touring dan Tanam Bersama
SpH III JaOMBang
SPH III Jombang berkolaborasi dengan KPH Kediri, khususnya 

BKPH Pare menyelenggarak touring dan penanaman di sekitar ka-
wasan wisata Gunung Kelud (23/4).

Kegiatan yang ba ru kali pertama dise lenggarakan SPH III 
Jombang itu yang dikemas bertajuk ‘Gerakan Menanam Bersama 
Keluarga Besar SPH III Jombang dan KPH Kediri’ dikatakan sebagai 
kampanye penyelamatan hutan. 

“ Ini merupakan kegiatan kampanye penyelamatan hutan ka-
wasan sekitar Gunung 
Kelud yang baru kali 
pertama kita selengga-
rakan. Selain itu melalui 
kegiatan ini juga dituju-
kan untuk menjalin tali 
silaturahmi, jiwa korsa 
rimbawan,” jelas KSPH 
III Jombang, Tubagus 
Aep Saefudin, S. Hut.

Sebanyak 100 bibit 
Rimba Campur (RBC) 
ditanam di sepanjang 
tepi jalan utama menu-
ju puncak Gunung 
Kelud tersebut. Seperti 
trembesi, mahoni, sen-
gon, johar, beringin, 
salam, durian dan ka-
liandra bunga merah.

Pada kesempatan 
tersebut sebelum ac-
ara usai juga dilakukan 
pemberian santunan 

KSPH III Jombang, Tubagus Aep 
Saefudin, S. Hut menanam.
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kepada salah seorang anggota KSS Wilayah rayon III Jombang, 
yang sudah lama cuti akibat sakit. 

Kom.SpH3Jbg/eka W

Peringati HPN Ribuan 
Crosser Tanam Pohon 

RangKaIan 
memperingati Hari 
Pers Nasional 
(HPN) 2016 PWI 
Kabupaten Tuban 
kembali menggelar 
acara puncak den-
gan menggandeng 
komunitas pecinta 
trail yang tergabung 
dalam “Tuban Edan 
Trail Anventure” 
2016 Seri 2. 

Diikuti lebih  
dari 1000 peserta 
dengan Start dan 
Finish di Tempat 
Penimbunan Kayu 
(TPK) Ngogro, KBM 
Sar II yang bera-
da di Kecamatan 
Singgahan yang 
dihadiri Forpimda 

Tuban, jajaran Divisi Regional Perum Perhutani rayon I di Tuban, 
Jawa Timur (24/04).

Acara yang dikemas dengan tema “Deklarasi Komunitas Trail 
Pecinta Hutan Dan Penanaman 1000 Pohon” langsung dibacakan 
diatas panggung oleh perwakilan dari banyak komunitas trail se-
kabupaten Tuban berlangsung 10 menit. Kemudian dilanjutkan den-
gan penyerahan bibit secara simbolis oleh Kepala Divisi Regional 
Perim Perhutani Jawa Timur yang diwakilkan oleh Kepala Biro 
Perlindungan Sumber Daya Hutanj dan Kelola Sosial, Ir. Susilo Budi 
Wacono kepada salah satu perwakilan dari peserta komunitas trail 
Tuban. 

“ Agenda ini digelar bertujuan bahwa pecinta trail ini kelak bukan 
hanya penjelajah hutan saja, tapi juga sebagai wujud komitmen un-
tuk tetap menjaga dan melestarikan ekosistem hutan beserta isinya 
agar hutan tetap bisa menjadi  ‘paru-paru dunia’, “ kata Ir. Susilo 
Budi Wacono.

Dikatakan Susilo bahwa dengan menanam pohon, bumi akan 
selalu subur dan kelestariannya akan terus terjaga. “Selalulah tan-
am pohon demi anak cucu kita”, lanjutnya. 

Trail Adventure Let’s Go Seri 2 menempuh jarak sekitar 20 kilo-
meter dengan melintasi kawasan hutan jati, tanjakan dan turunan 
perbukitan sekitar Wisata Air Terjun Nglirip, serta perkebunan jeruk 
Desa Mulyorejo yang merupakan kawasan KPH Parengan. Kegiatan 
itu memperebutkan hadiah 5 Sepeda Motor Trail, 5 Sepeda Motor 
Matik dan puluhan hadiah menarik lainnya.

AKBP Guruh Arief Darmawan selaku Pembina Trail Edan Tuban 
(TET) dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini diharapkan 
bisa terlaksana setiap tahun.

“ Dengan harapan komunitas trail bukan hanya sebagai hoby 
ngetrail tapi juga wujud kecintaan terhadap hutan, karena hutan 
harus tetap dijaga dan dilestarikan,” ujar Guruh yang juga Kapolres 
Tuban ini.

Sementara Ketua PWI Kab. Tuban,  Pipiet Wibawanto menam-
bahkan bahwa pihaknya jauh hari sebelumnya bersama  Perhutani 
KPH Tuban juga telah menanam 1000 bibit pohon buah Sukun 
dan Rimba Campur di gunung Maindu, Desa Maindu, Kecamatan 
Montong. 

SR

Petani Harus  Manfaatkan 
Lahan Sebaik-baiknya

KPH TUBAN
Lahan pertanian di Kabupaten Tuban ini memang bisa dibilang 

sangat produktif. Sebab dalam satu bulan ini saja petani sudah ber-
hasil melakukan tiga kali panen raya secara berturut-turut.

Bagi Perhutani Divisi Regional Jawa Timur telah dipersiapkan 
strategi untuk mendorong petani Tuban agar lebih bereperan aktif 
dalam menjaga kelestarian hutan, mengembangkan dan meman-
faatkan tanah-tanah garapan  atau tanah perhutani. Karena hal itu 
dilakukan untuk memberi memanfaatkan lahan perhutani yang ko-
song dan bebas dari penggunaan bahan B3.

Kepala Biro Perlindungan Sumberdaya Hutan Dan Kelola Sosial 
Divisi Regional Perhutani Jawa Timur, Susilo Budi Wacono dalam 
kesempatan kunjungan kerjanya di KPH Tuban, beberapa lalu me-
nyatakan, bahwa petani bisa menanam jagung sehingga hasilnya 
bisa dinikmati. Seperti sekarang, sejumlah petani Tuban telah panen 
raya jagung.

"Petani harus memanfaatkan dengan baik, agar tanah ini perhu-
tani bisa bermanfaat," katanya.

Susilo menjelaskan, bahwa penggunaan tanah perhutani tidak 
dipungut biaya. Jadi warga hanya tinggal menyiapkan tenaganya, 
apalagi bibitnya juga sudah tersedia.

"Bibit kita dapatkan berdasarkan dari bantuan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan itu harus dimanfaat-
kan baik oleh petani," jelasnya.

Diketahui bahwa langkah yang dilakukan Perhutani adalah se-
bagai langkah untuk mewujudkan program pemerintah dalam men-
ingkatkan ketahanan pangan. 

Setahun bisa tiga kali panen
Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Tuban, Mustarikah 

menuturkan bahwa lahan di Tuban merupakan lahan yang sangat 
cocok untuk pertanian. Sebab tanahnya sangat bagus sehingga ha-
sil pertaniannya berkualitas.

"Bisa dilihat bawa hasil panen raya jagungnya sangat bagus, be-
sar dan berisi pula," katanya.

Mustarikah menjelaskan, bahwa dalam satu bulan terakhir ini 
Tuban sudah tiga kali panen raya jagung. Terakhir panen raya jag-
ung di Banyubang Grabagan bersama Menteri pertanian. Hal itu 
menjadi tanda bawa Tuban mampu menjadi komoditas penghasil 
jagung di Jawa Timur.

"Kita berharap Tuban bisa melakukan panen raya lagi kedepan-
nya, tapi belum tahu kapannya," ujarnya.
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Selain itu, Mustarikah 

juga menyampaikan dih-
adapan Bulog, nantinya 
Bulog harus membeli 
hasil panen jagung dari 
petani, sebab seperti 
arahan dari Bupati Bulog 
harus menyerap hasil 
pertanian dari petani 
lokal.

