
LAPORAN UTAMA

" Ketika Kebun Raya Baturraden ini 
dibuka, hati saya rasanya nyes kare
na sudah sekian lama menunggu," 
kata Megawati Soekarno Putri saat 
memberikan sambutan sekaligus me
launching KRB tersebut (19/12/2015).

Dikatakan Mega, ia sudah bersa
bar menunggu selama 14 tahun untuk 
membuka KR Baturraden. Karena 
rintisan KR Baturraden sudah dimulai 
sejak tahun 2001. KR ini nantinya bisa 
menjadi konservasi berbagai tanaman 
dan pepohonan endemik pegunungan 
di Pulau Jawa. Disamping itu Mega 
berharap juga mampu menjaga lima 
fungsi KR antara lain sebagai konser
vasi, penelitian, pendidikan, wisata 
dan jasa lingkungan.

Hadir dalam launching KRB terse

but Menteri Lingkungan Hidup RI, 
Siti Nurbaya, anggota DPRRI dari 
Dapil Jateng, Gubernur Jateng Ganjar 
Pranowo, Direktur Utama Perum 
Perhutani, Mustoha Iskandar, Pj Bupati 
Banyumas, pimpinan LIPI, sejumlah 
Kepala SKPD Provinsi Jateng terkait 
dan segenap undangan lainnya.

Kawasan ini sangat besar, lanjut 
Mega, bisa dibuat jogging track menu
rut saya sangat menarik dan bukan 
tidak mungkin yang berdatangan bu
kan saja orang sekitar sini.

Mega mengatakan, saat dirinya 
berkunjung ke kebun raya di sejum
lah negara, banyak yang juga dijadi
kan sebagai tempat rekreasi. Di sana 
tersedia fasilitas lengkap, misalnya 
restoran, cottage, sampai ada video 

Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia, Megawati Sukarno Putri menanam 
pohon pada launching Kebun Raya Baturaden (KRB) 

Pembangunan Kebun Raya 
Baturaden (KRB)  berawal dari 

gagasan Megawati Sukarno 
Putri pada saat menutup acara 

Jambore Nasonal (Jamnas) 
2001 di Baturaden. Gagasan itu 

kemudian ditindaklanjuti oleh 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
Jawa Tengah dengan memben

tuk tim khusus untuk merintis 
pembangunan KRB dan mem

buat studi kelayakan.
Setelah melalui berbagai 

kajian yang memakan waktu 
cukup lama akhirnya KRB terwu

jud  dan kemudian di launching 
pada 19 Desember 2015 oleh 

Magawati Sukarno Putri, Mantan 
Presiden RI yang juga sebagai 

Ketua Yayasan Kebun Raya 
Indonesia.

Taman 'Flora of Java'
Kebun Raya Baturraden
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tentang panduan kebun raya terasebut. 
Sehingga jumlah pengunjung yang masuk 
dalam setahun mencapai jutaan orang.

" Kebun Raya Baturraden ini mungkin 
akan menyaingi semua Kebun Raya yang 
sudah ada," kata Megawati yang juga seba
gai Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia.

Pembangunan Kebun Raya Baturraden 
yang ada di kaki Gunung Slamet tersebut 
dengan membebaskan kawasan lindung 
hutan damar yang dikelola Perum Perhutani 
KPH Banyumas Timur seluas 143,5 hektar. 

Sementara Gubernur Jawa Tengah, 
Ganjar Pranowo dalam kesempatan itu me
laporkan bahwa saat ini baru sekitar 11,5 
persen dari keluasan lahan tersebut yang 
sudah dikelola secara intensif.

"Nanti perlahan akan mengajak semua 
pihak untuk bersamasama mengelolanya," 
katanya.

Ganjar mengungkapkan, saat ini su
dah dibangun sejumlah kebutuhan fisik 
dan sarana prasarana di antaranya Rumah 
Nepenthes, Eumah Kompos, Rumah Kaca, 
rumah anggrek, pembibitan, taman obat, 
hingga taman tematik 'Flora of Java', per
gola, kantor informasi, gerbang, gazebo, 
area parkir, rumah dinas, cottage, toilet, 
jalan gicok, jalan pedestrian, dan jalan ek
sisting. Kebun ini juga nanti berfungi untuk 

penanaman dan pemeliharaan koleksi tana
man lain.

Kebun Raya Baturaden merupakan 
salah satu dari 27 Kebun Raya yang ada di 

Indonesia. Lima diantaranya pengelolaan
nya di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI). 

S.Widhi

Kebun Raya Baturaden (KRB) meru
pakan kawasan konservasi ex-situ (kon
servasi di luar habitat asalnya). Semakin 
tingginya tingkat kepunahan tumbuhan 
yang disebabkan karena kerusakan hutan, 
keberadaan Kebun Raya menjadi sangat 
penting untuk menggali dan mengembang
kan potensi tumbuhan bagi kehidupan ma
nusia maupun untuk menyelamatkan jenis
jenis tumbuhan langka, endemik, bernilai 
ekonomi atau bernilai estetika.

Pembangunan Kebun Raya Baturaden 
yang dibangun membebaskan lahan hu
tan Perhutani seluas sekitar 143.5 ha 
dengan status sebagai Kawasan Hutan 
ddengan Tujuan Khusus (KHDTK). Yakni 
untuk Penelitian dan Pengembangan serta 
Pendidikan Lingkungan.  KRB yang terle
tak pada ketinggian 702 – 1.076 meter dpl 
berada di lereng Gunung Slamet, tepatnya 
masuk wilayah administratif Desa Kemutug 
Lor, Kecamatan Baturraden, Kabupaten 
Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

Awal pembangunan KRB merupa
kan gagasan Megawati Soekarno Putri 
yang waktu itu menjabat sebagai Wakil 
Presiden Republik Indonesia pada acara 
penutupan Jambore Nasional (Jamnas) 
2001. Gagasan itu kemudian ditindaklan
juti dengan penandatanganan kesepaka

tan bersama para pihak dan dilaku
kan penanaman perdana beberapa 
tumbuhan koleksi pada 29 Desember 
2004. Adapun pihakpihak terse
but adalah Gubernur Jawa Tengah, 
Kepala LIPI, Direktur Utama Perum 
Perhutani, Kepala Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kehutanan dan 
Bupati Banyumas. 

Berdasar administratif pengelolaan 
hutan, Kebun Raya Baturraden berada 
di wilayah Petak 3 RPH Baturaden, 
BKPH Gunung Slamet Barat Perum 
Perhutani KPH Banyumas Timur.

Direktur Utama Perum Perhutani, 
Mustoha Iskandar yang hadir pada ac
ara launching KRB tersebut mengata
kan kepada BINA bahwa Perhutani se
bagai Perum yang tidak hanya berfikir 
sektoral untuk kepentingan Perhutani 
saja. Meskipun harus membebaskan 
lahan Perhutani, dikatakan Mustoha, 
siapapun yang mengelola, apakah 
Perhutani, LIPI ataupun Kehutanan 
selama untuk kepenti ngan negara tidak 
masalah.

 “ Bagi Perhutani selama untuk kepenti
ngan negara juga nggak masalah, what 
ever, ” kata Mustoha kepada BINA usai ac
ara launching.

KRB yang merupakan Kebun Raya per
tama di Provinsi Jawa Tengah saat ini telah 
mengoleksi tumbuhan sebanyak 549 jenis, 
139 suku dan 2.999 spesimen. Koleksi 
tersebut diperoleh dari hasil eksplorasi dan 
sumbangan para pihak. 

S.Widhi

n Dirut Perum Perhutani Perhutani, Mustoha Iskandar :

Selama untuk Kepentingan Negara Nggak Masalah 

Direktur Utama Perum Perhutani, Mustoha 
Iskandar.

Kawasan hutan damar wilayah petak 3 RPH Baturaden, BKPH Gunung Slamet Barat 
KPH Banyumas Timur yang dibebaskan untuk pembanguna Kebun Raya Baturraden.
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LINGKUNGAN

WONOSOBO 
Upaya menghijaukan kawasan Dieng 

kembali terlihat. Perum Perhutani KPH Kedu 
Utara bersama tak kurang dari 1000 warga 
yang tergabung dalam beberapa lembaga 
masyarakat desa hutan (LMDH) berkumpul 
di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar 
untuk melakukan penanaman di kawasan 
itu ketika (18/12),  . 

Hadir dalam penanaman tersebut Asisten 
Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi 
Jawa Tengah, Joko Sutrisno, Sekretaris 
Divisi Regional Perhutani Jawa Tengah, Arief 
Hidayat,  Pj Bupati, Sekda Wonosobo serta 
puluhan pejabat Pemprov maupun Pemkab. 
Sebanyak 1000 bibit tanaman keras ditanam 
di lereng bukit Sikunir, kawasan wisata yang 
dikelola KPH Kedu Utara.  

Asisten Ekbang Setda Jateng, Joko 
Sutrisno dalam keterangannya kepada war
tawan mengatakan bahwa melalui kegiatan 
penanaman tersebut, diharapkan dataran 
tinggi Dieng sebagai kawasan penyangga 
air, akan semakin hijau dan lestari. Selain 
menanam, kegiatan yang digelar dalam 
rangka Hari Menanam Nasional itu juga 
diisi dengan tebar 10.000 benih ikan nila di 
Telaga Cebong.

 “Seperti diketahui bersama, kawasan 
dataran Tinggi Dieng ini sangat memerlukan 
perhatian, mengingat kondisinya yang minim 
tanaman tegakan,” kata Joko. 

Menurut Joko Hanya dengan kepedulian 
semua pihak, maka harapan melihat Dieng 
yang lebih hijau dan lestari, bisa diwujudkan. 
Dieng yang sudah sangat populer dengan 
keindahan alamnya, dan bahkan oleh se

bagian orang dianggap sebagai sekeping 
surga dunia, Karena itulah, kepada segenap 
masyarakat khususnya yang bermukim di 
kawasan Dieng, untuk meningkatkan kesa
daran dan membiasakan menanam pohon 
tegakan di sela lahan pertanian. 

Senada, Penjabat Bupati Wonosobo, 
Satriyo Hidayat menjelaskan bahwa Dieng 
adalah kawasan sangat penting. Selain 
menjadi destinasi wisata unggulan, dataran 
tinggi Dieng juga 
menyimpan cadan
gan air baku untuk 
banyak daerah di 
bawahnya. Dengan 
semakin gencarnya 
gerakan menanam, 
diyakini dataran ting
gi Dieng juga akan 
semakin menarik 
bagi wisatawan dan 
tetap mampu ber
peran sebagai pe
nyangga.

Kegiatan me
nanam 1000 pohon 
tersebut, seperti di
jelaskan Sekretaris 
Divisi Regional 
Perhutani Jateng, 
Arief Hidayat adalah 
bagian dari keseriu
san  melestarikan 
alam di Dieng. 

“Kami menyedi
akan lahan di petak 
7 J 2 untuk ditanami 

bibit Jenitri, Puspa, Eucalyptus, Puspa dan 
Alpukat,” jelas Arief.  

Sedangkan Administratur/KKPH Kedu 
Utara, Iwan Setiawan menambahkan se
lain menanam, pihaknya berharap warga, 
khususnya yang tergabung dalam LMDH 
untuk bisa merawat ke 1.000 pohon terse
but dengan baik, agar target menghijaukan 
Dieng bisa terealisasi. 

Kom.Divre Jateng/Ayk

1000 Pohon Ditanam di Lereng Sikunir Dieng

Sekdivre Perhutani Jateng, Arief Hidayat didampingin Adm/KKPH 
kedu Utara, Iwan Setiawan (kanan) saat penanaman di Sikunir.

Penebaran 10.000 benih ikan nila di Telaga Cebong.
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KPH PemAlAng 
Perhutani KPH Pemalang bersama Polri, 

Pemda dan TNI, melakukan kegiatan pe
nanaman bersama di lokasi penambangan/
galian C kawasan Gunung Maung, hutan 
petak 87 d RPH Sokawati, BKPH Sokawati 
(17/12/2015) yang baru lalu.

Sekitar 100 personil terdiri dari unsur 
Perhutani, Polri, Kodim, Dinas Tanhutbun 
dan LMDH setempat secara serentak 
melakukan penanaman, sekaligus menutup 
lubanglubang dan gua bekas galian.

Penanaman bersama di areal penam
bangan liar ini merupakan tindak lanjut 
rencana Administratur/KKPH Pemalang, 
Rukman Supriatna, S.Hut, M.MPar menu
tup lokasi penambangan liar di kawasan 
Gunung Maung seluas kurang lebih 0,28 
hektar. (Bukan 28,6 hektar seperti yang beri
takan di Majalah BINA edisi No.09 terbitan 
bulan Nopember 2015. Luas tersebut meru
pakan luas baku).

Dalam sambutannya Administratur 
Perhutani Pemalang, antara lain menyam
paikan, penanaman bersama ini merupakan 
salah satu upaya Perum Perhutani KPH 
Pemalang  untuk  menutup lahan pertam
bangan ilegal. 

“ Jika melihat 
kondisi kawasan ini 
kita akan trenyuh. 
Kawasan hutan men
jadi porak poranda 
akibat penamban
gan ilegal yang ter
us menerus,” tutur 
Rukman Supriatna. 

Tapi bukan itu 
yang menjadi perha
tian Perhutani, tetapi 
keselamatan jiwa. 

“ Perhutani tidak in
gin terjadi korban jiwa 
karena sesuatu yang ilegal, jadi tidak boleh 
ada pembiaran,” tegas Rukman Supriatna 
lebih lanjut.

Disampaikan Rukman Supriatna bahwa 
pihak Perhutani sudah menawarkan peker
jaan kepada para pelaku penambangan 
ilegal. Namun entah kenapa sampai saat 
ini belum ada respon dari mereka. Menurut 
Rukman pekerjaan yang ditawarkan meliputi 
penanaman dari pekerjaan membuat lubang 
tanaman, acir tanaman dan pemupukan. 

Kegiatan penutupan lokasi penam
bangan ilegal (galian c) juga ditandai den

gan pemasangan plang peringatan yang 
ditempatkan disekitar lokasi penamban
gan. Hadir dalam acara kegiatan ini dari 
masingmasing perwakilan, Administratur 
Perhutani Pemalang, Rukman Supriatna, 
Kapolsek Bodeh, AKP Sudirman, Kapolsek 
Ampelgading, AKP R. Restu Semadhi, 
Danramil Bodeh, Kapten Sidi serta per
wakilan dari Pemkab Pemalang, Kabid 
Kehutanan Ir. Didit Purwoko. serta bebera
pa perwakilan masyarakat desa serta dari 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan. 

Kom.Pml/Dodi S. 

YAYASAn Green Network Indonesia 
(GNI) yang dinakodai oleh Dr. Transtoto 
Handadhari, Dirut Perum Perhutani 2005
2008, terus menunjukkan kiprah positifnya 
dengan menularkembangkan “virus” peles
tarian bumi dan alam lingkungan ke Sumba, 
NTT.

Pada 8 Desember 2015 bertepatan de
ngan HUT Ke9 Kabupaten Sumba Tengah 
GNI diundang untuk memeriahkan acara 
HUT tersebut dengan melakukan penana
man dan edukasi lingkungan. Dan kehadiran 
rombongan Transtoto disambut antuasias di 

sana, baik oleh pelajar, tokoh masyarakat 
maupun segenap pejabat pemerintah 
setem pat dengan disambut tarian kehorma
tan Kataga. 

Sejenak usai penyambutan, Transtoto 
melakukan edukasi lingkungan bagi para 
remaja dan pelajar sekolah setempat yang 
kemudian dilakukan penanaman massal.

Tokoh besar masyarakat Sumba, Umbu 
Djima, Kepala Balai Taman Nasional NTT 
Radjendra Supriyadi, segenap aktivis ling
kungan dan perangkat desa setempat serta 
guru dan murid SMA  Kristen Waibakul ber

GNI Kembangkan ‘Virus’ di Sumba

Tanam Bersama di Lokasi Galian C

baur dengan Ketua Umum Yayasan Green 
Network Indonesia turut menanan lebih dari 
1000 bibit berbagai jenis pohon.

Bupati Sumba Tengah, Umbu Bintang 
Sappipateduk pada kesempatan itu juga 
menunjukkan berbagai potensi yang dimiliki 
Kabupaten Sumba termasuk berbagai jenis 
tumbuhan potensial di Sumba yang masih 
belum dikembangkan.

“ Bupati juga berinisiatif membangun 
sebuah monumen hidup berupa hutan di 
wilayahnya,” kata Transtoto di sela acara 
menanam itu.

Transtoto pun menyambut baik inisiatif 
Bupati Sumba Tengah itu dengan menyeru
kan agar dicanangkan Gerakan Sumba 
Hijau yang dilakukan terencana, serta pem
bangunan Wana Sumba sebagai monumen 
sumber daya hutan yang bermanfaat bagi 
kesejahteraan masyarakat.