"Hal itu dilakukan 
agar tidak menimbulkan 
kerugian yang cukup 
tinggi bagi petani terkait 
harga jualnya," pung-
kasnya.

Diketahui, bahwa 
Panen raya jagung 
yang pernah dilakukan 
KPH Tuban dengan 
LMDH sewilayah KPH 
Tuban ini dipetak 56-G 
RPH Ngembes BKPH 

Plumpang KPH Tuban yang berada di Desa Ngino Kecamatan 
Semanding  adalah bukti kemenangan atau keberhasilan petani 
desa hutan yang tergabung dalam Forum Komunikasi (Forkom 
LMDH KPH Tuban) untuk mendukung program pemerintah soal pro-
gram ketahanan pangan nasional. 

SR

Kesamaptaan Tim Buser  
KpH tUBan
Sebanyak 21 orang Tim Buser Perhutani KPH Tuban yang terdiri 

dari Polisi Hutan Teritorial (Polter), Polisi Hutan Mobil (Polmob) dan 
Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) dilatih kesamaptaan oleh Kodim 
0811 dan Polres Tuban di Bumi Perkemahan BKPH Sundulan belum 
lama ini.

Administratur/KKPH Tuban, Riyanto Yudhotomo saat me-
mompin upacara dalam arahannya menyatakan bahwa pembinaan 
dan pelatihan kesamaptaan ini untuk membekali Polhutmob dan 
Polhuter agar ketrampilan dan rasa percaya diri mereka meningkat 
khususnya perilaku, sikap mental, cara berpikir positif dalam melak-
sanakan tugasnya secara professional.

“Kami selalu berkoordinasi dengan pihak Kodim 0811 dan 
Kepolisian Resort (Polres) Tuban dalam pengamanan hutan di 
wilayah hukum Perhutani Tuban dalam upaya menekan terjadinya 
pelanggaran atau kejahatan kehutanan yang ada diwilayah kerja 

KPH Tuban.”tambahnya.
Tim Buser KPH Tuban ini dilatih kesamaptaan terdiri dari Latihan 

Baris Berbaris, Latihan Bela Diri, Bimbingan Mental, yang di pandu 
oleh Instruktur dari Kodim 0811 Suratna, dan materi Intelejen Dasar, 
Penyelidikan, Penyiodikan dan penanganan perkara serta pembi-
naan Hukum materi diberikan oleh petugas dari Polres Tuban.*

SeRaH teRIMa JaBatan
Bertempat di ruang Rapat Kantor KPH Tuban, KPH Tuban 

melaksanakan serah terima jabatan KSS Sarpra dan Opt Asset, 
Asper/KBKPH dan KRPH (13/4).

Pejabat Jenjang IV yang dilantik KSS Sarpra dan Opt Asset Frans 
Suady Bachri ST mutasi ke KPH Jember, digantikan oleh Adi Suparlan 
dari KPH Padangan, Asper/KBKPH Jompong Abdul Mutholib S Hut 
mutasi ke Asper/KBKPH Deling KPH Bojonegoro digantikan oleh 
Roqib SH dari Asper/KBKPH Deling KPH Bojonegoro. 

Adapun Pejabat Jenjang V KRPH Bogor BKPH Jadi Eka Winarto 
mutasi ke KRPH Sumber Arum BKPH Dander KPH Bojonegoro 
tukar dengan Suroso. KRPH Pambon Suherwan mutasi Ke KRPH 
Kedungbrubus BKPH Kedung Brubus KPH Saradan digantikan oleh 
Abdul Majid dari KRPH Panceng BKPH Kranji, dan KRPH Panceng 
BKPH Kranji  diisi oleh Sunarto dari KRPH Kedungbrubus BKPH 
Kedung Brubus KPH Saradan.

Kom.tbn/Suep.

Focus Group Discussion 
Menuju Hutan Lestari

KpH SaRaDan
Untuk mewujudkan tercapainya hutan lestari di KPH Saradan, 

bertempat  di Kantor Balai Desa Bringin Kecamatan Bringin 
Kabupaten Ngawi   Adm/KKPH Saradan,  Amas wijaya, S Hut MM 
menggelar kegiatan Focus Group Discussion - FGD (3/5)  dengan 
tema “ Bersama Membangun Hutan Lestari ” dengan masyarakat 
desa Bringin, desa Dampit dan desa Rejuno beserta Kepala Desa 
dengan perangkatnya, Muspika Kecamatan Bringin beserta stake 
holder terkait.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyatukan komitmen berba-
gai pihak dalam meningkatkan  keberhasilan pada bidang tanaman 
sehingga tidak ada lagi muncul tanah kosong di wilayah tersebut. 
Karena di wilayah barat khususnya wilayah Kecamatan Karangjati 
dan Kecamatan Bringin  tingkat keberhasilan tanaman masih kurang 
dibanding dengan wilayah Saradan timur dan wialayah Saradan 
selatan. Dari kegiatan tersebut Amas Wijaya mengajak seluruh 
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masyarakat bersama stake holder untuk duduk bersama dalam 
diskusi mencari akar permasalahan, apa faktor penyebabnya ter-
jadinya kegagalan tanaman dan bagaimanana cara mengatasinya 
(solusinya) untuk meningkatkan keberhasilan bidang tanaman.

Dalam amanahnya Amas Wijaya berpesan bahwa hutan itu bu-
kan merupakan warisan dari nenek moyang, tetapi merupakan titi-
pan dari yang Maha Kuasa untuk anak cucu jadi harus dijaga dan 
dilestarikan keberadaannya agar anak cucu kita bisa  hidup lebih 
sejahtera.

 “Kalau kemarin Perhutani bisa memberikan bantuan air bersih 
di Desa Boan Kecamatan Bringin, saya berharap kedepan dengan 
keberhasilan tanaman akan mampu memunculkan sumber air baru 
sehingga masyarakat Desa Boan dan sekitarnya tidak perlu lagi 
minta bantuan air bersih. Bahkan mampu menghasilkan sumber air 
baru yang bisa dikerjasamakan dengan PDAM seperti di daerah se-
latan,” ujar Amas Wijaya . Dari Focus Group Diskcousion tersebut 
akhirnya mendapatkan tujuh kesepakatan antara Perhutani  dengan 
tokoh masyarakat bersama stake holder antara lain :

• Semua pihak sepakat bahwa hutan untuk kepentingan ber-
sama

• Perlu penyuluhan kesadaran hukum bagi semua pihak dan 
penegak hukum

• Perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pejabat 
pemangku wilayah hutan dengan semua stake holder agar terben-
tuk singkronisasi program dalam rangka upaya membangun hutan

• Sepakat untuk dilakukan penataan ulang penggarapan (andi-
andil garapan), penggarap diutamakan masyarakat  dalam desa 
pangkuan termasuk rencana tanaman kayu putih system plong-
plongan

• Perlu adanya Regulasi dengan dibuatkannya Peraturan Desa 
(PERDES) yang dibuat oleh Pemerintahan Desa untuk tercapainya 
pembangunan hutan di wilayah pangkuannya, yang pembahasan-
nya akan dilakukan bersama-sama dengan pihak Perhutani.

• Administratur akan menindak tegas (memberikan sanksi) terh-
adap karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai 
peraturan yang berlaku di Perhutani.

• Meningkatkan komunikasi semua 
pihak secara intern dan berkelanjutan guna 
menumbuhkan kepedulian semua pihak baik 
Muspika Kecamatan Bringin, Karangjati, 
Desa, LMDH dan masyarakat untuk turut 
membangun hutan sesuai peran masing-
masing.*

pengHaRgaan ZeRO aCCIDent
Untuk memperingati hari Buruh kary-

awan-karyawati Perum Perhutani KPH 
Saradan mengikuti kegiatan gerak jalan se-
hat yang dilaksanakan Pemkot Madiun bek-
erjasama dengan Perhutani KPH Saradan 

bertempat di Kantor Depnaker kota Madiun (1/5). Kegiatan tersebut 
diikuti seluruh buruh karyawan pabrik, perusahaan yang berada kota 
Madiun dan sekitarnya. Berbagai Door Price dan undian berhadian 
disediakan untuk memeriahkan peringatan hari buruh sedunia itu.