“ Bulan Pebruari 2016 GNI kita akan 
datang kembali dalam jumlah besar ke ta
nah Sumba untuk pengukuhan GNI Wilayah 
Sumba,” jelas Trantoto yang pada kesem
patan itu nanti juga akan dilakukan kegiatan 
edukasi lingkungan dalam rangka memban
gungun watak dan karakter anak bangsa 
berwawasan lingkungan.

“ Kita melakukan pengabdian dan men
dorong perilaku pelestarian alam lingkungan, 
mengembangkan pemanfaatan nilainilai 
lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat 
merencanakan untuk mempersiapkan kon
sep pembangunan hijau untuk masyarakat 
Sumba,” pungkas Transtoto. 

S.Widhi

Ketua Umum Green Network Indonesia, Dr. Transtoto Handadhari dengan para 
tokoh masyarakat dan segenap pejabat pada kegiatan penanaman di Sumba.  
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KPH bOnDOWOSO DIVRe JATIm
Memasuki tahun yang baru, kiranya kita 

layak untuk melakukan refleksi, mengenai 
apa yang sudah kita lakukan di 2015 dan 
apa yang hendak dilakukan pada 2016. 
Refleksi dan komtemplasi memang lumrah 
menjadi kegiatan pada setiap pergantian 
tahun. Kembali merefleksi perjalanan tahun 
2015, di tengah hirukpikuk kasus kehutanan 
yang mendera, Perhutani Bondowoso ter
bukti mampu melaksanakan tugas dengan 
sangat baik. Tentu masih segar dalam inga
tan kita, beberapa waktu yang lalu perhatian 
publik terpusat pada seorang nenek berna
ma Asyani yang harus berhadapan dengan 
hukum terkait dengan hilangnya kayu milik 
Perum Perhutani KPH Bondowoso. 

Sebenarnya banyak kasus pencurian 
kayu yang terjadi di Indonesia. Bahkan 
jika dibandingkan dengan kasus lain, ka
sus Asyani seakanakan tidak ada artinya. 
Namun akibat kerikil kecil ini, Perhutani 
menjadi “ribet” karena kasus Asyani menjadi 
topik pemberitaan dan isu nasional. Di satu 
sisi, perusahaan harus bergerak untuk dap
at meraih targettarget pengelolaan sumber 
daya hutan, di sisi lain pemberitaan Asyani 
semakin meluas dan tekanan publik untuk 
pembebasan Asyani semakin menguat na
mun di sisi lain ada kewajiban yang harus 
ditanggung yaitu tetap melanjutkan proses 
hukum yang membelit Asyani secara adil 
dan seimbang.

Seiring berjalannya waktu, Leadership 
dari Adi Winarno, Adm/KKPH Bondowoso 
dengan dukungan petugas baik di lapa
ngan maupun kantor mencakup Wakil 
Administratur sampai Asper dibarengi komit
men yang sungguhsungguh dari seluruh 
jajaran rimbawan terbukti mampu membalik 
keadaan dari masalah menjadi berkah, dari 
minus menjadi surplus.

Dalam acara ‘ Refleksi Kegitan KPH 
bondowoso Akhir Tahun 2015 ’ yang dige
lar tepat pada moment pergantian 2016 dis
ampaikan beberapa catatan prestasi yang 
ditorehkan oleh jajaran rimbawan Perhutani. 
Antara lain Juara I untuk Produksi Getah 

Perum Perhutani mendapat dukungan 
lebih kurang 500 orang ibuibu keluarga be
sar Perum Perhutani Jawa Timur, Dharma 
Wanita Kabupaten Bondowoso, Polres, 
Kodim, Yonif 514 Raider, BUMN lainnya  
dan masyarakat sekitar hutan untuk penana
man bibit pohon di Petak 51 A RPH Wringin 
Tapung BKPH Bondowoso (21/12/2015)

Diantara ibuibu yang ada di lokasi, tam
pak Nenek Asyani ikutserta menanam bibit 
pohon dengan bersemangat. Asyani beber
apa waktu lalu menjadi pemberitaan nasion
al terkait temuan pohon Jati milik Perhutani 
dan berujung pada kasus hukum dan saat 

ini dinyatakan selesai. Hubungan Asyani 
dengan Perhutani semakin baik sekarang. 
Sejak divonis hukuman percobaan selama 
satu tahun, dan kini telah menjalani delapan 
bulan masa hukuman percobaan, nenek 
Asyanipun melakukan aksi tanam pohon 
hutan bersama ibuibu rimbawan. Nenek 
Asyani terlihat membaur menanam pohon. 
Asyani pun mengaku senang bisa melaku
kan penghijauan.

Administratur/KKPH Bondowoso, Adi  
Winarno menjelaskan, ada beberapa rang
kaian kegiatan di bulan Desember, yaitu 
kegiatan hari ibu sekaligus perempuan 

Bondowoso Juara I Tk Direksi Produksi Getah Pinus

Nenek Asyani Ikut Tanam Pohon

Pinus Tingkat Direksi 
dengan capaian produk
si 1.575.220 ton atau 
mencapai 128 % dari 
target yang ditetapkan 
perusahaan, Juara I un
tuk Tanaman Tahun III 
Tingkat Divisi Regional 
Jawa Timur, Juara I un
tuk Tanaman Tahun II 
Tingkat Divisi Regional 
Jawa Timur serta Juara I 
Untuk Tebangan Tingkat 
Divisi Regional Jawa 
Timur dengan jenis Kayu 
Jati produksi mencapai 
7.357 M3 atau setara 
dengan 186% dan jenis 
kayu rimba produksi 
mencapai 3.364 M3 atau setara dengan 
284%. Sedangkan untuk keamanan hutan, 
Perhutani KPH Bondowoso, penurunan ting
kat kerawanan hutan tahun 2015 dibanding 
tahun 2014 mencapai 50% artinya keaman
an hutan semakin baik.

Perum Perhutani KPH Bondowoso ter
letak di wilayah Administrasi Pemerintahan 
Kabupaten Bondowoso dan Situbondo 
dengan batasbatas wilayah sebelah Utara 
berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah 

Selatan berbatasan den
gan KPH Jember, sebelah 
Timur berbatasan dengan 
KPH Banyuwangi Utara 
dan KPH Banyuwangi 
Barat dan sebelah Barat 
berbatasan dengan KPH 
Probolinggo. Kawasan 
hutan KPH Bondowoso 
seluas 88.870,35 ha ter
diri dari kawasan produksi 
39.046,29 ha (43,9%), ka
wasan lindung 43.868,20 
ha (49,4 %) dan penggu
naan lain 5.955,86 ha (6,7 
%). Tahun 2015 ditutup 
dengan pencapaian laba 
perusahaan sebesar 14,8 
Milyar atau setara dengan 

729 % dari target yang ditetapkan perusa
haan. 

Perhutani KPH Bondowoso pun layak 
menikmati hasil akhir yang manis dari ker
ja keras sepanjang 2015. Dengan refleksi 
dan kontemplasi, umumnya kita membuat 
reso lusi dan di penghujung 2015, Perum 
Perhutani KPH Bondowoso pun mencanang
kan ‘Tahun 2016 Lebih Hebat, Sukses dan 
Spektakuler ’.  

Kom.bdo/Veni

Adi Winarno, Administratur/KKPH 
Bondowoso.
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menanam, dan bulan menanam Indonesia. 
Dalam kegiatan ini, Perhutani merangkul 
Nenek Asyani yang dijadikan salah satu icon 
Perhutani, Asyani dalam masa percobaan
nya ingin berbaur dengan Perhutani, salah 
satu keinginannya adalah menanam.

“Nenek Asyani dalam masa percobaan

nya ingin berbaur dengan Perhutani den
gan ikut menanam pohon bersama kita. Ini 
sepertinya merupakan salah satu bentuk 
penyesalan Nenek Asyani atas kasus yang 
menimpanya,” kata Adi Winarno.

Penanaman tersebut selain untuk mem
peringati Hari Ibu 2015 juga sekaligus men

dukung Bulan Menanam 
Nasional dan Gerakan 
Perempuan Tanam Pelihara 
Pohon. Keseluruhan tana
man pinus yang ada di petak 
51 a Wringin Tapung yaitu 
sekitar 300 ribuan pohon, di 
lahan seluas 17 hektar

Dalam rangkaian kegia
tan tersebut Perum Perhutani 
membagikan sembako ke
pada 30 orang pesanggem, 
pemberian dana pendidikan 
bagi 15 orang siswa dan 
pemberian bibit bagi sekolah 
di sekitar hutan. 

Kom.bwo/Veni

KPH CIAmIS
Persoalan sosial tenurial di KPH Ciamis 

bagai duri dalam daging. KPH Ciamis me
nempuh berbagai cara untuk merangkul 
masyarakat yang masih enggan untuk 
begabung dalam PHBM. Misalnya, melalui 
komunikasi sosial, sosialisasi hukum, dan 
memberi bebagai bantuan kepada tempat 
ibadah seperti masjid dan Karang Taruna.

Sebagian masyarakat masihmbalelo. 
Atau meminjam bahasa Adm/KKPH Ciamis,  
Ir Bambang Jurianto, MM mereka itu se
bagai  begudal – begudal. Dan, sebagian  
masyarakat insyaf bahwa perbuatannya 
itu melanggar hukum atau aturan perun

Adm/KKPH Ciamis,  Ir Bambang Jurianto, MM 

86 Hektar Kembali Ke Pangkuan Perhutani
dang undanganyang 
berlaku. Salah satu  
masyarakat yang  in
syaf  adalah masyarakat  
desa Bangun Karya Kec 
Langkap Lancar Kab 
Pangandaran. Mereka 
berkomitmen untuk men
jaga kelestarian hutan

Komitmen itu terlak
sana   ketika Perhutani 
KPH Ciamis melaku
kan sosialisasi hukum 
sekaligus memberikan 
bantuan  Rp 5 juta un
tuk  perbaikan MCK di 
masjid Al Hikmah.  Kasi 
Tenurial  Perhutani Divre 
Jawa Barat dan Banten 
Nandang Kusnandar 
S.Hut menyerahkan 
bantuan tersebut ke
pada pengurus masjid. 
Kasi PSDH KPH Ciamis  

Endin Sadeli, S.Hut pun menyerahkan ban
tuan bibit tanaman porang  sebesar Rp 5 juta 

kepada masyarakat desa Bangun Karya. 
Kegiatan sosialisasi hukum itu berlan

gusng di pendopo desa Bangun Karya,  
senen, 28/12/2015. Selain dihadiri pejabat 
Perhutani Divre Jawa Barat dan Banten dan 
pejabat KPH Ciamis, hadir pula Kapolsek dan 
Camat Langkap Lancar, Dinas Kehutanan, 
Pertanian, dan Kelautan Kab Pangandaran, 
kepala desa  dan tokoh masyarakat Bangun 
Karya.

Dalam kesempatan itu, ada kesepaka
tan tokoh masyarakat yang disaksikan  pe
jabat pemerintahan desa, Muspika Langkap 
Lancar, dan pejabat Kab Pangandaran, 
bahwa lahan seluas 86 hektar di petak  50 d 
RPH  BKPH Cijulang  merupakan lahan neg
ara yang dikelola KPH Ciamis. Selanjutnya, 
akan ditanami dengan pola management 
rezim (MR) atau plong – plongan dengan 
jenis tanaman sesuai dengan kesepakatan  
bersama. 

“Intinya, lahan 86 hektar kembali ke 
pangkuan Perhutani,” jelas Adm KPH Ciamis 
Bambang Jurianto.

 MU

KPH KebOnHARJO DIVRe JATeng
Intensitas hujan tinggi dapat mengaki

batkan bahaya banjir dan tanah longsor 
di kawasan hutan. Untuk mengantisipasi 
dampak tersebut, Kementerian Lingkungan 

Kawasan Lindung Gunung Lasem 
Ditanami Nyamplung

Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal 
Pengendalian DAS dan Hutan Lindung men
jalin kerjasama dengan Balai Perbenihan 
Tanaman Hutan Jawa dan Madura, Balai 
Besar Penelitian Bioteknologi dan Tanaman 
Hutan Perum Perhutani.

Bentuk kerjasama tersebut diwujud
kan dengan penanaman bersama tanaman 
Nyamplung di hutan petak 1b BKPH Gunung 
Lasem KPH Kebonharjo (8/1). Sebanyak 
2000 bibit Nyamplung ditanam di petak 
seluas 5 ha itu. Bibit tanaman Nyamplung 
yang ditanam bersal dari Tarakan, Padang, 
Dompu, Selayar dan Purwo.

Wakil Adm/KSKPH Kebonharjo, Pandoyo 
menjelaskan bahwa Perhutani senantiasa 
bekerjasama dengan pihak lain dalam pen
gelolaan hutannya. 

“ Termasuk dalam menjaga dan memeli
hara hutan lindung Gunung Lasem, Perhutani 
KPH Kebonharjo dan  masyarakat Binangun 
bekerjasama dengan instansi terkait telah 
menanam tanaman Nyamplung di hutan 
lindung yang masuk wilayah Rembang ini,” 
katanya.

Beberapa manfaat dari tanaman 
Nyamplung antara lain tanaman Nyamplung 
yang berada di dataran tinggi dan jauh dari 
pantai bisa difungsikan untuk menahan ta
nah longsor. Jika ditanam di daerah pantai 
dapat berfungsi untuk menahan abrasi. 
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SEPUTAR KPH

Menanami Bersama 
Area Bekas Sumur Tua

KPH CEPU 
Untuk menutupi kerusakan kawasan hutan yang disebabkan 

oleh aktivitas warga penambang minyak mentah di sumur minyak 
tua menjelang penghujung hari akhir  2015 melakukan penanaman 
bersama Muspika setempat pada kawasan itu. Tepatnya di di Ptk. 
2164 c RPH Kedewan, BKPH Kedewan.

Administratur/KKPH Cepu, Endro Koesdijanto mengemuka
kan sebagian besar sumber minyak yang dikelola oleh warga di 
Kabupaten Blora dan Bojonegoro berada dalam wilayah kawasan 
hutan KPH Cepu. 

“ Kami  sudah sering mengingatkan kepada masyarakat pe
nambang baik secara lisan maupun dengan surat resmi agar tidak 
melakukan aktivitas diwilayah kawasan hutan sebelum memiliki ijin 
resmi,” kata Endro di sela acara penanaman itu.

Namun Endro menyesalkan surat himbauan itu tidak diindah
kan masyarakat, kegiatan masyarakat malah semakin meningkat. 
Hingga sekarang sudah mencapai luas lebih kurang 123,46 Ha keg
iatan penambangan di wilayah hutan KPH Cepu tersebut.

“ Untuk itu maka kami dibantu oleh aparat keamanan, baik TNI 
maupun Polri mengambil tindakan  tegas untuk mencegah kegiatan 
pengeboran oleh masyarakat dan melakukan penanaman kembali 
pada lokasi bekas sumur minyak tersebut,” tegas Endro.

Untuk mengembalikan kondisi hutan yang rusak akibat aktivitas 
pengeboran sumur minyak ini Perhutani harus mengeluarkan baiaya 
yang cukup besar. Walaupun demikian ditegaskan Endro pihaknya 
tetap berusaha untuk mengembalikan kondisi hutan tersebut seh
ingga lahan yang rusak bisa hijau kembali oleh pohon jati.*

SeRAHKAn SHARIng RP 1,5 m lebIH
Sebagai bentuk implementasi pengelolaan hutan bersama 

Tanaman Nyamplung berbuah sepanjang tahun setelah berumur 7 
tahun dengan produksi 2550 kg biji basah per pohon. 

“ Nyamplung juga bisa sebagai obat tradisional untuk penyubur 
rambut, obat rheumatik, obat gatal dan koreng. Selain itu, biji 
Nyamplung untuk bahan bakar, alcohol 96 % dan ampas buah dapat 
dijadikan briket,” jelas Pandoyo.

Kom.Kbh/Wiyoso

masyarakat (PHBM), KPH Cepu beberapa waktu lalu memberikan 
sharing bagi hasil produksi kayu kepada 32 LMDH yang ada dalam 
wilayah KPH Cepu.

Penyerahan disampaikan oleh Adm/KKPH Cepu, Endro 
Koesdijanto di ruang kerjanya yang disaksikan jajaran Kepala Tata 
Usaha, KSS Keuangan, KSS PHBM dan beberapa Asper. Ketua 
Forum Komunikasi LMDH Kecamatan Jiken Kabupaten Blora dan 
Kepala Desa dari masingmasing LMDH.

Adapun besarnya sharing yang diserahkan tersebut Rp 
1.512.643.038 
untuk 32 LMDH. 
Masingmasing 
24 LMDH 
di wilayah 
K a b u p a t e n 
Blora Provinsi 
Jateng dan 8 
LMDH di wilayah 
K a b u p a t e n 
B o j o n e g o r o 
Provinsi Jatim.

J u m l a h 
Sharing yang 
diserahkan KPH 
Cepu tahun ini 

senilai Rp. 1.512.643.038 untuk 32 LMDH (24 LMDH yang berada 
dalam Wilayah Kabupaten Blora dan 8 LMDH berada di Kabupaten 
Bojonnegoro Jawa Timur). 