Pada kesempatan tersebut juga diberikan Piagam penghargaan 
Zero Accident kepada Perum Perhutani KPH Saradan oleh Walikota 
Madiun dan diterima langsung oleh Adm/KKPH Saradan, Amas 
Wijaya S Hut MM atas prestasinya dalam melaksanakan Program 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga mencapai  
222.315 Jam Kerja Orang Tanpa Kecelakaan Kerja ( Zero Accident 
), terhitung sejak tanggal 1 November 2011 s/d 31 Okteber 2015. 
Sebelumnya Perum Perhutani KPH Saradan juga telah mendap-
atkan penghargaan yang sama dari Gubernur Jawa Timur    Dr H 
Soekarwo pada 31 Maret 2015 di Gedung Grahadi Surabaya.   

Dalam sambutannya Wakil Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto 
mengatakan bahwa menjelang adanya pasar bebas bursa tenaga 
kerja, sebagai tenaga buruh dituntut untuk bisa lebih pandai dan 
trampil menguasai teknologi. 

“ Kita harus mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang 
akan masuk ke Negara kita, untuk itu kita harus benar-benar men-
ingkatkan kualitas SDM kita agar tidak kalah dengan tenaga kerja 
asing,” katanya.*

peLepaSan SISWa SMK
Di Aula kantor KPH Saradan  Adm/KKPH Saradan, Amas Wijaya, 

S Hut.MM melepas siswa SMK Kehutanan Samarinda yang sudah 
selesai melaksanakan Praktek Industri Kelas XI Semester 4 Tahun 
Ajaran 2015/2016 di KPH Saradan. Dalam rangka meningkatkan 
kualitas penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan Samarinda 
Kalimantan Timur bekerjasama dengan Perum Perhutani KPH 
Saradan untuk memberikan kesempatan para siswa untuk menimba 
ilmu bidang Kehutanan  di KPH Saradan.

Sebanyak 28 siswa putra-putri siswa SMK Kehutanan Samarinda 
Kalimantan Timur telah mengikuti Praktek Industri Kehutanan meli-
puti bidang produksi atau pemanenan hasil hutan. Selama 46 hari 
sejak 29 Pebruari 2016 lalu. Selain bidang produksi sebagai materi 
pokok para siswa juga diberikan tambahan materi tentang semua 
kegiatan yang ada di KPH Saradan meliputi bidang Persemaian, 
tanaman, pemeliharaan dan keamanan oleh Dali, KSS Renc dan 
Tan dan jajaran Asper yang berketempatan dimana siswa belajar. 
Hal itu membuat siswa bersemangat dan sangat antusias sekali da-
lam mengikuti setiap materi yang diberikan.

Dalam kesempatan itu Dali mengatakan merasa senang dan 
bangga karena sudah beberapa kali dipercaya SMK Kehutanan 
Samarinda sebagai tempat magang atau praktek para siswa da-
lam rangka untuk menambah ilmu pengetahuan tentang Industri 
Kehutanan di bidang Produksi. 

“ Meskipun dengan segala keterbatasan, kami telah berusaha 
untuk memberikan ilmu yang terbaik kepada para siswa. Walau 
sekecil apapun semoga ilmu tersebut dapat berguna dan berman-
faat buat adik-adik sebagai Generasi Rimbawan dalam menjalankan 
pekerjaan  dibidang Kehutanan agar mampu menyumbangkan tena-
ga dan pikiran untuk Bangsa dan Negara,” ujarnya.

Kom.Srd/warno
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Kembangkan Tanaman Kopi
Bersama Multi Stakeholder
KpH BOnDOWOSO
Perum Perhutani KPH Bondowoso menyelenggarakan 

Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan dalam Kawasan 
Perum Perhutani dengan mengambil tema ” Bersama Perhutani dan 
Multi Stakeholder Ayo Melembutkan Hati untuk Mewujudkan Hutan 
Lestari dan Masyarakat Sejahtera”. Kegiatan tersebut berlangsung 
di Kantor Kecamatan Sempol (4/5).

Kegiatan bertujuan dalam rangka meningkatkan silahturahmi 
sekaligus untuk mengembalikan kawasan Perhutani kepada fungsin-
ya, khususnya dengan masyarakat Kecamatan Sempol.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Perlindungan Sumber 
Daya Hutan Divisi Regional Jawa Timur, Susilo Budi Wacono, Ketua 
DPRD Kab. Bondowoso, H. Ahmad Dhafir dan segenap jajaran 
Forum Pimpinan Daerah. Acara sosialisasi juga menghadirkan to-
koh masyarakat KH. Qodir Syam.

Dalam tausiahnya KH Qodir Syam selaku Ketua PCNU Kab. 
Bondowoso  dihadapan sekitar 250 undangan yang hadir dengan 
inti tausiah mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melem-
butkan hati, saling bergandeng tangan menjadi kelestarian hutan 
dengan prinsip konservasi.

Selama ini Kecamatan Sempol dikenal dengan produksi Kopi 
Rakyat Ijen Raung yang kualitasnya sudah mendunia. Namun pe-
nanaman kopi di bawah tegakan selama ini belum berjalan secara 
seimbang. Para petani kopi rakyat cenderung abai kepada tanaman 
kehutanan padahal luasan tanaman kopi di dalam kawasan hutan 
wilayah Sempol mencapai angka 13.000 Ha.

Administratur/KPH Bondowoso, Adi Winarno, menegaskan 
bahwa jika ada tanaman kopi maka tanaman kehutanan harus ada 
dan di dalam kawasan hutan maka merupakan suatu kerugian jika 
masyarakat tidak memanfaatkan bawah tegakannya. Negoisasi 
berjalan dengan cukup alot, namun akhirnya lahirlah kesepakatan 
multistakeholder yang tertuang dalam butir-butir komitmen bersama 
(MoU).

Isi komitmen
• Sanggup menjadikan hutan lestari dengan sistem pengelolaan 

hutan bersama masyarakat (PHBM).
• Bersinergi menanam bibit tanaman kopi dibawah tegakan hu-

tan (agroforestry) dengan prinsip pengelolaan hutan lestari (Planet, 
People, Profit).

• LMDH wajib ikut serta dalam keberhasilan tanaman dan 
keamanan hutan yang menjadi pangkuannya.

• Bagi pihak manapun tidak diperbolehkan mengakui dan men-
guasai kawasan hutan sebagai tanah hak milik pribadi dan boleh 
memanfaatkan kawasan hutan untuk ditanami dengan jenis tana-
man polowijo dan tanaman perkebunan sesuai dengan ketentuan 
dan aturan yang berlaku.

Acara ditutup dengan penandatangan MoU antara Perum 
Perhutani KPH Bondowoso, pemerintah daerah, tokoh masyarakat 
dan petani kopi di lereng Ijen dan Raung. Ke depan diharapkan 
pemetaan kopi rakyat dapat terdata secara menyeluruh sehingga 
dapat menambah profit perusahaan sekaligus membawa kemanfaa-
tan bagi masyarakat luas. 

Kom.Bwo/Veni

Penghargaan Zero 
Accident Award

KpH MaDIUn
Perhutani KPH Madiun kembali mendapatkan penghargaan 

Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) atau Zerro Acident Award dari 
Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun. Penerimaan penghargaan terse-
but diberikan oleh Agus Titik Wahyuti, Sekretaris Disnakersos Kota 
Madiun di halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota 
Madiun Jalan Bolodewo No. 1 Madiun (1 /5)

Administratur/KKPH Madiun, Widhi Tjahjanto menyatakankan 
bahwa salah satu indikator dalam pembangunan ketenagakerjaaan 
adalah peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja 
( K3). Keselamtan Kesehatan Kerja K3 ditujukan untuk menjamin 
kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja serta hasil karya 
dan budaya. 