Secara simbolis penyerahan sharing diberikan kepada per
wakilan tiga besar urutan penerima sharing.  Masingmasing adalah 
LMDH Wana Tani Makmur Desa Nglebur sebesar Rp 343.332.946,  
LMDH Wono Lestari Desa Blungun sebesar Rp 340.555.760 dan 
LMDH Wono Sumber Mulyo Desa Bleboh sebesar Rp 282.196.231. 
Sedangkan 29 LMDH lainya diserahkan hari itu juga oleh KSS. 
PHBM didampingi oleh KSS. Keuangan KPH Cepu.

Endro menjelaskan, sejak 2003 hingga 2014 KPH Cepu telah 
memberikan sharing bagi hasil produksi kayu sebesar  Rp 20,3 mil
iar lebih atau tepatnya Rp 20.366.448.988. 

“ Sungguh nilai yang sangat fantastis dan luar biasa kalau benar
benar bisa dimanfaatkan secara tepat dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa hutan,” ujar 
Endro yang berharap agar sharing yang diterima masingmasing 
LMDH tersebut penggunaannya dilakukan secara benar sesuai 
yang tertuang dalam kesepakatan.*

KuCuRKAn DAnA PKbl
Sementara terkait dalam upaya membantu pengembangan usa

ha mitra binaan, 
akhir Desember 
2015 lalu Adm/
KKPH Cepu, 
Endro Kusdijanto 
juga menyerah
kan dana PKBL 
sebesar Rp 185 
juta kepada 15 
mitra yang meng
geluti bidang 
usaha peterna
kan dan usaha 
produktif lainya. 
S e b e l u m n y a 
pada Oktober 

2015 juga telah diserahkan dana yang sama kepada 15 orang mi
tra binaan sebesar Rp 75 juta. Sejak 2010 hingga 2015 dana PKBL 
yang diserahkan oleh KPH Cepu telah mencapai Rp 1,2 miliar lebih 
yang disalurkan kepada 191 mitra binaan.

Kom.Cpu/edy

Wakil Adm/KSKPH Kebonharjo saat melakukan penanaman 
Nyamplung di kawasan hutan Lindung Gunung Lasem
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PUSDIKBANG SDM

Pelatihan SIPUHH Online

PuSDIKbAng SDm
Menyikapi paradigma online system yang sangat dinamis dan 

berkembang pesat, Perum Perhutani tak mau ketinggalan, yakni 
dengan berupaya mengaplikasikan sistem penataanusahaan hasil 
hutan (SIPUHH) online.

Diawali dengan program pelatihan sistem informasi penatausa

haan hasil hutan secara online (SIPUHH online) oleh Tim IT Kantor 
Pusat bersamasama dengan Direktorat PSDH di Pusdikbang 
SDM pada 23  28 Nopember 2015 lalu. Tujuan pelatihan adalah 
membekali para tenaga teknis kehutanan dan tenaga administra
si mengenai sistem kerja tata usaha online untuk meminimalkan 
resiko kesalahan dalam mengelola hasil hutan, terutama kayu. 

Dahulu administrasi hasil produksi kayu di Perum Perhutani di
catat secara manual pada blankoblanko yang diperuntukan untuk 
mengawal penyelesaian persediaan produksi. Saat ini, dengan ke
canggihan teknologi, diharapkan para pemegang proses produksi 
di Perum Perhutani dapat lebih mampu menelusuri asal usul kayu 
dan proses produksi lainnya huluhilir secara terintegrasi. 

“ Akuntabilitas proses dapat dijamin,” kata Kepala Biro Produksi 
Kantor Pusat, Ir  Karuniawan PS dalam arahanya.

Dengan diterapkannya sistem online tersebut dikatakan akan 
ada konsekuensi. Yaitu pada setiap TPK akan dilengkapi dengan 
sistem produksi dan operatornya dari KPH. Apabila hasil produksi 
dari lapangan sudah dihitung oleh sistem, akan dapat langsung 
dihitung pula pendapatannya di TPK dan nilai PSDHnya. 

“ Arus informasi produksi akan dapat segera diketahui oleh 
para pihak yang terkait sehingga proses kerja akan semakin efektif 
dan efisien. Perbaikan berkelanjutan pun akan dapat segera dicip
takan,” jelasnya lebih lanjut. 

SIPUHH Online diharapkan menjadi sarana untuk memperce
pat proses produksi dan pemasaran di bidang hasil hutan kayu. 
Selain itu, pengawasan distribusi dan perhitungan pajak kepada 
pemerintah juga lebih transparan. Sehingga dapat menghindarkan 
asumsi negatif yang saat ini ditujukan ke Perhutani. 

Kom.Pusdikbang SDm/eka V

Kepala Biro Produksi Kantor Pusat, Ir  Karuniawan PS saat me-
nyampaikan arahannya.

KPH PARENGAN DIVRE JATIM
Perhutani KPH Parengan bersama war

ga Desa Guwoterus dan Desa Nguluhan, 
Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban 
memiliki cara berbeda untuk merayakan 
tahun baru 2016. Mereka menggelar lomba 
balap ulat dan joget enthung (kepompong) 
di hutan petak 17 A, RPH Nguluhan, BKPH 
Mulyoagung, KPH Parengan, kawasan Goa 
Putri Asih (2/1/2016).

Perlombaan dilaksanakan meningkat
kan kerukunan antar masyarakat dan men
ingkatkan keharmonisan antara penduduk 
sekitar hutan dengan Perhutani. Warga ber
kumpul di kawasan wisata Goa Putri Asih. 
Mereka masingmasing membawa ulat 
jagoanya untuk diadutanding tempat pacu 
diatas pelepah pisang. Ulat yang terlebih 
dahulu sampai batas akhir dialah sebagai 
pemenangnya. Ide lomba kreatif dan unik 
juga menarik para pekerja pers baik cetak 
maupun elektronik untuk meliputnya. 

Usai lomba balap ulat dialnjutkan lomba 
joget enthung (kepompong). Masingmasing 
peserta memegang enthung yang ditanding
kan. Kemudian dinyanyikan lagu khas agar 
enthung memutarkan bagian runcingnya. 
Paling banyak yang bergerak layaknya se
orang yang berjoget, dialah pemenangnya.

Sorak penontong mengiringi selama 
pertandingan. Keluar sebagai juara balap 
ulat adalah Supriyo serta lomba Joget 

Enthung adalah Ki Joko Utomo. Keduanya 
warga Desa Guwoterus. Meski dilaksana
kan sederhana, tetap terdapat seorang wa
sit dan dua orang juri untuk memastikan per
lombaan berlangsung dengan adil. 

“Ini baru kali pertama dan sangat baik 
agar kita guyup satu sama lainya,” ungkap 
Joko, salah satu juara. 

Dengan lomba itu menandakan masih 
adanya habitat ulat dan enthung yakni ka
wasan hutan. Secara tidak langsung me
nandakan bahwa pentingnya keberadaan 
hutan bagi ulat jati. Lebih penting lagi bagi 
kehidupan manusia. Hutan penghasil oksi
gen serta menjaga ekosistem alam.

“Ini pesan moral 
untuk semua agar 
selalu melestarikan 
hutan dan menjaga 
keseimbangan alam. 
Karena kita hidup 
juga karena alam. 
Oksigen banyak kare
na hutan lestari, kalau 
semua gundul terus 
gimana kita selanjut
nya,” ungkap Rhofik, 
juri lomba.

A s p e r / K B K P H 
M u l y o a g u n g , 
Muhammad Badar 
mengaku sangat 
bangga dengan ini
siatif dan kesadaran 

masyarakat untuk menggelar kegiatan itu. 
Selain itu wujud hasil komunikasi sosial 
antara Perhutani dengan masyarakat sekitar 
hutan yang sudah dilakukan selama ini.

Badar juga menyampaikan warga yang 
tergabung dalam kelompok LMDH Wono 
Asih sudah sejak 7 bulan terakhir menjaga 
kawasan Goa Putri Asih. 

 “Ini untuk menjaga kerukunan dan 
memberikan pesan moral pentingnya men
jaga hutan lestari. Ini murni pesan dari 
masyarakat sekitar hutan,” jelasnya.

Kom.Prg/Agus

Unik, Lomba Balap Ulat dan Joget Enthung 
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WAWASAN

Oleh : 
Sarkoro Doso budiatmoko

Seorang abang sayur menjadi favorit 
ibuibu di sebuah kompleks perumahan, bu
kan karena ganteng, tetapi karena sayuran 
dan keperluan dapur yang dibawanya se
lalu bagus, bersih dan dalam kondisi segar. 
Kedatangannya di pagi hari selalu ditunggu 
dan dagangannyapun selalu laris manis.

Tetapi, ada yang tidak biasa pada abang 
sayur ini.  Dia bukan tipe pedagang yang se
tia.  Ibuibu tidak bisa belanja dagangannya 
setiap pagi, karena, dia hanya akan datang 
menggelar dagangannyasaat tidak punya 
cukup uang.  Bila dalam beberapa hari da
gangan laris dan merasa sudah meraup cu
kup uang, maka berhentilah dia berdagang.  
Mulai berdagang lagi saat perlu atau sangat 
perlu mengumpulkan uang.  

Tidak jauh beda denganabang sayur di 
atas, ada juga perilaku yang mirip dari se
orang pekerja pungut daun kayu putih di 
suatu tempatdi sekitar pabrik Minyak Kayu 
Putih. Bila dari memungut daun kayu putih 
dia menghitung sudah memperoleh pendap
atan yang dianggap cukup, berhenti pula dia 
bekerja memungut daun. Tidak peduli daun 
yang seharusnya dipungut,sangat ditunggu 
pabrik untuk di masak menjadi minyak.

Kerja keras
Dua orang di atas menampakkan ke

tiadaan keinginan dan bahkan mungkin ke
tiadaan mimpi. Hidup seadanya dan secuku
pnya menurut ukurannya. Di jaman modern 
seperti sekarang ini, dengan tingkat kon
sumerisme tinggi, sepertinya tidak masuk 
akal ada perilaku seperti di atas.  Umumnya, 
dorongan atau motivasi yang sifatnya fin

ansial dan material menjadi bahan bakar 
utama untuk meraih penghasilan lebih dan 
lebih banyak lagi dengan bekerja dan bek
erja lebih keras lagi.

Tidak terceritakan bagaimana dua orang 
itu memanfaatkan sisa waktunya sehari
hari. Tetapi apabila sisa waktu yang mereka 
berdua miliki tidak digunakan untuk kegiatan 
yang produktif, tentu bisa diartikan mereka 
telah mensiasiakan sumberdaya yang dimi
likinya.  

Indonesia harus terus membangun diri 
yang pada dasarnya untuk memenuhi kebu
tuhan pokok penduduknya yang terus ber
tambah.  Indonesia juga harus terus mem
bangun karena penduduknya perlu makan, 
butuh papan, terjamin kesehatannya serta 
semakin baik pendidikannya.  Indonesia 
harus membangun karena negara lain juga 
terus membangun. Tanpa membangun, 
Indonesia akan tenggelam. 

Perhutani pun demikian, harus terus 
maju bertumbuh dan berkembang, untuk 
mencapai keinginan dan impian. Keinginan 
dan impian yang telah termaktub dalam visi, 
misi dan tatanilai yang ditetapkan Perhutani 
sendiri.  Perhutani harus terus maju karena 
kita (penulis dan pembaca setia) tentu bu
kan tukang sayur dan bukan juga pemungut 
daun kayu putih.  

Kita pada umumnya adalah insan de
ngan banyak keinginan. Ingin lebih kaya, 
ingin anak sekolah lebih tinggi, ingin lebih 
sejahtera dan ingin hidup 1000 tahun lagi.  
Kita ini juga manusia dengan banyak impi
an, antara lain mimpi Perhutani kembali jaya 
dan banyak uang.  Perhutani juga dipenuhi 
dengan insan pemburu penghasilan yang 
tangguh, begitu tangguhnya bahkan sering 
menabraknabrak pagar.

Rasanya Perhutani saat ini sudah 
dipenuhi orang yang sangat memenuhi 
syarat untuk maju dan kembali jaya, yaitu 
orangorang dengan impian dan keinginan 
tinggi.

Rasanya pun kita pantas disetara
kan dengan orang Jepang. Orang Jepang 
menjadi pekerja keras dalam hidupnya un
tuk menggapai apa yang mereka impikan. 
Segala apa yang akan membuat mere ka 
menyerah itu tersingkir oleh tekad yang 
kuat.  Menurut mereka: ”Di dunia ini tidak 
ada yang namanya kegagalan, yang ada 
hanya kurang bekerja keras”.  

Lalu apa yang harus ditambah?  Mengacu 
pada cerita tukang sayur dan pemungut 

daun di atas, mungkin sekali yang harus 
lebih diperhatikan adalah produktiftas. 

Added value
Produktivitas dimengerti sebagai be

sarnya kemampuan menghasilkan nilai tam
bah atas sumberdaya input yang digunakan.  
Tapi awas, jangan sampai keliru, produksi 
yang tinggi belum tentu karena peningka
tan produktifitas. Produksi dapat meningkat 
walaupun produktivitasnya tetap atau bah
kan menurun.

Bagusnya, peningkatan produktivitas 
yang jauh lebih besar dicapai dengan per
tambahan  sumberdaya yang relatif lebih 
keciltetapi memperoleh nilai tambah yang 
berlipat.

Kalau Anda ingin contoh nyata, coba si
mak contoh simpel ini.  Menjual 1000 m3 log 
kayu apapun, nilainya harus jauh diatas dari 
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 
log kayu dalam jumlah yang sama. 

Mengolah 1000 m3 log kayu jati dalam 
industri kayu, nilai penjualan hasil indus
trinya harus berlipat ganda dibanding nilai 
penjualan log kayu jati dalam jumlah yang 
sama.  Mengolah lanjutan 1000 ton godor
ukem dan terpentin melalui proses industri 
kimia menjadi produk turunannya (apapun 
bentuknya) nilai penjualan hasil industrinya 
harus berlipat ganda dibanding nilai pen
jualan gondorukem dan terpentin dalam 
jumlah yang sama.  

Mengelola 1000 hektar kebun seedlak, 
mengurus 1000 hektar tanaman kayu putih 
menjadi minyak kayu putih, mengelola 1000 
ekor ulat sutra, semua hasilnya harus ber
nilai jual dan hasil jual tinggi sehingga mam
pu memberi sumbangan penghasilan bagi 
perusahan berlipat ganda.  

Dalam kalimat “besar” Perhutani yang 
diserahi hutan negara seluas 2,4 juta hek
tar, harus mampu mengelolanya sehingga 
mampu memberi manfaat yang berlipat bagi 
semua pemangku kepentingan.

Demikian juga saya dan Anda sebagai 
karyawan yang digaji Perusahaan. Harus 
mampu mengolah diri kita sendiri, sesuai po
sisi dan porsi kita, agar mampu berkontribusi 
melipatgandakan penghasilan Perusahaan.  
Sekali lagi bagi Perusahaan, bukan bagi 
Anda sendiri. Penghasilan Perusahaan 
meningkat, pada saatnya akan meningkat
kan penghasilan Anda juga.

Hanya dengan begitulah kita bisa kem
bali berjaya. Percayalah.*

“ Percayalah ”
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WAWASAN

Oleh : Lambang Raspriyo Aji
Asper BKPH Kaliaren Timur  KPH Padangan 

Garapan liar 
hampir merata 
terjadi di seluruh 
kawasan hutan di 
Indonesia yang dise
babkan diantaranya 
alih fungsi kawasan 
pertanian menjadi 
pemukiman dan 
industri. Akibatnya 
masyarakat mem
butuhkan lahan 

garapan pengganti, kemiskinan, pertambahan 
penduduk dan lain sebagainya. 

Garapan liar tentunya merupakan sebuah 
tantangan yang harus dihadapi secara arif dan 
bijaksana. Pertanian adalah tumpuan harapan 
masyarakat pedesaan. Karena itulah harus 
ditemukan rumusan program dimana masing
masing pihak, masyarakat dan negara yang 
diberi kewenangan mengelola hutan ada win-
win solution. 

Sebagai tantangan perlu suatu strategi da
lam menghadapinya dengan sasaran kebaikan 
kepada masyarakat, disamping kecukupan pan
gan desadesa dan juga mening katnya penda
patan masyarakat.