Penghargaan ini merupakan apresiasi kepada Perum Perhutani 
KPH Madiun yang terus menerapkan system manajemen kesela-
matan dan kesehatan kerja. Penghargaan ini diterima ketiga kalinya 
setelah pertama kalinya diterimanya penghargaan yang sama (Zero 
Acident) dari Gubernur Jawa timur pada tanggal 10 Maret 2013 dan 
kedua penghargaan (Zero Acident) dari Kementrian Tenaga Kerja 
Republik Indonesia  pada tanggal 14 Mei 2013. 

Apabila seluruh potensi bahaya yang ada berhasil dikendalikan 
sampai batas standart aman maka akan tercipta kondisi kerja yang 
nyaman aman dan sehat sehingga produktifitas meningkat.”Tegas 
Widhi. 

Kom.Mdn/Yudi
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Kembangkan Potensi Wisata
KpH BOgOR
KPH Bogor memiliki banyak potensi alam yang cukup menarik 

bagi para wisatawan, baik wisatwan lokal maupun  masyarakat se-
Jabotabek. Konsumsi lokasi yang nyaman, indah dan memberikan 
pengobatan alami dari rasa jenuh, stres akibat aktifitas rutinitas bek-
erja sepanjang hari, banyak ditemui diwilayah Perhutani Bogor, di-
antaranya  Curug Cipamingkis, Leuwihejo, Citamiang, dan lain lain. 

Menjadikan wahana wisata yang diminati masyarakat luas tidak 
mudah, diperlukan tangan tangan kreatif serta daya imajinasi tim 
yang kuat dan cerdas guna mengembangkan objek wisata yang 
ada. Tidak jarang objek wisata yang memiliki pesona cantik, tetapi 
tidak dapat menarik daya minat para wisatawan, jangankan wisata 
mancanegara masyarakat setempatpun tidak berminat mengun-
junginya.

Tim Kreatif Wisata KPH Bogor yang dibentuk oleh manage-
ment,  mencoba melihat dan mempelajari WW PuncakBintang KPH 
Bandung Utara, dan hasil studi banding 
kemudian diolah untuk direalisasikan 
dilokasi objek wisata KPH Bogor. Maka 
muncul beberapa ide kreatif diantaran-
ya penataan objek wisata Cipamingkis 
dan wisata fun bike Citamiang. Banyak 
pembenahan yang kelak mampu me-
narik minat wisatawan lokal maupun ibu 
kota yang pada akhirnya akan memberi-
kan kontribusi yang cukup besar bagi 
Perhutani maupun Lembaga Masyarakat 
Desa setempat.  

Penataan daya tarik wisata alam 
Cipamingkis, yang memiliki keindahan 
pesona air terjunnya, diarahkan sebagai 
daya tarik minat wisata keluarga dengan 
memberikan sarana lain berupa kolam 
renang, permainan anak-anak, areal 
perkemahan dilengkapi  kegiatan alam 
bebas baik berupa body refting, out bond 

dan lainnya.
Begitupula penataan objek wisata Citamiang, yang berada dika-

wasan Puncak Bogor, yang dahulu berupa areal perkemahan, akan 
ditata sedemikian rupa sebagai wisata yang cukup menantang bagi 
penggemar Biker Park. 

Star dimulai diwisata Telaga saat, lokasi kawasan hutan 
Perhutani yang dikelilingi hamparan hijau tanaman teh, kemudian 
melintasi perkebunan teh areal PTP Ciliwung sampai tiba memasuki 
kawasan hutan RPH Cipayung dengan medan yang cukup menan-
tang,  dimana tanjakan serta turunan dipariasikan dengan tikungan 
track yang cukup menguras keterampilan para Biker, belum lagi me-
lewati sungai – sungai dengan kejernihan serta kesegaran sumber 
air pegunungan disekitarnya, tentu ini sangat memberikan kepuasan 
tersendiri ketika para Biker yang mampu melewati medan dan tiba 
di Wisata Citamiang  kemudian berisitirahat menikmati  kesejukan 
alam dibawah rindangnya tanaman Pinus. 

Kom.Bgr/Yeti

Lulus Audit PHPL  2016
KpH CIanJUR
Perum Perhutani KPH Cianjur menjalani penilaian kinerja 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas 
Kayu (VLK) oleh lembaga sertifikasi PHPL-VLK, PT Equality 
Indonesia yang dilaksanakan selama sepekan, 6 – 13 April 2016. 
Dimulai dengan verifikasi dokumen, observasi lapangan sampai ke-
pada input data lapangan kedalam daftar periksa, dan puncaknya 
yaitu pengumuman hasil akhir penilaian sekaligus acara penutupan 
(closing meeting) yang dilaksanakan di aula kantor Perhutani KPH 
Cianjur (13/4)

PT Equality Indonesia merupakan Lembaga Penilai Pengelolaan 
Hutan Produksi Lestari yang telah disyahkan oleh Kementrian 
Kehutanan dengan SK. Nomor 6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 dan 
terakreditasi oleh lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-
006-IDN dengan kompetensi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas 

Kayu.
Pada acara 

penutupan se-
luruh rangkaian 
proses penilaian 
PHPL ini, para 
auditor masing-
masing kriteria, 
yaitu sosial, 
ekologi, pra-
syarat, produksi 
dan VLK me-
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maparkan hasil penilaian mereka yang mengacu kepada indikator 
kriteria masing-masing. 

Sementara Lead auditor, Ir. Suwarto menyatakan bahwa 
Perhutani KPH Cianjur dinyatakan “Zonk” atau lulus dengan  tidak 
adanya temuan atau Lembar Ketidak Sesuaian (LKS). Hanya ada 
tiga observasi dan beberapa catatan yang dianggap ringan sebagai 
acuan penyempurnaan saja.

Administratur/KKPH Cianjur, Henry Purnomo dalam sambutan-
nya mengucap syukur dan menyampaikan terimakasihnya kepada 
seluruh jajaran PIC dan segenap petugas di lapangan atas kerja 
keras dan kekompakan mereka dalam mempersiapkan dan me-
menuhi seluruh aspek pekerjaan baik dokumen maupun fisik lapan-
gan dengan baik sehingga KPH Cianjur bisa lolos audit PHPL. 

Kom.Cjr/nung F

Perusak Hutan Diganjar 
Setahun Penjara

KpH InDRaMaYU
Pengadilan Negeri Indramayu telah memberikan putusan vo-

nis kepada Musadat bin Daham, asal Sesa Loyang Rt 01 / Rw 
06 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu Musadat meru-
pakan pelaku pencurian kayu di kawasan hutan Perum Perhutani 
wilayah BKPH Jatimunggul yang nota bene Bromocorah dan 
pemain lama. Sebelumnya ia pernah tertangkap tetapi karena 
dianggap kurang cukup bukti yang bisa menjerat secara hukum 
maka Musadat dilepas kembali dan bebas.

Mencuri Kayu sudah menjadi salah satu sumber penghasi-
lan Musadat, apa lagi desa tempat Musadat tinggal merupa-
kan desa yang dikelilingi oleh tiga perusahaan yang salah sa-
tunya Perhutani yang berada tepat berbatasan dengan desa. 
Sementara dua Perusahaan lainnya Pertamina dan PG Rajawali 
juga bisa menarik minat para pelaku kejahatan .

Musadat bin Daham di vonis Pengadilan Negeri Indramayu 
pada sidang Umum terbuka yang diputus oleh Hakim Ketua 
Atok Dwi Nugroho. SH, Mangapul S. SH.MH. dan Boyke BSN 
SE MKn, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu 
juga oleh H. Abdul Azis SmHK sebagai panitera pengganti pada 
Pengadilan Negeri Indramayu.  Musadat bin Daham divonis 1 ta-
hun pidana kurungan dan denda sebesar Rp 500.000.000 dan 
apabila tidak terbayarkan maka denda akan digantikan dengan 
satu bulan kurungan penjara.