Walaupun garapan liar dianggap negatif, 
yang pasti adalah merupakan suatu proses dan 
keadaan yang terjadi di masyarakat, dimana 
masyarakat lebih pada menciptakan cara dan 
lapangan kerja mereka sendiri. Tidak akan ter
jadi dalam kondisi yang meru gikan lingkungan 
bilamana mereka telah disentuh teknologi yang 
lebih maju dan bila mereka memiliki keber
dayaan yang cukup. Sehingga kepada mereka 
tidak dapat dipersalahkan begitu saja. Justru 
mereka mampu menciptakan lapangan kerja 
yang berasal dari kemampuan mereka sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
“ladang” mengandung pengertian yang netral, 
yaitu tanah yang diusahakan dan ditana mi 
dengan tidak diairi atau “tegal”. Tetapi “pela
dangan” pengertiannya mendukung konotasi 
negatif diatas yaitu liar dan berpindahpindah. 
Pada Ensiklopedi Indonesia, ladang (shifting 
cultivation) adalah cara tradisional di daerah 
tropik dengan penebangan sebagian hutan dan 
membakarnya sampai habis, menanam tanah 
kosong itu sampai tidak subur lagi dan kemu
dian mencari daerah baru. 

Bertolak dari ladang atau garapan yang 
sudah menyatu dengan kehidupan seharihari 
masyarakat pedesaan dan sebagai satusatu
nya alternatif karena tidak ada lapangan peker
jaan lain. Maka diperlukan “ekonomi alternatif” 
bila garapan liar ini direduksi menjadi kawasan 
yang menyokong ekologi dalam hal ini akan di
hutankan kembali. Maka harus dicari jalan kelu
arnya. Salah satu jalan keluarnya yang oleh DJ 
Nihin dalam bukunya berjudul “Tantangan Era 
Baru” adalah model gerakan massal dan ser
entak yang bisa dinamakan Gerakan Ladang 

Pohon. 
  Gerakan Ladang Pohon implementasi nya 

sebagai berikut : ladang tahun pertama ditump
angsarikan dengan karet, pada tahun berikutnya 
bibit pohon karet yang telah ditanam itu telah 
beranjak tumbuh. Sehingga pada tahun kedua 
ini berarti lahan kebun karet yang ditumpang
sarikan dengan peladangan padi atau palawija. 
Tahun kedua dilanjutkan dengan pembukaan 
petak lahan baru disebelah lahan baru disebe
lah lahan tahun pertama atau tahun sebelum
nya dengan sistim tumpangsari yang sama. 
Sistim tumpangsari kebun karet dan padi atau 
palawija tersebut pada lahan yang sama terus 
dilakukan sampai tidak memungkinkan lagi, 
misalnya bila pohon karet sudah cukup besar. 
Sehingga bila satu keluarga telah mengolah 2 
sampai 5 Ha kebun karet sesungguhnya sudah 
mampu menggantikan penghasilan berladang. 

Pada saat kesulitan ekonomi dengan kri
sis moneter yang dialami sejak pertengahan 
1997 kebun karet rakyat ternyata memiliki andil 
dalam meringankan kesulitan ekonomi pen
duduk. Jadi konsep ladang padi dan palawija 
“dikawinkan” dengan kebun karet ini merupakan 
bentuk ekonomi rakyat yang memiliki ketanggu
han. Menurut Michael R Dove dalam peneliti
annya dengan judul “ Smallholder Rubber and  
Swidden  Agriculture in Borneo” menyatakan 
: Perkebunan karet rakyat merupakan peng
hasil utama karet Indonesia, yang merupakan 
penyumbang pertanian terbesar bagi devisa 
negara. 

Karet rakyat membaur dengan baik da
lam sistem perladangan di Kalimantan : per
bandingan ekologi dan ekonomi antara karet 
rakyat dan sistem perladangan menunjukkan 
persaingan yang minimum dalam pemaka
ian lahan dan tenaga kerja dan bahkan saling 
menguntungkan antara kedua sistem tersebut. 
Karet rakyat menempati kedudukan yang pent
ing dalam ekonomi usaha para peladang : yaitu 
memenuhi kebutuhan barangbarang pasar, 
sedangkan sistem perladangan memenuhi ke
butuhan pokok hidup. 

Intensitas produksi perkebunan karet 
rakyat, oleh karena itu agak rendah (yang ka
dangkadang berbeda berbalikan dengan harga 
pasar). Hal ini menggambarkan ketidakbergan
tungan petani karet pada pengaruhpengaruh 
ekonomi dan politik dari luar dan ini merupakan 
kunci sukses mereka.     

Contoh lain seperti yang dilakukan oleh 
masyarakat Lampung Pesisir Krui Kabupaten 
Lampung Barat (dalam Buku Politik Kehutanan 
Masyarakat : San Afri Awang), dimana mereka 
memadukan lahan pertanian dengan pohon 
damar. Mereka menanam, memelihara, dan 
memanfaatkan tanaman damar (shorea javan-
ica) untuk merasionalkan lahanlahan bekas 
pertanian gilir balik (perladangan) agar menjadi 
produktif kembali. Masyarakat Krui biasanya 
menanam damar pada daerah ketinggian ter
tentu dan pada bagian lembahnya yaitu pada 
bagian datar dijumpai hamparan sawah dan 
aliran irigasi yang dapat digunakan untuk budi
daya air tawar.

Kesadaran ekologis muncul setelah 
masyarakat menyadari bahwa sawahsawah 
mereka memerlukan air terusmenerus dan air 
itu hanya dapat diproduksi jika hutan di daer
ah hulu dapat mereka pelihara. Jadi ide dasar 
berkembangnya tanaman damar adalah ide 
ekonomi, sosial dan lingkungan. Penggunaan 
dan pemanfaatan lahan kebun damar akan ren
dah saat petani mulai sibuk di sawah (musim 
hujan) dan sebaliknya ekonomi rakyat akan ber
gantung kepada penjualan damar pada musim 
kemarau. Ini bukti nyata bahwa antara khepong 
damar dan sawah tidak dapat dipisahkan, tetapi 
keduanya saling komplementer membentuk 
satu kebudayaan sendiri yang khas secara 
ekologis.    

Dalam masyarakat Krui,ekonomi getah 
damar adalah ekonomi rakyat yang tidak dapat 
dilepaskan dari sistem ekonomi keluarga mer
eka. Turun naiknya harga getah damar di pasar 
dalam negeri dan pasar international ikut pula 
secara langsung menentukan nasib keluarga 
mereka. Suatu hal menarik, pada saat ekonomi 
bangsa Indonesia terpuruk dan krisis, tetapi 
harga getah damar justru naik lebih dari dua kali 
lipat sebelumnya.   

Manfaat dari gerakan ladang pohon yang 
secara umum disebut agroforestri  disebutkan 
oleh (Rianse, 2006) dalam bukunya Agroforestri 
solusi sosial dan ekonomi sumber daya hutan 
sebagai berikut :

1. Produktivitas (Productivity). Dari hasil 
penelitian dibuktikan bahwa produk total sistem 
campuran dalam agroforestri jauh lebih tinggi 
dibandingkan pada monokultur. Hal tersebut 
disebabkan bukan saja keluaran output dari 
satu bidang lahan yang beragam, akan tetapi 
juga dapat merata sepanjang tahun. 

2. Diversitas (Diversity). Adanya pengkom
binasian dua komponen atau lebih daripada 
sistem agroforestri menghasilkan diversitas 
yang tinggi, baik menyangkut produk maupun 
jasa. Dengan demikian dari segi ekonomi da
pat mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi 
harga pasar. 

3.Kemandirian (Selfregulation) Diver sifikasi 
yang tinggi dalam agroforestri diharapkan mam
pu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan 
petani kecil dan sekaligus melepaskannya dari 
ketergantungan terhadap produkproduk luar. 

4. Stabilitas (Stability) Praktik agroforestri 
yang memiliki diversitas dan produktivitas yang 
optimal mampu memberikan hasil yang seim
bang sepanjang pengusahaan lahan, sehingga 
dapat menjamin stabilitas dan kesinambungan 
pendapatan petani.   

Inovasiinovasi inilah yang harus mulai 
dikembangkan untuk menahan laju deforestrasi 
di Indonesia, yang salah satunya dari peng
garapan liar masyarakat. Disamping perlunya 
penegakan hukum, masyarakat juga perlu 
diberi alternatif lain untuk bisa meningkatkan 
kesejahteraannya namun dengan cara tidak 
mengganggu lingkungan. Karena antara kes
ejahteraan masyarakat dan kelestarian ekologi 
harus berjalan beriringan, dan tidak bisa salah 
satu dikorbankan.*        

Gerakan Ladang Pohon, Strategi Mengurangi Garapan Liar
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DERAP DAERAH
DIVISI REGIONAL JATENG

Penyerahan Motor
Operasional Petugas 
Usai penyerahan secara simbolis motor dinas untuk pe

jabat Asper dan KRPH oleh Direktur Utama perum Perhutani, 
Mustoha Iskandar di halaman kantor Divisi Regional (Divre) 
Jateng 10/12 lalu, ditindaklanjuti dengan penyerahan di ber
bgai daerah. Sebanyak 2.137 unit sepeda motor jenis Trail 
Kawasaki KLX 150 diserahkan dilakukan secara bertahap.

 Berikut rangkuman kegiatan penyerahan dari daerah
daerah.

Tanam Bersama Dulu
Baru Terima Motor

KPH KebOnHARJO
Sebanyak 31 unit sepeda motor Trail Kawasaki KLX diserahkan 

kepada Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) dan Asisten 
Perhutani (Asper) jajaran Perhutani KPH Kebonharjo dilakukan 
Adm/KKPH Kebonharjo, Isnin Soiban di petak 95 BKPH Tawaran 
(16/12). 

Adm/KKPH Kebonharjo, Isnin Soiban mengungkapkan pembe
rian tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan kary
awan, khususnya petugas di lapangan  agar mereka dapat lebih 
mudah dalam menjelajah wilayahnya. 

“ Dengan motor trail pejabat harus lebih menguasai wilayah 
pangkuannya dengan cepat. Hal ini untuk kepentingan pekerjaan, 
terutama untuk wilayah yang urgen,” kata Isnin seraya menegaskan 
agar kendaraan tersebut dirawat dengan baik karena merupakan in
ventaris perusahaan demi peningkatan produktifitas pekerjaan.

“ Gunakan KLX untuk mendukung patroli  gabungan  daerah 
rawan. Namun, kita semua tetap akan mengedepankan pendekatan 
lingkungan dan sosial,” tegas Isnin lebih lanjut.

Sebelum diserah terimakan para KRPH dan Asper tersebut 
secara bersamasama menanam 550 plances bibit berbagai jenis 
tanaman seperti jambu klampok, kersen, jambu mete, nangka dan 
klueh di petak 95 seluas 8,3 ha tersebut. Jenisjenis tanaman terse
but diharapkan dapat memberikan ketersediaan pakan terhadap 

burungburung kicau yang habitatnya di hutan. Selain itu untuk men
gendalikan berkembangnya benalu di pohon Jati yang disebarkan 
oleh burung kicauan.

Kom.Kbh/Wiyoso

KPH bAnYumAS bARAT 
Administratur/KKPH Banyumas Barat, Setiawan di gedung per

temuan Banyumas Barat menyerahkan 39 unit kendaraan dinas 
dengan rinsian untuk 8 unit untuk pejabat Asper dan 31 unit untuk 
KRPH (14/12).

Setiawan meminta karena kendaraan dinas tersebut sifatnya 
melekat kepada petugas yang bersangkutan agar dirawat dengan 
baik dan tidak bisa dipindahtangankan. Ia meminta dengan fasilitas 
tersebut para petugas dapat lebih meningkatkan kinerja di lapangan 
dalam melakukan koordinasi, patroli keamanan dan kegiatan lain
nya.

Ditambahkan Wakil Adm/KSKPH Banyumas Barat Sub 
Majenang, Kamaludin nantinya kendarankendaraan tersebut setiap 
tiga bulan sekali akan dilakukan apel kendaraan untuk cek dan per
baikan konsisi kendaraan. 

Kom.bmb/mujiono-SW
KPH bAlAPulAng
Dalam upacara di lapangan kantor KPH Balapulang Adm/KKPH 

Balapulang, Gunawan Sidik Pramono menyerahkan sebanyak 31 
unit kendaraan motor trail Kawasaki  KLX, 6 unit motor untuk pejabat 
Asper dan 25 unit lainnya untuk pejabat KRPH.

Penyerahan motor kepada pejabat Asper dan KRPH tersebut 
dikatakan Gunawan merupakan sejarah baru di Perhutani yang di
harapkan dapat lebih meniningkatkan kinerja para pejabat di lapan
gan tersebut. 
Apalagi topografi 
khususnya di 
wilayah kerja KPH 
Balapulang ada
lah bergunung
gunung, sehingga 
dengan kend
araan jenis trail 
dapat lebih fleksi
bel. Penyerahan 
motor tersebut 
juga dilakukan 
penandatanganan 
Pakta Integritas 
oleh jajaran Asper 
dan KRPH sebagai pejabat Perum Perhutani.  

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan acara serah terima 
jabatan Pabin Polhut KPH Balapulang dari AKP Suwarno S.Hut ke
pada Kompol Agus Susanto. Kom.blp/ Djoko

Adm/KKPH Kebonharjo, Isnin Soiban (bertopi) memimpin mena-
nam sebelum menyerahkan motor dinas.
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DERAP DAERAH

KPH PATI
Di KPH sebanyak 57 unit motor diserahkan Adm/KKPH Pati, Ir 

Dadang Ishardianto, 10 unit untuk pejabat Asper dan 47 unit untuk 
pejabat KRPH dalam sebuah upacara di halaman kantor (17/12).

Dikatakan Dadang apa yang melekat pada kendaraan inventaris 
tersebut jangan diubah biarkan apa adanya sesuai aslinya. Karena 
memang tidak diperkenankan oleh perusahaan dan dikenakan sang
si bagi yang melakukan modifikasi atau perubahan bentuk motor. 

Kom.Pati/eka.R-SW
KPH RAnDublATung
Sebanyak 56 buah motor trail di distribusikan kesegenap 

karyawan lapangan di 
lingkungan Perhutani 
KPH Randublatung. 
Lingkungan pekerjaan 
lapangan yang berupa ka
wasan hutan mendorong 
manajemen Perhutani un
tuk memberikan fasilitas 
kerja berupa motor trail 
kepada karyawan yang 
bertugas dilapangan, 
Asper dan KRPH. Hal ini 
selain untuk mengatasi 
kendala di lapangan juga 
sekaligus untuk menin
gkatkan kinerja petugas 
yang mengampu kawasan 
hutan seharihari.

Sebanyak 56 motor trail tersebut penyerahannya dilakukan di 
halaman kantor Perhutani KPH Randublatung secara bersamaan 
dengan ditandai dengan penyerahan kunci kontak berserta perleng
kapan kepada Perwakilan Asper KBKPH yang diwakili oleh Toto 
Riyanto,  Asper KBKPH Kedung jambu dan Perwakilan KRPH di
wakili oleh Winarto.

Kom.Rdb/Andhan.S   
KPH PeKAlOngAn bARAT
Penyerahan juga dilakukan di KPH Pekalongan Barat oleh Adm/

KKPH Pekalonga Barat, A 
Fadjar Agung Susetyo S 
Hut dalam sebuah apel di 
halaman kantor. Beberapa 
unit motor yang diserahkan 
kepada segenap pejabat 
Asper dan KRPH terse
but dalam sambutan yang 
disam paikan Administratur 
dikatakan motormotor 
tersebut tidak bisa dipindah 
tangankan dan tidak bisa 
dihapus bukukan sebelum 
nilai tinggal Rp 1.

Untuk itu Adm meminta agar motor tersebut dirawat dan tidak 
dilakukan perubahan guna meningkatkan kinerja di daerah masing
masing.

Kom.Pkb/Parno 
KPH SemARAng
Di KPH Semarang sebanyak 44 motor diserahkan oleh Adm/

KKPH Semarang, 
Yudha Suswardanto 
dalam sebuah apel 
(14/12). Dalam pe
sannya ia meminta 
agar kendaran di
nas tersebut dira
wat dengan baik 
untuk menunjang 
kegiatan di lapan
gan. Dikatakan se
lain secara berkala, 
tiga bulan sekali di
lakukan perawaran 
juga akan dilakukan 
penilaian kepada  
masingmasing tiga 
orang terbaik dan tidak baik dalam perawatan motor inventaris 
tersebut. 

Kom.Smg/lukar-SW
KPH PemAlAng
KPH Pemalang mendapat ja

tah sebanyak 26 unit kendaraan 
dinas sepeda motor Kawasaki 
KLX 150. Kendaraan dinas un
tuk para Asper dan KRPH terse
but  diserah kan oleh Adm/KKPH 
Pemalang, Rukman Supriatna da
lam sebuah acara apel pagi di hal
aman kantor (14/12). Ke 26 motor 
tersebut masingmasing enam unit 
untuk Asper dan 20 lainnya untuk 
KRPH. 

“ Sepeda motor ini adalah 
kendaraan untuk operasional 
Asper dan KRPH. Saya berharap 
dengan adanya kendaraan opera
sioanal ini dapat meningkatkan 
kinerja para Asper dan KRPH, 
khususnya yang berkaitan dengan 
kegiatan operasional dilapangan,  
baik kegiatan produksi,  tanaman 
dan keamanan,” ujar Rukman 
Supriatna dalam sambutannya.