Perhutani berharap agar hukuman tersebut bisa menjadi 
efek jera bagi para 
pelaku pencurian 
kayu yang sudah 
merusak ekosistem 
dan lingkungan 
serta kekayaan 
negara yang men-
jadi sumber ke-
hidupan. Musadat 
bin Daham tertang-
kap dengan ba-
rang bukti berupa 
2 batang kayu jati 
panjang 2 meter 
diameter 16 cm 
atau 0,009 m3 , sebilah gergaji berahut, 1 buah golok, meteran, 
1 gulung tali tambang plastik dan segulung tali karet yang disita 
pengadilan untuk dimusnahkan, sementara alat angkut berupa 
1 unit sepedamotor jenis Yamaha Vega disita pengadilan untuk 
negara.

Kom.Idr/Sabar.

Menanam Bersama 
Stakeholder 

KpH taSIKMaLaYa
Perum Perhutani KPH Tasikmalaya bersama Ketua DPRD Kab. 

Tasikmalaya, Pol. PP, Muspika Kec Cipatujah, Danramil, Polsek, 
Kepala Desa Ciandum, Pelajar, Pramuka, LSM Gibas,Tokoh 
masyarakat LMDH dan masyarakat Ciandum melakukan gerakan 
penanaman 5.000 pohon di bekas penambangan pasir besi illegal 
petak 65 dan 66 RPH Cipatujah BKPH Karangnunggal (3/04).

Adapun bibit yang ditanam terdiri dari jenis ketapang, akor, tremb-
esi, nyamplung dan jenis laninya di sempadan pantai Cipatujah 

Administratur/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan mengatakan 
gerakan penanaman bersama ini merupakan wujud kebersamaan 
Perhutani dengan stakeholder untuk mengutamakan pentingnya 
lingkungan hidup yang baik. Selain itu untuk saling bersilaturahmi 
dan memupuk kebersamaan guna mempererat tali persaudaraan 
dengan para pihak, 

Menurut Henry tujuan gerakan penanaman ini selain untuk 
menghijaukan kembali lokasi bekas penambangan  pasir besi illeg-
gal yang berada di pinggir pantai Cipatujah, juga sebagai penyang-
ga untuk menahan laju abrasi pantai dan memberikan perlindungan 
kepada pemukiman dari bahaya angin laut serta mempertahankan 
habitat pantai. Selain itu, dengan gerakan penanaman atau penghi-
jaun ini diharapkan dapat memberikan dan menumbuhkan kesa-
daran betapa pentinya sumber daya alam khusunya daerah pantai 
Cipatujah, sehingga hal ini dapat menindungi dari bahaya abrasi, 
erosi maupun air pasang.

Sementara Ketua DPRD Kab Tasikmalaya, Ruchimat mengata-
kan gerakan menanam pohon perlu terus dibina dan dikembang-
kan, sehingga hasilnya dapat dirasakan akan pentingnya lingkungan 
hidup yang baik. 

Menurut Ruchimat upaya dan kebersamaan ini akan efektif bila 
dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai 
pihak akan pentingnya lingkungan, yaitu melakukan penanaman 
pohon, memelihara dan menjaganya. Karena menjaga adalah hal 
penting. *

pKL SISWa SMK KeHUtanan SOBat BUMI
Siswa SMK Kehutanan Sobat Bumi Tasikmalaya melakukan prak-

tek kerja lapangan tentang pengelolaan hutan yang dilakukan Perum 
Perhutani KPJ Tasikmalaya (6/4). Yakni dalam program PHBM dari 
mulai persemian, penyadapan getah pinus, penyemprotan cas pohon 
pinus, pembuatan pcp, penyaringan kotoran getah pinus, produksi 

DERAP DAERAH
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dan kontribusi per-
hutani atau kehu-
tanan lingkungan, 
sosial ekonomi 
masyarakat dan 
pengelolaan wisa-
ta. Praktek di per-
hutani Tasikmalaya 
dilakukan sela-
ma dua bulan di 
lima BKPH yaitu 
Ta s i k m a l a y a , 
Singaparna, Tarju, 
Ka rangnungga l 
dan Cikatomas 

dan 80 persen di fokuskan di lapangan, 20 persen dikator untuk pe-
mahaman administrasinya.

Kepala Sekolah SMK Kehutanan Sobat Bumi, Asep Kurnia men-
gatakan tujuan praktek tersebut untuk mendidik siswa dan mem-
bekali ilmu tentang kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang di-
lakukan Perum Perhutani melalui program PHBM. Selain itu, praktek 
lapangan diharapkan untuk kedepannya dapat membuka jalan seh-
ingga siswa/siswi SMK Kehutanan Sobat Bumi Tasikmalaya dapat 
dengan mudah diserap oleh perusahaan atau intansi yang bersang-
kutan disaat mereka lulus.

Administratur/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan menyampai-
kan bahwa kegiatan praktek ini sangat positif dan sangat mendu-
kung untuk dilakukan di wilayah Perhutani, karena saat mendirikan 
SMK Sobat Bumi pada 2014 telah dilakukan kerjasama (MoU) untuk  
kegiatan lokasi  praktek.

“ Selain itu, untuk pendampingan dan sharing pengalaman bagi 
siswa juga memberikan eduksi terhadap para siswa tentang kehu-
tanan, sehingga nanti kalau sudah selesai sekolah langsung siap 
kerja dan dibutuhkan oleh usaha kehutanan dan bidang lingkunagn 
lainnya,” katanya.*

Mengenang 34 LetUSan gaLUnggUng
Gunung Galunggung di Jawa Barat yang meletus 34 tahun silam 

atau tepatnya pada 5 April 1982 dikenang dalam sebuah acara doa 
dan pengajian besama di Kecamatan Sukaratu (16/4).  

Doa bersama 
diikutu segenap ja-
jaran dari Perhutani 
KPH Tasikmalaya, 
Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan 
(Disparbud), MUI 
Kec Sukaratu, 
Pemuka Agama dan 
alim ulama, Tokoh 
Masyarakat, tokoh 
pemuda dan Warga 
masayarakat sekitar 
Galunggung melaku-
kan pengajian dan 
doa bersama  untuk 
mengenang 34 tahun 

meletusnya gunung Galunggung.
Doa dipimpim oleh ketua Majlis Ulama Indonesi (MUI) Kecamatan 

Sukaratu KH. Ikin Darul Mutaqin.
Administratur/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan mengatakan 

bahwa agenda doa dan pengajian bersama telah rutin dilaksanakan 
setiap tahunnya. Tujuannya, mengenang Gunung Galunggung mel-
etus, dengan doa dan pengajian  bersama ini diharapkan membawa 
keamanan bagi puluhan ribu masyarakat yang bermukim di sekitar 
kaki Gunung Galunggung. 

" Saya berharap gunung Galunggung tidak terjadi meletus sep-
erti dulu,” katanya. 

Bukan hanya  doa bersama dan pengajian, beberapa rangka-
ian acara pun digelar di kawasan objek wisata Gunung Galunggung 
seperti, pentas seni Pencak Silat, pagelaran olahraga dan pemu-
taran film dokumenter meletusnya Galunggung, 34 tahun silam.

Galunggung kini menjadi ikon Tasikmalaya di bidang wisata. 
Namun daya tarik Gunung ini belum di kembangkan secara opti-
mal, Perhutani dan Pemkab Tasikmalaya berencana menambah 
obyek wisata lainnya dengan membangun museum sebagai sarana 
informasi sejarah Gunung Galunggung berupa dokumentasi serta 
diorama letusan Gn. Galunggung yang terjadi pada 1982.

Sementara Kepala Disparbud Kab. Tasikmalaya, Najmudin Azis 
mengatakan pihaknya berkeinginan agar Galunggung bisa menjadi 
wisata nomor satu, baik di Jawa Barat maupun nasiomal. 

Galunggung harus didorong sebagai salah satu wisata andalan. 
Pariwisata itu jika dikembangkan bisa menghasilkan PAD Besar.

Keinginan tersebut juga diamini Ketua Komisi IV DPRD Kab 
Tasikmalaya Usman Kusmana yang hadir pada acara tersebut.*

peRIngatI HaRI BUMI 2016
memperingati Hari Bumi 2016, Perhutani, Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Tasikmalaya, Muspika Kec Cipatujah, Polsek, Danramil, 
Kepala Desa Cipatujah, Tokoh masyarakat, LMD) dan masyarakat 
Cipatujah melakukan gerakan penanaman 6.000   pohon jenis keta-
pang, akor, trembesi, nyamplung di sempadan pantai Cipatujah 
petak 65 RPH Cipatujah BKPH Karangnunggal, Jumat (22/04/16)

Administratur/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan menyampai-
kan bahwa Hari Bumi merupakan momentum dimana kita semua 
harus peduli terhadap kelestarikan lingkungan. Selain itu keikut-
sertaan para pihak dalam gerakan menanam pohon ini merupakan 
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wujud kebersamaan Perhutani dengan para pemangku kepentingan 
untuk mengutamakan pentingnya lingkungan hidup yang baik. 

Henry berharap kepada masyarakat untuk saling bahu membahu 
untuk melakukan penyelamatan lingkungan dengan melakukan pe-
nanaman. Upaya ini bila dilaksanakan secara berkelanjutan dengan 
melibatkan berbagai pihak akan memperbaiki lingkungan.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tasikmalaya, Hery 
Nugroho mengatakan, Gerakan penanaman ini, selain untuk mem-
peringati hari bumi, juga merupakan salah satu upaya untuk men-
gajak kepada masyarakat agar peduli terhadap lingkungan, salah 
satunya dengan melakukan penanaman dan memeliharanya, agar 
lingkungan hijau dan bersih.*

SOSIaLISaSI pBB
Kewajiban Perhutani dalam mengelola kawasan hutan dian-

taranya membayar pajak sumber daya hutan (PSDH), membayar 
pajak kawasan hutan (PBB) dan pemberdayaan masyarakat hutan 
melalui system PHBM. Untuk itu dengan menggandeng Pemda 
melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten Tasikmalaya melakukan Sosialisasi Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB).

Hal tersebut dilakukan untuk antisipasi terbitnya Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Selain itu juga untuk 
menghindari adanya tumpang tindih soal pembayaran pajak baik di 
dalam maupun di luar kawasan hutan.

Dikatakan Adm/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan mengatakan 
bahwa pada kawasan hutan produksi yang digarap oleh masyarakat 

diharapkan tidak ada pengajuan untuk pembuatan SPPT dari ka-
wasan hutan, karena  seluruh areal hutan yang termasuk kawasan 
hutan produksi dikelola Perhutani KPH Tasikmalaya pajaknya (PBB) 
dibayar oleh Perhutani.

Dengan sosialisasi ia berharap dapat merumuskan dan men-
emukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang ada. 

Sementara Kepala Dinas DPPKAD Kab. Tasikmalaya, Roni A. 
Sahroni mengatakan kegiatan sosialisasi PBB ini dilakukan di setiap 
Kecamatan se Kabupaten Tasikmalaya yang wilayahnya membawa-
hi desa desa yang ada di luar dan di dalam pangkuan hutan. 

Roni berharap kepada para wajib pajak baik dari tanah 
masyarakat ataupun yang berdekatan dengan wilayah kawasan 
hutan, harus hati hati untuk memohon SPPT baru, di khawatirkan 
terjadi dobel pembayaran kepada kantor Pajak 

Menurut Roni apabila terdapat pengajuan baru tentang SPPT, 
baik dari masyarakat terutama tanah yang berada atau berbatasan 
dengan kawasan hutan yang merupakan tanah negara, pihak 
DPPKAD akan berkoordinasi dengan Perhutani untuk menyatakan 
bahwa ajuan SPPT tersebut masuk tidaknya dalam kawasan hutan, 
hal ini supaya tidak timbul pembayaran dobel PBB nya. 

“ Dari sisi alur pelayanan pajak kita sudah menjalankan se-
suai sop, namun perlu kordinasi yang lebih baik lagi dengan 
Perhutani,”jelasnya

Kom.tsk/asep JB

Meriahnya Peringatan Hari Kartini

KpH BanYUMaS tIMUR
Memeriahkan peringatan Hari Kartini Rimbawati KPH Banyumas 

Timur mempunyai cara sendiri dan unik merayakan peringatan Hari 
Kartini tahun ini. Diawali gelar upacara dengan petugas upacara 
semuanya kaum hawa, diikuti jajaran manajemen dan semua kary-
awan. Selesai upacara secara surprise Ibu-Ibu mendapatkan unta-
ian bunga sebagai wujud kebersamaan dan terima kasih dari atasan 
langsung kepada staf perempuan.

Kemudian dilakukan gelaran adu pancho bagi ibu-ibu juga isteri 
Adm, isteri Waka Adm pun ikut pula meramaikan lomba tersebut. 
Pakaian kebaya nampak bukan menjadi halangan untuk mengikuti 
lomba pancho. Gelaran pancho spontanitas ini diikuti oleh karyawati 
dan ibu-ibu paguyuban isteri rimbawan, merebutkan hadiah satu juta 
rupiah.

Sebagai juara pancho kali ini adalah Titi Siswati dari bagian SDM 
setelah di final mengalahkan rekan kerjanya di SDM, Ninik Hunanti 

Ny. Wawan Triwibowo ketika menyerahkan hadiah mengatakan, 
perempuan dan laki-laki itu setara. 

“ Apa yang biasa dilakukan laki-laki bisa pula dilakukan oleh 
perempuan. Tetapi sebagai wanita hendaknya tidak boleh melalai-
kan kodratnya sebagai ibu rumah tangga,” katanya. 

Kom.Bmt/tofik
KpH SaRaDan
Memperingati Hari Kartini, Darma Wanita Perhutani KPH Saradan 

bersama anak-anak TK Tunas Rimba melakukan serangkaian keg-
iatan peringatan  yang diisi 
dengan  lomba mewarnai 
dan  lomba fashion show. 
Lomba diikuti segenap anak 
didik TK Tunas Rimba I, II 
dan III KPH Saradan. 

Tema peringatan Hari 
Kartini kali adalah den-
gan semangat hari Kartini, 
Anak-anak TK Tunas Rimba 
Bangga dan Berprestasi 
akan melestarikan hutan 
KPH Saradan. Tema tersebut 
seiring dan sejalan dengan 
program kegiatan yang sela-
ma ini selalu dilakukan oleh 
KPH Saradan dalam upaya 
untuk meningkatkan keber-
hasilan dibidang tanaman. 
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Kegiatan untuk keberhasilan tanaman juga didukung olah Ibu-ibu 
istri Rimbawan KPH Saradan. Sejak 18 Januari 2016 di petak 127 a 
RPH Teguhan BKPH Rejuno KPH Saradan, ibu-ibu istri Rimbawan 
juga telah melakukan kegiatan menanam bersama sebagai bentuk 
kepedulian ibu-ibu untuk keberhasilan tanaman.

Wakil Adm/KSKPH Saradan Timur, Siswadi, S Hut dalam perin-
gatan tersebut berharap melalui peringatan itu bisa menumbuhkan 
rasa kebersamaan dan kreativitas pada anak-anak didik, khususnya 
anak-anak TK Tunas Rimba KPH Saradan.

“ Dari TK Tunas Rimba ini saya berharap akan muncul tunas-
tunas baru, generasi baru yang mampu mewujudkan cita-cita Ibu 
Kita Kartini,” katanya. 

Kom.Srd/warno.

KpH BOnDOWOSO
Para Istri Rimbawan Perhutani KPH Bondowoso mengadakan 

berbagai kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kartini 2016 tema 
Dengan Semangat Juang Kartini, Kita Tingkatkan Kualitas Istri 

Rimbawan Perhutani Menuju KPH Bondowoso Jujur, Peduli dan 
Profesional.