Rukman juga meminta kepada para pejabat wilayah, dalam 
melakukan tugas, khususnya dalam melaksanakan pengamanan 
hutan hendaknya menghilangkan batas kewilayah. 

“ Semua antar wilayah harus saling membantu dan terkoordina
si. Jangan sungkansungkan untuk meminta bantuan atau mengajak 
patroli bersama,” tegas Rukman.

Oleh karena itu, lanjutnya, dengan adanya kendaraan opera
sional ini dapat meningkatkan daya jelajah kegiatan operasional di
lapangan dan akan semakin baik. 

Dalam kesempatan itu Ruman juga melaporkan kinerja jajaran
nya dengan hasil yang memuaskan. Pendapatan KPH Pemalang te
lah tercapai diatas target. Yakni Rp 59 miliar dari target yang ditetap
kan sebesar Rp 47 miliar.

“ Ini semua berkat kerja baik semua jajaran,” tegas Rukman.
Di kesempatan itu juga Rukman menyerahkan surat keputusan 

kenaikan pangkat dan gaji berkala kepada sejumlah karyawan. Ia 
berharap dengan diterimanya SK kenaikan itu juga dapat mening
katkan kinerja mereka. Kom.Pml/Dodi S

Adm KPH Pemalang, 
Rukman Supriatna
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DERAP DAERAH

Perketat Pejagaan 
Keamanan Hutan

KPH CePu
Untuk mengantisipasi aksi pencuri spesialis kayu jati di hutan, 

KPH Cepu terus memaksimalkan patroli keamanan dengan menger
ahkan seluruh anggota Polhutmob, Mandor Polter dan semua petu
gas lapangan yang akhirakhir ini masih sering terjadi dengan be
ragam modus.

Bertempat di Pos DX RPH Cabak BKPH Cabak KPH Cepu, Kasat 
Binmas Polres Blora AKP Yorisa Prabowo di dampingi Koordinator 
Keamanan (Korkan) Waka Adm?KSKPH Cepu, Agus Kusnandar 
memberi pembekalan kepada seluruh personil Keamanan KPH 
Cepu  (3/12).

Dalam arahannya AKP Yorisa menekankan petugas keamanan 
agar lebih mengedepankan tiga tindakan yang harus dilakukan da
lam mengamankan hutan.  Yaitu tindakan preemtif, prefentif dan re
prensif (penegakan hukum) apabila benarbenar terbukti tertangkap 
melakukan pencurian.

“ Apabila benarbenar terbukti segera serahkan ke penyidik un
tuk dilakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku,” tegas AKP 
Yorisa.

Sementara itu Korkam yang juga Wakil Adm/KSKPH Cepu,  Agus 
Kusnandar juga berpesan kepada seluruh anggota keamanan KPH 
Cepu agar lebih intensif lagi melakukan tugas patroli. Hal tersebut 

untuk mengantisipasi adanya niat maupun tindakan penebangan 
kayu secara ilegal.  Ia juga menegaskan agar jangan sampai ada 
oknum petugas yang terlibat langsung maupun tidak langsung da
lam pencurian kayu jati.

“ Apabila hal itu ternyata benarbenar terjadi maka pimpinan 
akan mengambil tidakan tegas tidak perduli siapapun orangnya. 
Saya berharab jangan sampai ada duri dalam daging," tandas Agus 
Kusnandar.

Kom.Cpu/edy-SW.

Siaga Hadapi Bencana Alam
KPH bAnYumAS bARAT
Perum Perhutani KPH Banyumas Barat siaga menghadapi  

Bencana Alam.  Siaga bencana alam musim hujan pada daerah
daerah rawan bencana  Banjir, tanah longsor, angin puting beliung.

Puncak musim hujan diperkirakan terjadi Januari 2016 ini  yang 
perlu diwaspadai karena di beberapa tempat dalam kawasan hutan 
KPH Banyumas Barat banyak dilalui sungaisungai besar.

Dan daerah bergununggunung, selain itu juga kesiapan juga 

KPH PeKAlOngAn TImuR
Admistratur/KKPH Pekalongan Timur, Akhmad Taufk, S.Hut, 

M.Si menyerahkan motor dinas jenis Kawasaki KLX  sejumlah 35 
unit kepada petugas lapangan. Masingmasing 7 unit untuk pejabat 
Asper dan 28 unit untuk KRPH se wilayah KPH Pekalongan Timur. 
Acara penyerahan Motor tersebut bertempat di halaman kantor KPH 
(14/12).

Akhmad Taufk dalam arahannya meminta kepada segenap jaja
rannya di lapangan tersebut agar fasilitas dari perusahaan tersebut 
disyukuri. Karena dalam situasi perusahaan yang belum mengun
tungkan masih bisa memikirkan karyawannya. Untuk ia minta agar 
kendaraan tersebut dirawat sebaikbaiknya untuk mendukung aktivi
tas pekerjaan di lapangang. 

Kom.Pkt/Khaerudin

Donor Darah Persaki
DIVRe JATeng
Panitia Musyawarah Daerah (MUSDA) Persatuan Sarjana 

Kehutanan Indonesia (PERSAKI) Daerah Jawa Tengah tahun 
2015 bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang 
Semarang melaksanakan kegiatan bhakti sosial donor darah. 
Donor darah diikuti para peserta Musda, karyawankaryawati Dinas 
Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Perum Perhutani Divisi 
Regional Jawa Tengah. Kegiatan donor darah berlangsung di 
Gedung Rinba Graha Semarang (10/12/2015).

Ketua Panitia Musda Persaki, M. Taufik mengatakan donor 
darah itu bukan hanya kegiatan untuk sekadar mengeluarkan darah 

saja, tetapi fungsinya 
bermanfaat bagi orang 
lain dan diri sendiri. 

“ Salah satu man
faatnya bagi kesehatan 
adalah mempercepat 
generasi sel darah, seh
ingga pendonor menjadi 
lebih sehat,” ujarnya di 
sela kegiatan itu.

Sementara tujuan 
donor darah, lanjut 
Taufik yang juga menja

bat Administratur/KKPH Pekalongan Timur, adalah memberikan ke
untungan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Jangka waktu melaku
kan donor darah sebaiknya dilaksanakan secara rutin setiap 3 bulan 
sekali. Donor darah tidak dikenakan biaya, 

“Melalui aksi donor darah ini akan semakin banyak masyarakat 
yang berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan penting
nya setetes darah bagi nyawa mereka yang membutuhkan tanpa 
mengenal status, tempat maupun waktu,” tutur Sukmono salah satu 
pendonor. 

Kom.Divre Jateng/Ayik
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tertuju pada kerawanan ben
cana tanah longsor dan angin 
puting beliung.

Menyikapi hal itu Adm/
KKPH Banyumas Barat, Se
tiawan meningkatkan kordinasi 
dengan jajaran pemerintah 
diwilayah dan mengoptimal
kan para petugas Perhutani 
di lapangan maupun dengan 
stakeholder seperti LMDH, 
masyarakat sekitar Desa Hutan, 
guna antisipasi kemungkinan
kemungkinan tersebut. Untuk 
itu juga disiapan Posko, baik 
ditingkat RPH, BKPH maun
pun di tingkat KPH.

Dikatakan Setiawan, saat 
ini langkahlamgkah sudah 

dilakukan dengan berkordinasi dengan instansi pemerintahan se
tempat antara lain dengan pihak kelurahan, , kecamatan, Polsek, 
Koramil dan sosiaisai kepada masyarakat sekitar hutan.dan pem
bentukan posko Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP).

 “ Tidak hanya itu saja Kami juga menggunakan jejaring sosial 
atau alat telekomunikasi guna mempercepat arus informasi,” tam
bah dia yang dengan siaga bencana ini dapat mengantisipasi atau 
menekan angka kerugian sekecilkecilnya.*

HmPI DAn bmn
Bupati Cilacap, H. tato Suwarto Pamuji pada peringatan Hari 

Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam nasional 
(BMN) Jum’ at (18/12)  di Desa Bengbulang Kecamatan Karang 
Pucung Cilacap mengajak kepada seluruh masyarakat agar gemar 
menanam dan memelihara pohon.

“ Melalui HMPI dan BMN ini merupakan gerakan nyata untuk 
menambah tutupan lahan. Penanaman juga merupakan wujud kon
servasi keanekaragamaan hayati sekaligus penyerapan karbondiok
sida, “ kata Bupati dalam sambutannya.

Bupati Cilacap juga menyampaikan keberadaan hutan dan lahan 
menjadi penyangga kehidupan manusia karena itu keberadaannya 
perlu dilindungi, dikonservasi dan direboisasi.

Sementara itu Kadishutbun Kabupaten Cilacap, Sujito menam
bahkan bahwa penanaman di kabupaten Cilacap menyediakan bibit 
sebanyak 91.985 batang pohon untuk ditanam serentak berasal dari 

berbagai pihak, baik dari in
stansi pemerintah, BUMN, 
BUMD dan lainlain. Perum 
Perhutani menyumbangkan 
bibit sebanyak 5.000 batang 
bibit pada kegiatan itu.

Sebelumnya KPH 
Banyumas Barat juga ber
patisipasi dalam kegiatan 
serupa yang digelar oleh 
Pemkab Banyumas dilak
sanakan di Desa  Buniayu 
kecamatan Tambak di
pimpin oleh Bupati Ba
nyumas Achmad Husen. 
Pada kesempatan itu di
tanam sebanyak 1.925 ribu 
batang pohon dari berba
gai jenis ditanam serentak. 
Perhutani KPH Banyumas 
Barat menyerahkan 5000 
bibit mahoni dan akasia. 

Kom.byb/mujiono-SW.

Memperingati Hari Ibu
KPH bAnYumAS TImuR
Memperingati Hari Ibu 2015, istri rimbawan Perhutani KPH 

Bamyumas Timur mempunyai cara tersendiri dalam merayakannya. 
Berbagai lomba digelar, seperti fashion, menyanyi dan merias ber
tempat di kantor KPH (17/12).

Perayaan Hari Ibu ke87 yang diselenggarakan Paguyuban Isteri 
Karyawan (PIK) Perhutani KPH Banyumas Timur diikuti karyawan 
beserta isterisuami. 

Ketua PIK KPH Banyumas Timur, Ny Wawan Triwibowo dalam 
sambutannya mengatakan peringatan hari Ibu ke 87 mengambil 

tema ‘Kesetaraan 
Gender dengan 
Lakilaki dalam 
M e w u j u d k a n 
P e m b a n g u n a n 
Yang Berkelanjutan 
dan Berkeadilan 
Menuju Indonesia 
B e r d a u l a t , 
Mandiri dan 
Berkepribadian’. 

“ Perempuan 
dan lakilaki itu set
ara, tetapi kita tidak 
boleh melalaikan 
kodratnya sebagai 
ibu,” katanya.

S e m e n t a r a 
A d m / K K P H 

Banyumas Timur, Wawan Triwibowo menyampaikan, bahwa hakekat 
Ibu adalah seorang yang sangat mulia.

“ Ibu itu segalagalanya. Dengan ibu setiap persoalan dapat se
lesai. Ibu itu sebagai pendukung pekerjaan bapaknya. Dukungan 
yang bisa diberikan ibu atau isteri kepada suami adalah bagaimana 
ibu mampu memberikan spirit/semangat suaminya untuk mampu 
bekerja lebih baik, dan berprestasi,” kata Wawan.

Kegiatan lomba, diawali lomba fashion, menyayi dengan lagu 
bertema “Ibu” dan lomba merias dilakukan oleh suami kepada ister
inya dengan ditutup matanya. 

Kom.bmt/Tofikpurwa-SW

MMP untuk Bantu 
Amankan Hutan

KPH gunDIH
Perlindungan kawasan hutan tidak bisa dilakukan sendiri oleh 

Perum Perhutani dengan hanya mengandalkan Polisi Hutan (Polhut). 
Tapi diperlukan keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan hutan 
dan stakeholder lain. Peran masyarakat sangat perlu sebagaimana 
tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) nomor 
P.56/MenhutII/2015 tentang Masyarakat Mitra Polhut  (MMP).  

“ MMP merupakan kelompok masyarakat sekitar hutan yang 
membantu Polisi hutan dalam pelaksanaan perlindungan hutan di 
bawah koordinasi, pembinaan dan pengawasan instansi kehutan
an pusat dan daerah yang membidangi perlindungan hutan,” kata 
Kabid Perlindungan Kawasan Hutan DisHut Kabupaten Grobogan, 
Hery Cp dalam sosialisasi dan pembetukan MMP di Sesa Toroh 
Kecamatan Toroh Grobogan (26/12).

Organisasi MMP, Kanjut Hery DIembentuk dan harus mempunyai 
struktur jelas yakni Pembina, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Selain 
itu syarat keanggotaan antara lain tinggal di sekitar kawasan hutan. 

Adm/KKPH Banyumas Barat, 
Se tiawan.

Bupati Banyumas, Achmad 
Husen.
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Anggota MMP wajib melakukan patroli bersama Polhut di kawasan 
hutan pada wilayahnya, melaporkan indikasi gangguan keamanan 
terhadap hutan, kawasan hutan,

” Ini baru langkah awal dari Dishut Grobogan untuk Pembentukan 
MMP, setelah terbentuk di masing masing daerah atau wilayah kita 
akan lanjutkan sampai di tingkat daerah hingga propinsi,” jelasnya. 

Untuk saat ini di kabupaten Grobogan sudah terbentuk MMP di 
beberapa wilayah yaitu Ketro, Kradenan, Godong, Purwodadi, Toroh 
dan Geyer.  

Sementara itu Wakil Adm/KSKPH Gundih, Budi Soetomo bah
wa pihaknya menyambut baik langkah Dinas Kehutanan tersebut. 
Dengan terbentuknya MMP ini berarti keamanan wilayah hutan tidak 
hanya dilakukan oleh petugas Perhutani saja, namun keterlibatan 
masyarakat sekitar hutan pun wajib turut mengamankan hutan.

“ Kehadiran MMP untuk membantu mengatasi kerusakan hutan 
memang sangat diperlukan,” tegasnya.*

AKSI TAnAm POHOn RAT
Komunitas pecinta motor trail yang menamakan dirinya RAT 

(Rayab Alas Team) bersama Komonitas motor CB, Yamaha RX King, 
Perum Perhutani KPH Gundih, Polsek, Pramuka, LMDH mengelar 
aksi  menanam 1000  pohon di petak 59 di desa Juworo Kecamatan 
Geyer, Grobogan (19/12).

“ Dengan kegiatan semacam ini diharapkan para komunitas 
pencinta otomotif tak hanya berpetualang dengan motor saja namun 

juga pedulian dan sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan 
hidup,” kata Ketua Komonitas RAT, Rully Hendri. 

Selain aksi tanam, tambah Rully, aksi memelihara dan menjaga 
akan terus dilakukan. Kedepan diharapkan komunitas ini akan men
jadi salah satu pelopor penghijuaan di wilayah kawasan hutan atau 
di luar kawasan hutan di daerahnya. 

Administratur KPH Gundih, Gunawan Catur melalui Kepala 
Urusan Tanaman, Darmanta mengatakan bahwa pihaknya me
nyambut baik aksi yang di lakukan komunitas motor tersebut. Dan 
kedepan tidak hanya di wilayah kawasan hutan saja yang di tanami, 
namun aksi tanam pohon jagu dilakukan di luar kawasan hutan.

Kom.gdh/Totok glemboh-SW

Sosialisasi Bencana Alam
KPH PeKAlOngAn bARAT
Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat mengadakan sosialisa

si bencana alam di desa sekitar hutan wilayah BKPH Bantarkawung 
(14/12).

Sosialisasi dilakukan kerjasama dengan Muspika Bantarkawung 
dengan mengadakan pemasangan papan peringatan ‘Waspada’ 
terhadap bencana berupa spanduk di delapan titik sepanjang jalan 
Bantarkawung – Salem dan jalan arah desa yang melewati hutan 
Wilayah BKPH Bantarkawung. 

Administratur KPH Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat, 
A. Fadjar Agung Susetyo S Hut yang diwakili Asper/KBKPH 
Bantarkawung, Darto mengatakan saat ini sangat rawan banjir, long
sor dan pohon tumbang. Untuk itu perlu antisipasi secara preventif 
agar penanganan saat bencana terjadi menjadi lebih baik.

“Himbauan ini memberikan peringatan terhadap masyarakat 
agar berhatihati dan waspada, karena bencana bisa dimungkinkan 
datang secara tibatiba tanpa kitaketahui,” katanya.

Sementara Kapolsek Bantarkawung, Iptu Wawan didampingi 
Wakil Danramil Bantarkawung, Pelda Diono menambahkan terkait 
hal tersebut pihaknya diap dan meningkatkan koordinasi bersama 
jajaran Muspika dengan memaksimalkan poskoposko penanggu
langan bencana.