Kegiatan yang digelar antara lain aneka ragam lomba, atraksi 
spontanitas baik berupa gerak dan lagu, senam atraktif, serta pem-
bacaan puisi. Kegiatan digelar (16/4) dimulai dengan gowes ber-
sama. Nuansa hijau pun mewarnai jalur pantura Situbondo, ramai 
dengan istri rimbawan menempuh gowes 10 K dengan titik start dari 
Kantor Wakil Administratur Situbondo.

Setelah kegiatan gowes, para istri rimbawan berganti busana 
dan melanjutkan kegiatan dengan parade/fashion show dengan nu-
ansa busana kebaya bercorak nasional mulai dari corak kain tenun 
khas Nusa Tenggara, motif pulau Dewata “Bali” sampai pada motif 
Jawa.

Dalam sambutannya, Yuni Dian Sari Adi Winarno, Ketua 
Paguyuban Istri Rimbawan Perhutani Bondowoso mengungkapkan 
sosok Ibu Kartini dianggap mampu memberikan inspirasi kepada 
wanita Indonesia khususnya para istri rimbawan. Olehnya Kartini 
masa kini harus mampu mewarisi nilai-nilai juang Kartini sekaligus 
mengaplikasikannya dalam setiap entitas kehidupan, utamanya se-
bagai pendukung para rimbawan dalam menunaikan tugas secara 
profesinal untuk kepentingan negara. 

Kom.Bwo/Veni
KpH paRengan
Pengurus Dharma Wanita Perhutani KPH Parengan dalam 

memperingati Hari Kartini dengan menggelar sejumlah lomba. Salah 
satunya adalah lomba menjadi koki dadakan memasak kreasi mie. 
Mereka adalah Administratur, Waka Adm, Kasi dan jajaran Asper 
saling berlomba menunjukkan kebolehan memasak.

Hasilnya yang dilakukan penjurian pleh pengurus Dharma 
Wanita mmenangkan Adm KPH parengan, Daniel Budi Cahyono 
sebagai juara I. Sedangkan juara II adalah Asper BKPH Montong, 
Nana Suwanda dan juara III Asper BKPH Parengan Selatan, Talis 
Raharjo.

Lomba masak itu salah satu acara memperingati Hari Kartini 
di KPH Parengan.  Dengan tema “Dengan Semangat Kartini, 
Tingkatkan kwalitas dan produktifitas diri guna terwujudnya keluarga 
sejahtera dan bahagia”. 

Ketua Paguyuban Dharma Wanita Perhutani KPH Parengan, Ny. 
Daniel Budi Cahyono mengatakan sebagai Istri karyawan Perhutani 
harus bisa menjaga nama baik Perusahaan dan  bisa meningkatkan 
kwaliatas diri. “Lomba ini hanya sebagai hiburan saja tidak mencari 
kalah dan menang untuk menjalin kekeluargaan yang harmonis,” 
katanya.

Selain lomba memasak juga digelar  lomba kreasi jilbab. Lomba 
Make Up, lomba ini juga sangat meriah, karena para suami merias 
istrinya masing-masing. 

Kom/prg/ags
KpH MaDIUn
Paguyuban Istri Rimbawan Perhutani KPH Madiun peringati 

hari Kartini dengan menggelar aksi sosial berupa kegiatan pemerik-
saan berkala papsmear kerjasama dengan Klinik dan Laboratorium 
Persada  (30/4)

Selain kegiatan Papsmear juga dilaksanakan kegiatan pemilihan 
putri Kartini 2016. Kegiatan ini diikuti oleh segenap istri Rimbawan 
dari tingkat Mandor hingga pejabat dilingkup Perhutani KPH 

Madiun.
Ketua Paguyuban istri rimbawan Perhutani KPH Madiun, Tri 

Hastuti Widhi Tjahjanto memberikan apresiasi kepada seluruh istri 
rimbawan dalam lingkup Perhutani Madiun yang telah turut men-
genang perjuangan RA Kartini . Beliau berharap kegiatan ini da-
pat dijadikan langkah awal untuk meneruskan perjuangan Kartini 
dalam rangka membela hak- hak perempuan. Kedua kegiatan  ini 
merupakan wujud kepedulian Paguyuban Istri rimbawan Perhutani 
KPH Madiun dalam  upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu-ibu 
rimbawan dengan harapan dapat terwujudnya Ibu Sehat, Keluarga 
Bahagia.

“ Kegiatan ini tidak hanya dalam suasana peringatan hari Kartini 
saja, akan tetapi ke depan, aksi sosial  seperti ini tetap akan terus 
dilaksanakan  dalam kesempatan yang lain,” kata Tri Hastuti. 

Kom/Mdn/ Yudi
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KpH pURWODaDI  
Momen peringatan hari Kartini ke-137 tahun 2016 diharap-

kan jadi tonggak kebangkitan perempuan, khususnya di Kabupaten 
Grobogan. Hal itu disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam 
amanatnya ketika bertindak jadi inspektur upacara Hari Kartini di 
halaman Setda Kabupaten Grobogan (21/4).

“ Perempuan bisa meraih prestasi seperti kaum laki-laki. Jadi, 
mari kita jadikan momen ini untuk bangkit sekaligus instrospeksi 
diri,” ungkapnya.

Dalam upacara yang seluruh petugasnya adalah perempuan ini, 
turut dihadiri pula oleh Jajaran FKPD Kabupaten Grobogan, jaja-
ran SKPD, Administratur KPH Purwodadi, dan segenap pimpinan 
BUMD Grobogan..

Dalam kesempatan itu, Sri Sumarni juga berpesan kepada para 
perempuan untuk  tidak lupa tugasnya dalam membina keluarga. 
Menurutnya, meski punya banyak kesibukan kerja atau usaha na-
mun perhatian terhadap keluarga jangan sampai terabaikan.

“ Saat ini, kesibukan orang tua menjadikan komunikasi dengan 
anak ini berkurang bahkan menghilang. Untuk itu, orang tua harus 
memberi waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Keluarga yang 
harmonis ini juga salah satu sarana untuk menjadikan anak-anak 
menjadi orang hebat dikemudian hari,” pesannya.

Sedikitnya ada 30 karyawati dan istri Karyawan Perhutani 
Purwodadi yang mengikuti upacara tersebut, selain karena men-
genang dan menghargai jasa pahlawan kemerdekaan yang mem-
perjuangkan emansipasi wanita namun pada kesempatan ini adalah 
kali pertama Kabupaten Grobogan dipimpin oleh seorang perem-
puan. 

Kompwd/Yuwan
KpH KenDaL
Ada yang berbeda di KPH Kendal dalam memperingati Hari 

Kartini tahun ini. Kalau biasanya manajemen yang memegang 
penjuriannya, tahun ini penjurian diserahkan kepada Gabungan 
Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Kendal dan Kepala Sekolah 
TK Tunas Rimba Mangkang Semarang.  

Hal ini sengaja dilakukan, seperti yang  dijelaskan Ketua 
Paguyuban Istri Rimbawan KPH Kendal, Ny Ir. Neny Djuhraeni 
Sunarto kepada  Anggota Paguyuban Istri Karyawan (PIK) 
Perhutani KPH Kendal, guna transparasi perlombaan.

Memeriahkan  peringatan Hari Kartini tahun ini yang diseleng-
garakan lebih awal, yakni 16 April 2016 mengambil tema “ Dengan 
Semangat Juang RA Kartini Kita Tingkatkan Emansipasi Wanita” 
dengan menggelar lomba Keluwesan Berbusana Kebaya.

Dari kegiatan ini, kata Ir Neny juga dikandung maksud dan men-
jadi harapannya bisa memberi pembelajaran bawasannya pakaian / 
busana Jawa harus tetap dipertahanka keberadaannya.

Penyelenggaraan peringatan Hari Kartini kali ini selain untuk 
meningkatkan kebersamaan, silaturahmi dan jalinan cinta kasih dari 
Paguyuban Istri Rimbawan, beliau berharap juga bisa semakin men-
ingkatkan emansipasi daripada ibu-ibu buah hasil dari perjuangan 

RA Kartini.
Peringatan berlangsung meriah dan juga mendapatkan support 

manajemen KPH Kendal. Tampak juga jajaran pejabat KPH Kendal 
yang mengikuti jalannya peringatan sampai selesai.

Acara diakhiri dengan penyerahan hadiah oleh Ketua Paguyuban 
Istri Rimbawan, Ir. Neny Djuhraeni Sunarto kepada pemenang lom-
ba keluwesan berbusana kebaya juara I, II dan III, juara Favorit dan 
Juara Spontanitas berbusana kebaya. 

Kom.Kdl.totok Kpy

KpH peKaLOngan BaRat 
Peringatan Hari Kartini di KPH Pekalongan Barat diwarnai dengan 

beberapa perlombaan. Diantaranya 
lomba kecantikan, lomba masak dari 
bahan ketela pohon dibuat kue dan 
lomba nyanyi. Sebelum digelar lomba 
dilakuakan upacara dengan semua 
petugasnya adalah perempuan, kec-
uali Pembina Upacara yang dipimpin 
oleh Administratur/KKPH Pekalongan 
Barat, Anton Fajar Agung Susetyo S 
Hut.   

Dalam amanahnya, A Fadjar 
Agung Susetyo S Hut, mengatakan 
bahwa Ibu itu adalah segala-se-
galanya, ibu adalah tempat limpahan 

persolaan, tempat curahan hati  dan juga sebagai tempat curhat , 
segalanya dapat terselasaikan, seperti seorang Ibu kita Kartini yang 
membela bangsa dan Negara tercinta Indonesia. Kom.Pkb/Parno

KpH SeMaRang
Perhutani KPH Semarang memperingati hari Kartini dengan 

mengadakan berbagi  lomba. Sntara lain lomba busana RA Kartini 
dan Lomba Cerita Sejarah RA Kartini yang diikuti segenap perwaki-
lan istri Rimbawan dari 9 BKPH

Ketua Paguyuban Istri Rimbawan KPH Semarang, Nur Hidayati 
dalam sambutannya mengatakan peringatan Hari Kartini selalu dis-
elenggarakan guna untuk terus mengenang tokoh pejuang bangsa, 
pengerak kaum wanita Indonesia itu.

Kom.Smg/Lukar.w
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Scouts Challenge
Di Wana Wisata Dander

KPH BOJONEGORO 
Ribuan pelajar kelas 4 dan 5 Sekolah Dasar/MI sewilayah 

Kabupaten Bojonegoro mengikuti Scouts Challenge (ISC) 2015-2016 
di Wana Wisata Dander ang dibuka oleh Ketua Majelis Pembimbing 
Cabang (Kamabicab) Bojonegoro, Kak Drs.H.Suyoto, M.Si, yang 
juga Bupati Bojonegoro (19/4). 

Dalam sambutannya Kak Suyoto mengatakan bahwa anak pra-
muka harus tangguh, trampil, kuat baik fifik, mental dan siap meng-
hadapi berbagai macam tantangan. 

Pembukaan ditandai dengan penyematan tanda peserta, 
pelepasan balon dan juga pemukulan gong oleh Kak Suyoto.

Usai upacara dilanjutkan permainan Game I yaitu Tent Challenge, 
Pertolongan Pertama Gawat Darurat, Atribut, Susun huruf, Arah 
Mata Angin, Kejelian Indra Manusia, English Corner. Sedangkan 
Game II tantangan estafet, kebangsaan, ketangkasan pada hari 
kedua Game III yaitu Goldend Scout Challenge dan Gam IV hasta 
karya, medali colection.

Peserta gelombang pertama ada sekitar 175 sekolah tiap seko-
lah mengirim peserta 10 orang anak putra atau putri, dan gelombang 
kedua sekitar 170 sekolah sehingga peserta kurang lebih 3000 sam-
pai 4000 peserta.

Acara itu juga dihadiri Komandan Kodim 0813 Letkol Kav Donova 
Pri Pamungkas, Kapolres Bojonegoro, AKBP Hendri Fiuser dan se-
genap Kasatker Ketua kwarcab serta kwaran yang ada di Kabupaten 
Bojonegoro. Kom.Bjr/Mkm.

Diklat SAR Saka Wanabakti
UntUK pencegahan dini kebakaran hutan dan evakuasi korban 

saat terjadi bencana, Gerakan Pramuka Satuan Karya Wanabakti 
Provinsi Jawa Timur menggelar Diklat SAR dan Kebakaran Hutan 
Tingkat Nasional di Jati Papak, kawasan Alas Purwo, Jawa Timur 
sekitar medio Maret 2016 lalu.

Diklatsar diikuti 120 anggota Pramuka Saka Wanabakti utusan 
dari 23 KPH se-Jawa Timur, utusan Saka Wanabakti Kwarda Bali 
dan Nusa Tenggara. Diklat SAR dibuka Ketua Saka Wanabakti 
Kwartir Nasional, Kak Bambang Sukmananto. 

Dalam keterangan persnya Kak Bambang Sukmananto me-
nyatakan kegembiraan dan bangganya kepada Pramuka Saka 
Wanabakti Jawa Timur. Menurutnya, aktivitas kegiatan anggota 
Saka Wanabakti Jatim adalah yang teraktif di Indonesia dan tidak 

boleh dipandang 
sebelah mata.

K e t u a 
Pelaksana Diklat 
SAR, Kak Dudun 
Supriadi.menutur-
kan bahwa dalam 
rangka mencapai 
tujuan gerakan 
Pramuka perlu 
diselenggarakan 
pendidikan ke-
pramukaan yang 
berbentuk kegia-
tan yang menarik, 
sehat dan memberikan tantangan yang berguna bagi masa depan 
mereka. Salah satu kegiatan tersebut adalah Diksar dan kebakaran 
hutan yang didalamnya akan diberikan pengalaman langsung untuk 
menimba ilmu dan aktualisasi diri terhadap masyarakat dan alam.

Diklat selain dimeriahkan berbagai atraksi ketangkasan beladiri 
dan senam tongkat, pembukaan juga dimeriahkan atraksi seni tari 
Gandrung Banyuwangi, Drumband dan atraksi kecakapan penyela-
matan korban/evakuasi disaat bencana dan kebakaran hutan oleh 
anggota Pramuka Saka Wanabakti Jawa Timur.

Kom.psu/Dd

Jelajah Kawasan Hutan
KpH RanDUBLatUng
Sebelas orang anggota Pramuka Saka Wanabakti Randublatung  

didampingi 3 pamong Saka menyusuri kawasan hutan Randublatung  
yang meliputi  BKPH Temanjang dan  Ngliron dengan menempuh 
jarak 26 Kilometer.

Menjelang senja pangkalan saka wanabakti Randublatung dira-
maikan dengan persiapan beberapa anggota Saka Wanabakti yang 
akan melakukan kegiatan survival pada malam hari dengan agenda 
utama membedah kawasan hutan Randublatung.

Ketua Pinsaka Wanabakti Randublatung, Ir Herdian Suhartono 
melalui Sekertaris saka Wanabakti Randublatung Andhan 
Subiyantoro mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu 
kegiatan Krida yang ada di Saka Wanabakti, yaitu Krida Reksa 
Wana. Dalam kegiatan tersebut anak didik Saka Wanabakti diajar-
kan untuk mengetehui bidang kegiatan pengamanan hutan. 

“ Mereka diajarkan tentang pemahaman potensi kawasan hutan 
baik yang berupapepohonan hutan maupun permasalahan lain mis-
alnya keberadaan pal batas Hutan, pengenalan jalan ekploitasi hu-
tan, jenis alur dan batas petak yang ada serta hal teknis lain terkait 
dengan penga-
manan potensi 
sumber daya 
hutan, “ katan-
ya.

Dalam keg-
iatan penjela-
jahan terse-
but jalur yang 
ditempuh selain 
memasuki ka-
wasan hutan 
produksi , juga 
masuk ke hutan 
kota koleksi ser-
ta kebun benih 
milik Perhutani.

Kom.Rdb/
andhan 
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