“Posko sudah di siapkan di masingmasing instansi Satkorlak PB 
(Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana) bera
da di kantor Kecamatan Bantarkawung. Kami juga mengintensifkan 
peran Babinkamtibmas (Polri) dan Babinsa (TNI) di wilayah masing
masing tugasnya,” katanya.*

KunJungAn muRID PAuD
Dalam rangka Program Pengenalan Lingkungan (PPL), anak

anak PAUD Terpadu Pelangi Desa Ujungrusi Kecamatan Adiwerna 
Kabupaten Tegal berkunjung ke KPH Pekalongan Barat (16/12). 
Mereka disambut langsung oleh  Adm/KKPH KPH Pekalongan Barat 
A. Fadjar Agung Susetyo S Hut dan memberi nasihat  anakanak 
agar mencintai lingkungan dengan cara menanam pohon.

Anakanak juga dikenalkan berbagai jenis pohon dan menanam 
di lingkungan kantor KPH bersama Kaur Tanaman KPH Pekalongan 
Barat, Sasmito.

Kom.Pkb/Parno-SW

Menanam di Petak 179
KPH SemARAng
Peringatan Hari Menanam Nasional Perhutani KPH Semarang 

melakukan penanaman di petak 179 RPH Deras BKPH Kedungjati 
(16/12). Penanaman dipimpin langsung oleh lakukan oleh Bupati 
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Grobogan  dan Administratur 
KPH Semarang.

Hadir dalam kegiatan pe
nanaman  tersebut Bupati 
Grobogan, Adm KPH Semarang  
dan Adm KPH Telawa dan se
genap kolompok masyarakat 
Petani Hutan dan LMDH. 

A d m i n i s t r a t u r /
KKPH Semarang, Yudha 
Suswardhanto, Shut dalam 
sambutannya mengatakan keg
iatan penanaman tersebut san
gat tepat yang dilakukan bersa
maan dengan datangnya msim 
hujan. Sehingga diharpkan ting

kat pertumbuhannya juga lebih baik. 
Kom.Smg/lukar-SW

Karyawan Donor Darah 
KPH KebOnHARJO
Di bulan penghujung 2015 karyawan Perhutani KPH Kebonharjo 

menyumbangkan dua puluh kantong plastik darah ke Palang 
Merah Indonesia (PMI) 
Rembang dalam sebuah 
kegiatan donor darah 
oleh karyawan KPH 
Kebonharjo (22/12).

Diungkapkan Eko 
Prasojo, salah satu petu
gas dari PMI Rembang, 
ia berterimakasih ke
pada Perhutani KPH 
Kebonharjo yang te
lah rutin mendonorkan 
darahnya melalui PMI 
Rembang setiap tiga 
bulan sekali. Kerjasama 

ini telah berjalan puluhan tahun lamanya. Ratarata tiap pendonor 
telah menyumbangkan 15   20 kantong plastik darah. 

“ Semoga kegiatan donor darah ini terus berlanjut sehingga da
pat membawa manfaat bagi sesame insane yang membutuhkan,” 
harap Eko.

Kom.Kbh/Wiyoso

Menanam Turus Jalan
KPH RAnDublATung 
Jajaran rimbawan Perhutani KPH Randublatung dan Muspika 

serta kelompok tani Ngudi Rahayu Dukuh Kerug Desa Randublatung 
bersamasama melakukan penanaman tanaman kehutanan di sepa
njang jalan menuju embung keruk (18/12).

Sebanyak 880 jenis tanaman rimba campur terdiri dari tanaman 
salam, jambu air, johar, jati londo  ditanam di sepanjang jalan se
bagai tanaman tepi di petak 98 RPH  Kedungsambi BKPH Beran 
tersebut. 

“ Penanaman tanaman rimba campur jenis multi purpose tree 
species (MPTS), tanaman berfungsi ganda, sebagian besar terdiri 
dari tanaman buah buahan dan tanaman semusim. Penanaman di
lakukan pada lokasi yang rawan dengan penggembalaan liar yang 
dilakukan oleh masyarakat. Hal ini karena lokasi petak 98 seluas 
13,2 Ha dan yang menjadi target penanaman seluas 4 Ha tersebut 
memang lokasinya berhimpitan dengan desa hutan yang ada, “ kata 
Wakil Adm/KSKPH Randublatung Wilayah Selatan, Rudi Hantoro. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa pemilihan jenis MPTS tersebut se

lain untuk penghi
jauan nantinya 
juga bisa diam
bil manfaatnya 
apabila tanaman 
tersebut sudah 
mencapai umur 
maksimal. Hal 
tersebut karena 
akses masyarakat 
dengan lokasi 
tanaman sangat 
besar sekali seh
ingga Perhutani 
mengambil kebijakan dengan memberikan bibit tanaman yang bersi
fat multi guna. Dan untuk mendukung dinamika kelompok tani Ngudi 
Rahayu tersebut Perhutani juga memberikan bantuan kambing se
banyak 10 ekor kambing sebagai wujud kepedulian Perhutani KPH 
Randublatung. 

Pada kesempatan itu Lurah Randublatung, Suta’at mengatakan 
bahwa keberadaan embung kerug yang berada di kawasan hutan 
Perhutani KPH Randublatung tersebut kedepan diharapkan bisa 
menjadi salah satu destinasi wisata lokal. Pemkab Blora juga me
naruh perhatian terhadap embung tersebut. Selain melakukan pena
naman pada lokasi sempadan embung secara bertahap juga telah 
dilakukan penaburan berbagai jenis benih ikan. 

“ Untuk sarana lain memang sudah ada sebuah perahu mesin 
dan becak air, namun karena debit air di musim kemarau yang tidak 
memungkinkan kedua sarana pelengkap tersebut terpaksa diangkat 
kedaratan, “ kata Suta’at.

Kom.Rdb/Andan.S

Media Gathering 
Dengan Insan Pers
WARTAWAn diharapkan bisa ikut memberikan sosialisasi ten

tang programprogram lingkungan di Perum Perhutani. Hal itu pent
ing agar alam selalu lestari. 

”Wartawan kami harapkan ikut berperan mensosialisasikan 
kegiatan dan program Perhutani,” pinta Adm/ KKPH Blora, Joko 

Sunarto, mewakili seluruh Administratur yang ada di Kabupaten 
Blora, saat Media Gathering bersama anggota Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI) dari Kabupaten Blora, Rembang dan Grobogan di 
Ruang Pertemuan Hotel Blora Indah (9/12)

Dijelaskan Joko Sunarto bahwa Perhutani saat ini merupakan 
BUMN yang harus membiayai sendiri operasional kegiatannya. 
Sehingga tidak menerima aliran dana dari APBN maupun APBD. 
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“ Saat ini, Perhutani dibebabni tanggung jawab dalam pengelo

laan hutan di Jawa dan Madura. Di Jawa saat ini tinggal sekitar 19 
persen kawasan hutan dan itu terbagi dalam hutan produksi dan 
konservasi,“ jelasnya lebih lanjut.

Perlu diketahui, lanjutnya, Perhutani juga harus melindungi ka
wasan konservasi, termasuk destinasi wisata dan juga sumber mata 
air. Selain itu Perhutani dalam pengelolaan hutnannya Perhutani 
juga memperhatikan tiga aspek kelola. Yakni Kelola Produksi, Sosial 
dan Lingkungan. Kelola sosial dilakukan bersama masyarakat mela
lu sistem Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM).

Melelaui media gathering tersebut Joko Sunarto juga meminta 
kepada segenap insan pers bisa membantu mensosialisasikan pro
gramprogram Perhutani.

Sementara itu Ketua PWI Blora, Wahono, berharap melalui me
dia gathering dapat merekatkan ikatan emosional antara jurnalis dan 
Perhutani di tiga Kabupaten.

”Blora, Rembang dan Grobogan merupakan daerah hutan se
hingga sering bersentuhan dengan Perhutani. Jadi, pengetahuan 
seputar hutan tentu akan membantu dalam menyajikan informasi 
kepada masyarakat,” katanya.

Kabupaten Blora setidaknya ada enam KPH, yaitu  KPH Blora, 
KPH Cepu, KPH Randublatung, KPH Mantingan, KPH Kebonharjo 
dan KPH Ngawi.

Dalam media gathering tersebut hadir pula pengurus PWI Jawa 
Tengah, Rembang dan Grobogan.

Kom.Rdb/Andan.S

Pembinaan Produksi Getah
KPH SuRAKARTA
Kepala Seksi Produksi Non Kayu Divisi Regional Jawa Tengah, 

Luckyarto memberikan pembinaan untuk peningkatan penghasi
lan getah premium kepada LMDH  seKPH Surakarta di BKPH 

Purwantoro (3/12
 Dikatakan produksi ge

tah KPH Surakarta sudah 
berkualitas baik, namun de
mikian Luckyarto meminta 
agar lebih ditingkatkan ke
bersihannya agar menjadi 
getah Premium yang akan 
menambah nilai jual yang 
lebih tinggi. 

Sementara Adm/KKPH 
Surakarta, Bob Priambodo 
dalam arahannya juga me

minta kepada penyadap dan LMDH bahwa apa telah menjadi hak 
penyadap dan keperluan untuk kegiatan penyadapan akan segera 
dipenuhi. 

Ditegaskan Bob agar tidak terjadi kesalahan dalam perencanaan 
produksi agar dalam kegiatan penyadapan benarbenar dihitung 
jumlah pohon yang masih produktif dan berapa gram produksi yang 
dihasilkan setiap harinya. 

Pembinaan tersebut diikuti sekitar 80 peserta penyadap, LMDH 
dan Mandor Sadap, KRPH dan Asper. *

PelATIHAn buDIDAYA IKAn lele
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah beker

jasama dengan Perum Perhutani memberikan Pelatihan Budidaya 
Ikan Lele kepada LMDH sewilayah KPH Surakarta di Resto Jumog, 
Ngargoyoso, Karanganyar (78/12) lalu. 

   Pelatihan diikuti 50 peserta, perwakilan LMDH dan Mandor 
Pendamping PHBM yang dilaksanakan dalam rangka mendukung 
program “Kedaulatan Pangan” di Jawa Tengah   pada pengemban
gan Pertanian terpadu dalam kawasan hutan dan pemberdayaan 
masyarakat Desa Hutan.

Kasi PSDHL KPH Surakarta, Tuti Miyarti mengatakan bahwa 

LMDH bukan milik Perum Perhutani, namun merupakan lembaga 
yang difasilitasi oleh Perum Perhutani yang berbadan Hukum.

“  LMDH adalah milik Pemerintah. Jadi terimakasih sekali kepa
da Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan sumbangan, penge
tahuan, dan pelatihan LMDH yang berada dalam kawasan desa 
sekitar hutan,” katanya.

Sementara menurut Kasi Pengelolaan Budidaya Air Tawar, Yunus 
Mintarso, Pelatihan Budidaya Lele bagi anggota LMDH merupakan 
wujud kepedulian Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah da
lam mengintervensi teknologi budidaya perikanan agar bisa diterap
kan dan dikembangkan oleh masyarakat desa pinggir hutan”.

Kom.Ska.Titik

Tutup Tahun, Ground 
Breaking Tanaman

KPH bAlAPulAng
Menutup tahun 2015, KPH Balapulang mengakhiri dengan ac

ara Ground Breaking Tanaman bersama seluruh karyawan, Muspika 
Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dan stake holder lainya di 
petak 20c RPH Kalilumping, BKPH Linggapada. Tak kurang daei 
250 orang terlibat dan sebanyak 300 plances untuk ditanam dalam 
kegiatan itu.

Dalam sambutanya Adm/KKPH Balapulang, Gunawan Sidik 
Pramono menyampaikan bahwa pembuatan tanaman 2105 KPH 
Balapulang seluas 1762,7 Ha, sehingga dibutuhkan kerja keras ber
sama untuk mewujudkan sukses tanaman tersebut.

“ Kunci sukses tanaman adalah tiaptiap acir terdapat tanaman 
dan tumbuh dengan baik.  Pembuatan tanaman merupakan tahapan 
yang sangat penting dalam usaha pelestarian pemanfaatan hutan 
yang berkelanjutan dan untuk meningkatkan keberhasilan pembua
tan tanaman perlu petunjuk pelaksanaan yang sesuai dengan pola 
kerja,” katanya.

Dalam acara itu juga diserahkan reward kepada mandor perse
maian, tanaman dan tebangan terbaik tingkat KPH serta diserah
kan juga Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Reguler dan Pangkat 
Pengabdian kepada sembilan orang karyawan.*

SIlATuRAHmI Ke DeSA CIKeuSAl
Setelah dibantu 17 tangki air bersih bulan September lalu, Desa 

Cikeusal yang berada pada kawasan RPH Pamedaran, Ciseureuh 
dan RPH Cisadap 
BKPH Banjarharjo 
Timur Kecamatan 
K e t a n g g u n g a n 
Brebes dikun
jungi lagi oleh 
F o r k o m p i n d a , 
Muspida Brebes dan 
KPH Balapulang 
8/12. 

K a p o l r e s 
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Brebes AKBP Haryo SIK  yang hadir pada acara itu berpesan agar 
keamanan dan kerukunan yang sudah terjalin hubungan baik agar 
di tingkatkan. 

“ Jika kedepan tetap aman akan saya kasih reward untuk desa 
ini,”  katanya kepada masyarakat desa tersebut yang tahun lalu ter
catat terlibat tawuran di saat Hari Raya Idul Fitri. 

Semnatara Adm/KKPH Balapaulang, Gunawan Sidik Pramono 
pada kesempatan itu memberikan alat olah raga dan sembako. 
Diberikan bersama Dandim 0713 Brebes Letkol CZI Efdal Narza dan 
Asisten 1 Suprapto yang turut hadir pada kesempatan itu.*

SenAngnYA AnAK-AnAK TK mADInAH menAnAm
TK SNI Islamic Full Day School Madinah Slawi berkunjung ke 

KPH Balapaulang yang dikemas dalam Kunjungan Profesi anak TK. 
Mereka disambut langsung oleh Ketua YTRP Cabang Balapulang, 
Jeni Gunawan Sidik di lokasi persemaian jati JPP Stek pucuk di 
halaman TK Tunas Rimba II Prupuk BKPH Larangan Kecamatan 
Margasari Kabupaten Tegal. 

Sebanyak 95 murid Tk,15 guru pembimbing di lokasi tanaman 
mendapat bimbingan untuk mengetahui cara pembuatan persema

ian dan cara mena
nam oleh Asper BKPH 
Larangan Sukendar.

Kepala TK 
Madinah Aminah 
Ulfah Spd sangat ber
terimakasih karena 
sudah bisa berkunjung 
di lokasi persema
ian KPH Balapulang. 
Anakanak sangat 
senang dengan keg
iatan menanam yang 
kami harapkan anak 

didik kami bisa lebih mencintai hutan sejak dini. Setelah berkunjung 
sekitar empat jam anak anak dan guru pun diberi bibit jati JPP SP 
satu persatu untuk memupuk rasa kecintaan pada tanaman.

Kom.bpl/Djuli.K

Petugas Puluhan 
Batang Kayu Ilegal

KPH blORA 
Pengamanan kayu yang tanpa dilengkapi dokumen yang sah 

merupakan hasil dari pengembangan informasi masyarakat yang 
disampaikan kepada petugas Perhutani yang pada saat itu sedang 
mengadakan patroli rutin di bebarapa Desa wilayah Perhutani KPH 

Blora.
Patroli yang dilaksanakan pada 17 Desember 2015, petugas 

berhasil mengamankan kayu illegal di dua tempat yang berbeda. 
Di Dukuh Jajar Desa Pengkolrejo petugas berhasil mengamankan 
kayu sebanyak 23 batang dengan kubikasi 1,155 M3. Pada hari 
yang sama kemudian petugas melanjutkan patroli di Desa Bogorejo 
Kecamatan Japah, petugas kembali berhasil mengamankan kayu 
illegal sebanyak 21 batang dengan kubikasi 1,915 M3.

Pengembangan informasi dilanjutkan pada 20 Desember 2015 
di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan petugas patroli kem
bali berhasil mengamankan kayu illegal sebanyak 26 batang dengan 
kubikasi 1,117 m3.

Dari pengamanan kayu illegal di 3 Desa tersebut petugas ber
hasil mengamankan 70 batang kayu dengan kubikasi 4,187 M3. 
Semua barang bukti dititipkan di TPK Banjarwaru sedangkan tersan
gaka masih dalam pengembangan penyelidikan pihak kepolisian.

Kom blr / Teguh.

Kucurkan Pinjaman Lunak
KPH PEKALONGAN BARAT
KPH Pekalongan Barat bagikan dana pinjaman lunak kepada 

masyarakat wilayah Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes yang 
dilakukan di ruang rapat kantor KPH Pekalongan Barat (23/12/’15). 
Dana diserahkan oleh Adm/KKPH Perum Perhutani Pekalongan 
Barat A. Fadjar Agung Susetyo S Hut.

Dana PKBL 2015 yang dikucurkan KPH Pekalongan Barat terse
but sebesar Rp 350 juta disalurkan kepada 5 LMDH untuk usaha 
pupuk, obatobatan pertanian wilayah Kabupaten Brebes sebesar 
Rp 290 juta dan kepada usaha peternak kambing, ikan lele, petani 
jagung dan toko pakan ternak wilayah Kabupaten Tegal Rp 65 juta.  

Pada kesempatan tersebut Administratur KPH Pekalongan Barat 
juga memberikan bantuan kepada PKBM Bina Karya Mandiri Desa 
Jipang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes berupa 5 unit 
komputer dan 5 paket pelatihan komputer untuk warga sekitar hutan 
BKPH Bantarkawung.*

PeRIngATI HARI Ibu
Paguyuban Isteri Karyawan (PIK) KPH Pekalongan Barat me

nyelenggarakan Peringatan Hari Ibu yang ke87, tahun 2015.
K e g i a t a n 

Hari Ibu kali ini 
mengambil Tema 
“ Kesetaraan 
Perempuan dan 
lakilaki Dalam 
M e w u j u d k a n 
Lingkungan yang 
Kondusif untuk 
P e r l i n d u n g a n 
Perempuan dan 
Anak”.

Pada kes
empatan itu 
A d m i n i s t r a t u r /
KKPH Pekalongan 
Barat, Anton Fadjar 

Agung Susetyo S Hut mengatakan bahwa Ibu adalah segalannya 
untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Ibu adalah sebagai pen
dukung bapakbapak tetapi bukan berarti dapat mencampuri urusan 
pekerjaan suami. Dukungan yang bisa di berikan oleh ibu kepada 
suami adalah bagaimana ibu bisa mensupport semua pekerjaan ba
paknya untuk lebih baik,” ujarnya.

Menyemarakan peringatan itu beberapa perlombaan digelar. 
Diantaranya Lomba senam, lomba Tumpengan dan lomba bola 
mesra yang di ikuti oleh seluruh karyawan dan karyawati kantor KPH 
dan daerah.  Kom.Pkb/Parno
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Bantuan 10 Ekor Kambing
KPH RAnDublATung
Permasalahan pengelolaan hutan sekarang ini bukan hanya 

permasalahan teknis kehutanan, namun permasalahan sosial juga 
turut mewarnai dalam mengelola dan menjadikan kawasan hutan 
menjadi hutan yang sesungguhnya.

Hal tersebut dikatakan Rudi Hantoro SHut, Wakil Administratur /
KSKPH Randublatung pada penyerahan bantuan 10 ekor kambing 
kepada masyarakat Dukuh Kerug Kelurahan Randublatung yang ter
gabung dalam kelompok tani Ngudi Karya di petak 98 RPH Kedung 
Sambi BKPH Beran. 

“ Permasalahan pengelolaan hutan saat ini memang dipengaruhi 
oleh banyak faktor sosial masyarakat. Baik yang berupa kurangnya 
lahan garapan bagi mereka, kurangya lahan untuk penggembalaan 
ternak dan lain sebagainya,” ujar Hantoro.

Menurutnya keberdanaan hutan harus bisa memberikan man
faat yang besar bagi masyarakat sekitar yang harus dimulai dari diri 
kita sendiri. Kemudian dilakukan bersamasama dengan para pihak 
sehingga akan terbangun sebuah pola pikir bersama untuk mem
bangun hutan yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat.

“ Manfaat ini bukan berarti mereka (masyarakatred) bisa me
nebang hutan seenaknya. Namun manfaat hutan tersebut harus 
sesuai dengan peraturan dan koridor yang telah ditetapkan oleh 
Undangundang. Jadi pemanfaatan disini yang bersifat positif, di
mana masyarakat bisa memanfaatkan kawasan hutan yang berada 
disekitar tempat tinggal  mereka, untuk berbagai kegiatan pertanian 
sesuai dengan aturan yang ada,” jelasnya. 

Hantoro berharap sinergitas antara masyarakat dan Perhutani 
terus terbina untuk  menjadikan kawasan hutan sebagaimana yang 
diharapkan.

“ Tentunya KPH Randublatung juga akan terus berusaha men
gawal dan memberikan bantuan pengetahuan bagi masyarakat,” 
pungkas Rudi Hantoro.*

bAnTuAn DAnA PKbl TAHAP II
Sebanyak 6 mitra Binaan Perum Perhutani KPH Randublatung 

menerima bantuan pinjaman lunak Program Kemitraan dan Biba 
Lingkungan ( PKBL ) tahap ke dua. Dana PKBL sebesar Rp 135 juta  
disalurkan kepada mitra binaan di tiga wilayah desa yang dilaku
kan langsung oleh Adm/KKPH Randublatung, Ir Herdian Suhartono 
(28/12). 

Dalam arahannya dihadapan penerima bantuan Herdian 
Suhartono mengatakan bahwa Perhutani sebagai Badan Usaha 
Milik Negara mempunyai kuwajiban untuk membina masyarakat 
sekitar. Utamanya dalam sektor dunia usaha kecil dan menengah. 

“ Sebagai salah satu BUMN Perhutani mempunyai kewajiban 
Corporate Social Responsibility (CSR) yang salah satunya adalah 
membina pelaku usaha kecil dan menengah,” tegasnya.

Dikatakan bantuan pinjaman PKBL telah dibagikan dalam dua 
tahap. Tahap pertama diberikan Nopember 2015 sebesar Rp125 
juta kepada 9 mitra binaan dan tahap kedua diberikan dana bantuan 
pinjaman sebesar Rp 135 juta untuk 6 orang mitra. 

“Jadi untuk tahun 2015 ini telah disalurkan dana PKBL tersebut 
sebesar Rp 260 juta untuk 15 mitra binaan Perhutani yang ada di
wilayah Kerja KPH Randublatung,” katanya. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa dana PKBL trsebut merupakan 
dana stimulan untuk usaha sehingga penggunaannya harus dise
suaikan untuk memperbesar modal kerja dimasingmasing sektor 
usaha yang ditekuni oleh para mitra.

 Menurut analisa Tim PKBL Perhutani Randublatung tercatat 
sejak tahun 2010 tidak ditemukan tunggakan angsuran dari para 
mitra. 

“ Hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh 
Perhutani untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah telah 
mampu meningkatkan iklim usaha di Randublatung dan sekitarnya,” 
pungkas Herdian Suhartono.*

menAnAm DI HuTAn KOTA
Sebanyak 500 pohon dari 10 jenis tanaman spesies lokal 

Kabupaten Blora di tanam di lokasi Hutan Kota koleksi Perhutani 
KPH Randublatung. Penanaman dilakukan bersama Perhutani, 
Muspika dan perwakilan LMDH serta Kelompok Tani Hutan tak 
kurang dari  200 peserta.

Penanaman tersebut dilakukan dalam acara penutupan Hari 
Menanam Pohon Indobesia dan Bulan Menanam Nasional (HMPI 
dan BMN) di Hutan Kota Koleksi Perhutani KPH Randublatung yang 
mempunyai luas 32,4 Ha yang dirintis pembuatannya pada 2003. 

Adm/KKPH Randublatung, Ir. Herdian Suhartono dalam kesem
patan tersebut mengatakan bahwa penanaman tanaman di hutan 
kota yang dilakukan bersama dengan para stake holder tersebut 
bukan hanya menanam saja, namun juga dilakukan pemeliharaan 
terhadap tanaman yang ada.

 “ Saat ini yang kita lakukan adalah gerakan Ayo Menanam dan 
Pelihara Tanaman. Artinya kita menanam tanaman di lokasi hutan 
kota ini dengan menambahkan 10 jenis tanaman lokal yang ada se
jumlah 500 pohon, namun selain itu juga kita lakukan upaya pemeli
haraan secara kontinyu terhadap tanaman yang sudah ada,” katan
ya  yang berharap tanaman yang sudah ada tersebut bisa tumbuh 
sesuai dengan harapan.

Desaian awal dibuat hutan kota Koleksi adalah untuk sarana 
belajar mengajar bagi masyarakat tentang berbagai jenis tanaman 
yang ada, serta sarana rekreasi agro wisata bagi masyarakat Blora.   

 “ Hutan kota dibuat untuk sarana publik bagi masyarakat Blora 
dan sekitarnya, baik untuk kegiatan belajar mengajar tentang tana
man kehutanan dan non kehutanan serta sarana untuk perkemahan 
dan rekreasi keluarga,” tegas Herdian seraya berharap peran serta 
masyarakat untuk turut menjaga dan memelihara tanaman yang 
ada. Kom.Rdb/Andan       
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Adm/KKPH Kebonharjo, Isnin Soiban dalam kegiatan tanam ber-
sama masyarakat.

Kita Dituntut Jaga dan 
Amankan Aset Negara

 
KPH KebOnHARJO
Semua yang hidup pasti akan mati. Itulah kekuasaan Tuhan 

YME yang harus kita terima kebenarannya. Dan, semua yang hidup 
pasti bertasbih kepadaNya. Tidak peduli makluk hidup, tumbuh
tumbuhan bahkan bebatuan pun tidak pernah luput memujiNya.

“Pepohonan pun selalu bertasbih kepada Allah SWT. Maka dari 
itu, sebagai rimbawan kita harus rajin menanam,” kata Adm/KKPH 
Kebonharjo, Isnin Soiban dalam kegiatan Ground Breaking di hutan 
petak 123 RPH Sale belum lama ini. Bersama para pengurus dan 
anggota lembaga masyarakat desa hutan (LMDH ) Perhutani KPH 
Kebonharjo menanam  beberapa jenis tanaman buah di petak sel
uas 11,5 ha itu. 

“ Puluhan bibit seperti Sukun, Kersen, Asem Jawa akan ber
dampak bagus terhadap ketersediaan pakan satwa burung kicau,” 
jelas Isnin

Semakin banyak rimbawan menanam akan berdampak positif 
juga terhadap kelestarian hutan. Keseimbangan ekosistem, kese
jahteraan masyarakat termasuk juga kelanggengan perusahaan. 

“ Maka kita bersama dituntut untuk menjaga dan mengamank
an asset negara berupa hutan ini. Masyarakat dapat membantu 
Perhutani dalam kondisi apapun. Minimal dengan memberikan in
formasi kepada petugas. Ini  akan sangat membantu terciptanya ko
munikasi yang sehat dan dinamis dalam menciptakan kondusifitas 
perusahaan,” tegas Isnin.

LMDH Reksa Wana Kumala, Arum Lestari, Dharma Wana 
Raharja dan LMDH lain berkomitmen untuk menjaga kelestarian hu
tan. Mereka akan senantiasa terlibat aktif dalam kegiatan menanam, 
pemeliharaan, pemanenan dan juga menjaga keamanan hutan.*

Kom.Kbh/Wiyoso

Jadikan Petak Tanaman 
Tempat Rekreasi

muSIm penghujan telah tiba. Para rimbawan pun bergegas mem
persiapkan lapangan. Terutama persiapan untuk tanaman. Untuk 
mencapai keberhasilan tersebut Wakil Adm/KSKPH Kebonharjo, 
Pandoyo S Hut belum lama ini mengumpulkan segenap Mandor di 
Gedung Pertemuan BKPH Tawaran  untuk dilakukan pembinaan. 

“ Ada beberapa syarat 
untuk keberhasilan tanaman. 
Antara lain ketersediaan bibit 
yang baik dan sehat, tenaga 
kerja yang mumpuni dan 
cuaca yang mendukung,“ 
kata Pandoyo. 

Selain itu, tambahnya, 
sebagai petugas harus da
pat menjalin komunikasi 
dan kerjasama dengan para 
penggarap. Para penggarap 
hendaknya dilibatkan dalam 
pembuatan tanaman. Ini 
untuk melahirkan kepedu
lian terhadap kelangsungan 
hidup dari tanaman tersebut.

Ditegaskan Pandoyo, di 
luar faktor teknis tanaman, 
ada kiat yang dapat dilaku
kan para mandor untuk men

dukung suksesnya kegiatan, baik tanaman, keamanan dan peker
jaan lainnya. Yakni mandor merupakan figure dalam masyarakat 
yang mesti dijaga mental dan kepribadiannya. 

“ Untuk itu jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat mer
ugikan diri sendiri maupun perusahaan. Beri suri tauladan yang baik 
pada masyarakat supaya masyarakat simpati pada kita. Ini akan 
memudahkan pekerjaan kita,” pinta Pandoyo.

Untuk pekerjaan tanaman, supaya bekerja lebih semangat dan 
senang dikatakan Pandoyo agar petak tanaman dijadikan sebagai 
tempat rekreasi. 

“ Keindahan tanaman selalu menjadi bayangan pikiran kita. 
Tanaman pagar tertata rapi menambah kecantikan pemandangan. 
Juga, terhadap beberapa jenis tanaman pendukung lain semakin 
menambah panorama tanaman yang sejuk  dipandang mata,” ura
inya. 

Hal tersebut dikatakan dapat menghasilkan energi positif dalam 
pikiran dan semangat kerja. Bahkan suatu ketika bila diperlukan juga 
dapat mengajak keluarga untuk menikmati eloknya tanaman hutan.

Kom.Kbh/Wiyoso

22 LMDH Tandatangani Akte
KPH PuRWODADI 
Sebanyak 29 LMDH binaan Perhutani KPH Purwodadi melaku

kan penandatanganan 
Akte Notaris (28/12). 
Jumlah tersebut meru
pakan bagian dari 39 
LMDH yang ada di KPH 
Purwodadi. Satu LMDH 
masuk Kabupaten Kudus, 
4 LMDH Kabupaten Pati 
dan 24 LMDH ada di 
Kabupaten Grobogan.

Dikatakan Kepala 
Sub Seksi PHBM KPH 
Puwodadi, Soeharsa pada 

tahap pertama ada 29 LMDH yang sudah mendapatkan akte badan 
hukum. 

“ Sepuluh LMDH lainnya masih dalam proses pengurusan dan 
diharapkan dalam waktu dekat semua LMDH sudah memiliki badan 
hukum,” katanya dalam acara penyerahan akte badan hukum LMDH 
tersebut.*

SenDAng DeWOT TAK PeRnAH KeRIng
Mata air Sendang Dewot terletak di petak 5 c RPH Prawoto 

Wakil Adm/KSKPH Kebonharjo, 
Pandoyo S Hut
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Bebagai Kegiatan Warnai 
Sambut Tahun Baru 2016

KPH PeKAlOngAn TImuR
Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur menyambut Tahun 

Baru 2016 dengan  menyantuni 25 orang Anak Yatim yang diberikan 
langsung oleh Administratur/KKPH Pekalongan Timur, H Akhmad 
Tufik, SHut MSi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangaka
ian acara Sertijab dan Peresmian Kantor dan Gedung Koperasi 
(Primkokar) KPH Pekalongan Timur.

Beberapa kegiatan  dipenghujung  2015 yang dikemas dalam ac
ara Sertijab dan Peresmian Kantor dan Gedung Koperasi (Primkokar 
) antara lain : .Pelantikan dan Sertijab, Penyerahan SPK Th.2016, 
Peresmian  Kantor Primkokar, Santunan kepada 5 orang penyadap, 
Santunan kepada 25  Anak Yatm, Siraman Rohani oleh KH.Zaenal 
Arifin  dan menyalakan  kembang api pada pukul 00 WIB.

Adapun pejabat baru yang dilantik oleh Adm KPH Peklaongan 
Timur tersebut  antara yakni Timbul Ori Matua. SE sebagai KTU, 

BKPH Penganten, KPH Puewodadi. Konon air Sendang Dewot 
dipercayai masyarakat setempat memiliki banyak khasiat, seperti 
membuat awet muda dan membuat jodoh dengan cara mencuci 
muka ataupun minum air dari Sendang Dewot tersebut.

Menurut Mbah Slamet, Juru Kunci sendang tersebut memang 
ada masyarakat yang melakukan ritual di sendang Dewot untuk 
mendapatkan apa yang diinginkan. Mata air Sedang Dewot di Desa 
Wonosoco Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ini juga tidak 
pernah kering meski musim kemarau. Airnya  juga dimanfaatkan 
masyarakat untuk keperluar seharihari. 

Kom.Pwd/Y.Aris

Raden Arief Nurjati, S.Hut sebagai Asper/KBKPH Bawang, Joni 
Ruswanto sebagai KRPH Ngdirejo BKPH Bawang dan Wakhir se
bagai KRPH Watukumpul BKPH Randudongkal. Usai pelantikan 
selanjutnya adalah  penyerahan  Surat Perintah Kerja (SPK) Tahun 
2016 oleh Adm/KKPH Pekalongan Timur kepada 7 Asper/KBKPH 
sewilayah KPH Pekalongan Timur.

Sebagai puncaknya acara dilanjutkan dengan pemotongan 
tumpeng dan pengguntimgan pita oleh Adm KPH Pekalongan Timur, 
Akhmad Tufik didampingi segenap managemen serta pengurus 
Primkokar. 

Dengan beridirinya Kantor dan Gedung Peimkokar yang baru 
tersebut diharapkan kegiatan perkoperasian di KPH Pekalongan 
Timur akan semakin maju dan berkembang serta meningkatkan kes
ejahteraan pada anggotanya.

Administratur  pada  kesempatan itu lagsung mendaftarkan diri 
sebagai anggota Kopersasi sumur hidup.

Dalam kesemptan itu juga diserahkan santunan kepada 4 orang 
ahli waris penyadap yang meninggal dunia. Santunan diterima 
masingmasing ahli waris Waryani  penyadap BKPH Karanganyar, 
Sa,adi penyadap BKPH Bawang,  Sanadi penyadap BKPH Kesesi 
dan Sumarno penyadap BKPH Kesesi  serta seorang  perwakilan  
keluarga  Kasdai penyadap BKPH Doro yang mengalami kecela
kaan dalam  kerja. 

Kom.Pkt/Khaerudiin.

Atasi Masalah Tenurial
Dengan Tanam Kopi

KPH Pekalongan Timur pada 2015 mengembangkan tanaman 
Kopi Arabika sebanyak 37.992 plc di enam lokasi Hutan Produksi 
seluas 83,50 Ha  sebagai upaya penyelesaian tenurial. Penanaman 
kopi arabika sebanyak 11.263 plc ditanam di petak 46 c pada tana
man pinus tahun 2012 seluas 26,50 ha RPH Kembanglangit BKPH 
Bandar.

Penanaman dilakukan Perhutani bersama Muspika Kecamatan 
Blado, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Batang, 
Paguyban LMDH Kabupaten Batang, Forum Peduli Lingkungan 
Kabupten Batang, LMDH Gerlang Asri  dan ratusan masyarakat 
Kecamatan Blado.  

Administratur/KKPH Pekalongan Timur, Akhmad Taufik, S.Hut, 
MSi pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa hutan petak 
46 c tanaman pinus 2012 dan 46 d tanaman pinus 2013 menguta
makan fungsi lingkungan namun tidak mengabaikan fungsi sosial. 
Sehingga tanaman kopi Arabika kolaborasi dengan tanaman rumput 
Alfafa (rumput untuk makaman ternak) dapat memberi manfaat bagi 
masyrakat Desa Gerlang. 

Ditambahkan Kaur Agraria KPH Pekalongan Timur, Abdul Mugni 
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DIVISI REGIONAL  JATIM

Patroli Bersama 
Amankan Hutan Lindung

KPH bAnYuWAngI bARAT
Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat bersama polisi dan 

tokoh masyarakat melakukan patroli di kawasan hutan lindung di 
kawasan Kecamatan Licin Banyuwangi belum lama ini. Kawasan 
hutan lindung tersebut sulit dijangkau, sehingga dalam patroli meng
gunakan sepeda motor khusus.

Adm/KKPH Banyuwangi Barat, Prihono Mardi, mengatakanka
wasan Perhutani tidak hanya hutan produksi, tapi ada sebagian 
yang berupa hutan lindung. Di KPH Banyuwangi Barat memiliki hu
tan seluas 50 ribu hektar dimana sekitare 27 ha merupakan hutan 
lindung. 

Ditegaskan Prihono, kawasan hutan lindung di wilayah tersebut 
memiliki peran penting sebagai buffer zone (daerah penyangga) un
tuk kota Banyuwangi dan sekitarnya. 

“ Oleh karena itu, bila zona itu rusak, kebutuhan air bersih kota 
Banyuwangi bakal terancam,” katanya.

Untuk itu pihaknya merasa perlu menjaga kelestarian kawasan 
hutan lindung tersebut yang membutuhkan dukungan banyak 
pihak.

Sementara itu, warga sekitar hutan lindung Licin menyatakan 
bahwa kondisi hutan buffer zone tersebut masih utuh sebagaimana 
dijelaskan M.Sentot, tokoh masyarakat tepi hutan Bedengan, Desa 

disela acara penanaman tersebut menjelaskan bahwa pengemban
gan tanaman kopi arabika tersebut sebagai upaya penyelesaian te
nurial dengan mengalihkan tanaman sayuran  jenis kentang  yang 
semula ditanam  warga Desa Gerlang. Tanaman kopi ditanam dian
tra tanaman pinus dengan jarak tanam 6 X 4 m. 

Camat Batur Kabupaten Banjarnegara, Drs.Silasatriyana juga 
mengegaskan bahwa tanaman kopi Arabika adalah tanaman konser
vasi yang direkomendasi oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 
dan Badan Geologi Bandung. 

Kerena tanaman kopi Arabika sangat baik untuk tanaman kon
servasi, pengakaranya sangat dalam sehingga dapat mencegah 
longsor dan dapat tumbuh pada ketinggian 1.200 – 2.000 dpl.*

geRAKAn SAbTu menAnAm (gSm)
Administratur/KKPH Pekalongan Timur, Akhmad Taufik, S.Hut, 

M.Si mencanangkan Gerakan Sabtu Mnanan (GSM) di petak 5 g1 
RPH Bulakan  BKPH Randudongkal. Pencanangan dihadiri jajaran 
managemen dan segenap karyawan KPH Pekalongan Timur, Kepala 
Desa dan LMDH Desa Bulakan serta warga masyarakat.

Kegiatan  penanaman bersama dikatakan Adm/KKPH 
Pekalongan Timur. Akhmad Taufik, S.Hut, M.Si  merupakan bagian 
dari Tri Sukses, Sukses Tanaman, Sukses Produksi dan Sukses 
Pendapatan. 

“ Sukses yang pertama akan  menetukan  sukses  yang  lain 
sehingga gagalnya tanaman akan mempengaruhi sukses produksi 
dan sukses pedapatan,”  kata Akhmad Taufik.

Kom.Pkt/Khaerudin

Bantuan Sarana Air Bersih
KPH bAnYumAS bARAT
Dalam rangka meningkatkan sarana kesehatan masyarakat 

Perhutani KPH Banyumas Barat memberikan dana bantuan Bina 
Lingkungan untuk pembangunan sarana air bersih Rp 56,7 juta 
lebih kepada Desa Bener Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap 
(28/12/2015)

Bantuan diserah
kan oleh Adm/KKPH 
Banyumas Barat, 
Setiawan  kepada 
Ketua LMDH Wana 
Lestari, Rasman dan 
disaksikaan Kepala 
Desa Desa Bener 
Ruslan.

Setiawan dalam 
sambutannya meminta 
agar  bantuan tersebut 
peruntukannya untuk keperluan warga masyarakat sehingga ber
manfaat dan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat sekitar 
hutan. Khususnya  warga RW 05 Desa Bener Kecamatan Majenang 
Kabupaten Cilacap yang berpenduduk kurang lebih 75 KK dan juga 
dimanfaatkan di tempat Ibadah.  Kom. byb/mujiono
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Kluncing, Kecamatan Licin.

Sentot yang juga Ketua LMDH Mega Arum itu menjamin hutan 
lindung di lereng Gunung Ijen itu masih utuh. Masyarakat setempat, 
kata dia, kompak menjaga kelestarian hutan tersebut.  *

PembInAAn lmDH 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan mitra 

kerja Perhutani yang bersentuhan langsung dengan kawasan hu
tan. Untuk itu, kemitraan yang erat sangat penting untuk bersama
sama mewujudkan kelestarian hutan dan meningkatkan produksi 
Perhutani.

Untuk itu Perhutani KPH Banyuwangi Barat melaksanakan 
pembinaan kepada 24 LMDH yang menjadi binaan Perhutani KPH 
Banyuwangi Barat. Kegiatan tersebut bertempat di kafe Gandrung 
Banyuwangi yang juga dihadiri oleh jajaran asisten Perhutani (Asper) 
KPH Banyuwangi Barat (17/12).

Dalam pembinaan tersebut, Perhutani KPH Banyuwangi Barat 
mengingatkan kembali bahwa pentingnya legalitas LMDH sebagai 
lembaga yang berbadan hukum.

” Salah satu syarat pola kerjasama pengelolaan hutan antara 
Perhutani dan masyarakat hutan adalah lembaga yang berbadan 
hukum dan memiliki legalitas,” ujar Bima Andrayuana, Kepala Seksi 
PSDH Perhutani KPH Banyuwangi Barat selaku pembicara dalam 
acara tersebut.

Tugas Perhutani KPH Banyuwangi Barat adalah meningkatkan 
sumber daya manusia (SDM) anggota maupun pengurus LMDH 
melalui lokakarya maupun sharing teknis antar LMDH. 

Termasuk mengarahkan produk unggulan bagi LMDH karena 
masingmasing LMDH tidak sama pola kerjasamanya dan juga 
produk unggulannya. 

“ Hal ini karena letak lembaga tersebut berada di kawasan hutan 
yang memiliki potensi berbeda. Ada LMDH yang khusus menangani 
tenaga kerja sadapan getah saja. Ada juga LMDH yang menangani 
tebangan saja,” jelas Bima Andrayuana.

Kom.bwb/Adi.

Dana Rp 441 Juta untuk Mitra
KPH bAnYuWAngI SelATAn 
Perum Perhutani KPH Banyuwangi Selatan menyeserahkan 

Dana Pinjaman Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 
2015 sebesar Rp 441 juta kepada 10 mitra binaannya. Penyerahan 
dilakukan langsung oleh Adm/KKPH Banyuwangi Selatan, Agus 
Santoso di ruang kerjanya (19/12).

Dikatakan Agus, penyerahan dana PKBL kepada mitra binaan 
tersebut dalam upaya Perhutani membantu untuk meningkatkan 
usaha produktif masyarakat. Dengan diberkannya bantuan terse
but diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan tercipta 
lapangan kerja.

Dikatakan Agus bahwa KPH Banyuwangi Selatan sejak 1992 
hingga 2014 telah meyalurkan dana pinjaman sebesar Rp 2,17 mil
iar lebih kepada 161 mitra binaan dengan kategori lancar.

Untuk selanjutnya kepada para penerima pinjaman PKBL terse

but Agus berharap karena dana bantuan tersebut sifatnya bergulir 
maka agar tidak menunggak dalam pembayaran angsurannya se
hingga mitra  yang lain bisa mendapatkan kesempatan yang sama.

Kom.bws/Didik nurcahyo

Menanam Bersama 
Tanaman Tumpangsari

Upaya Perhutani KPH Banyuwangi Selatan dalam mendukung 
program pemerintah dalam bidang kedaulatan pangan menda
pat dukungan dari TNI AD 0825 Banyuwangi dan Dinas Pertanian 
Kehutanan dan Perkebunan Kab. Banyuwangi. Hal itu diwujudkan  
dengan digelarnya penanaman bersama tanaman tumpangsari di 
petak 39b RPH Grajagan BKPH Curahjati (19/12).

Kegiatan penanaman bersama diikuti juga 200 orang dari kel
ompok tani hutan kecamatan Purwoharjo,Tegaldlimo, Muncar, 
Bangorejo, Siliragung dan Pesanggaran. Kegiatan penanaman 
ditandai dengan penyerahan bantuan bibit kedelai oleh Kadishut 
Kab. Banyuwangi kepada kelompok tani hutan. 

Tanaman tumpangsari dilakukan pada lokasi tanaman 2016 se
luas 450,33 ha yang memasuki masa tanam hingga Januari 2016 
tersebar di tujuh BKPH berupa komoditi tanaman padi, jagung, ke
delai oleh LMDH.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Banyuwangi, 
Ikhrori Hudanto pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa 
pihaknya mendukung kerjasama tersebut yang diimplementasikan 
melalui program PHBM.

“ Kegiatan tumpangasari sangat menguntungkan, karena 
masyarakat dapat merasakan peningkatan pendapatan dari hasil 
tumpangsari. Belum kegitan lainnya,” ujar Ihkrori seraya berteri
makasih kepada Perhutani yang telah menyediakan lahan untuk 
kegiatan penanaman tumpangsari tersebut.

Sementara Adm KPH Banyuwangi Selatan melalui Kasi PSDH 
KPH Banyuwangi Selatan, Agus Setiyoko mengatakan bahwa da
lam mengelola hutan pihaknya memang tidak bisa sendirian, tapi 
juga membutuhkan pihak terkait lainnya. 

Kom.bws/Didik n

TK Tunas Rimba 
Percontohan Dinilai
Guna memacu dan meningkatkan mutu  pendidikan di tingkat 

Taman Kanakkanak (TK), Tim Penilaian Lomba TK Percontohan 
yang terdiri dari Dinas Pendidikan Nasiona (Diknas) Kab. Banyuwangi 
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bersama Gabungan Organisasi Pengelola Taman Kanakkanak 
Indonesia (GOPTKI) Kab. Banyuwangi melakukan penilaian ke 
Tunas Rimba Benculuk (19/12). TK Tunas Rimba Benculuk merupa
kan salah satu TK percontohan dan unggulan yang berada diwilayah 
Banyuwangi Selatan. 

Rombongan yang dipimpin oleh Sekretaris GOPTKI Kab. 
Banyuwangi Ermy Rosana didampingi Kasi PAUD Diknas Kab. 
Banyuwangi Nasrudin dan serta beberapa anggota tim penilai dari 
IGTKI secara seksama melakukan penilaian administrasi, sistem 
pembelajaran dan sarara dan prasaran yang ada pada Tunas Rimba 
Perhutani tersebut. Disamping itu juga melihat langsung perkeban
gan TK Tunas Rimba Benculuk yang pengelolaannya TK Tunas 
Rimba tersebut.

Ketua Tim, Ermy Rosnna sangat memberikan apresiasi TK 
yang dibawah kelola oleh Yayasan Tunas Rimba Perhutani KPH 
Banyuwangi Selatan. Karena berbagai prestasi telah diraih TK 
Tunas Rima tersebut. Baik prestasi dtingkat Kecamatan, Kabupaten 
maupun Propinsi. Sehingga terus dapat bersaing dengan 23 TK per

contohan lainnya.
Sementara Ketua Yayasan Tunas Rimba Perhutani Banyuwangi 

Selatan, Yuli Rusmawati sangat berterima kasih atas kepercayaan 
yang telah dberikan kepada TK Tunas Rimba Perhutani. Ia berjanji 
akan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap memajukan dan 
mengembangkan TK Tunas Rimba asuhannya tersebut.*

KHITAnAn mASSAl
Bertempat Rumah Sakit Islam (RSI) Fatimah Banyuwangi, 

Perhutani KPH Banyuwangi Selatan bersama RSI Fatimah dan 
Lembaga Amil Zakat, infaq dan Sodaqoh ( Lazis) Banyuwangi me
nyelenggarakan bakti sosial khitanan massal untuk anak petani hu
tan (21/12). Sebanyak 10 anak petani hutan ambil bagiaan dalam 

khitanan massal 
tersebut.

” Acara khi
tanan massal ini 
kami laksanakan 
dalam upaya un
tuk memberikan 
perhatian terh
adap sesama, 
utamanya terh
adap anak petani 
hutan yang 
kurang mampu 
yang bertempat 
tinggal di pinggir 

hutan,” ujar Sugeng Wahono, Asper BKPH Curahjati disela acara 
tersebut.

PROmOSI PRODuK
Disela kegiatan penilaian Lomba TK Percontohan KPH 

Banyuwangi Selatan mempromosikan madu dan air mineral ke

masan Master Oxy kepada Tim Penilaian Lomba TK Percontohan 
dari Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Banyuwangi. 
Selain itu seperti dijelaskan KTU KPH Banyuwangi Selatan Suhandi 
promosi  juga perkenalkan kepada setiap tamu yang berkunjung ke 
KPH Banyuwangi Selatan.*

Kom.bws/Didik n

Hariyono Kena Sabetan Clurit
KPH JOmbAng
Anggota Polhut Mobil Perum Perhutani KPH Jombang terluka 

akibat sabetan senjata tajam dari Warsilin (52 Th) tersangka pen
curi kayu jati di Alur C petak 133 E kawasan hutan BKPH Ngujung 
Timur. Tepatnya di jalan hutan menuju Dusun Dukuh Desa Ketandan 
Kecamatan Lengkong pada jam 16.35 WIB (12/12/2015). 

Dengan luka gores sepanjang 2 cm di bawah alis Hariyono 
anggota Polisi Hutan Mobil bersama anggota lainnya berhasil me
nangkap Warsilin beserta hasil curiannya sebanyak 27 batang kayu. 
Diperkirakan kayu curian yang diamankan tersebut jumlahnya seki
tar 0,920 M3 dan alat bukti berupa sepeda motor merk Honda Revo  
No. Pol AG 2988 XU yang kini diamankan di Polsek Lengkong.

Sedangkan Hariyono Anggota Polhutmob yang baru diangkat itu 
dilarikan ke Puskemas Lengkong untuk dilakukan pemeriksaan dan 
perawatan luka lukanya.

Kejadian perlawanan Warsilin terhadap petugas Polhut Mobil 
bermula Jam 16.00 ketika Polhut Mobil melakukan patroli rutin da
lam kawasan yang dipimpin oleh Komandan Regu Polhutmob Bani 
Martani, melintas Alur C petak 133 E menjumpai serombongan pen
curi kayu bermotor dengan membonceng hasil curiannya. Melihat 
itu maka kemudian dilakukan penghadangan dan penangkapan. 
Beberapa orang pencuri berhasil melarikan diri dengan meninggal
kan hasil curian
nya sedangkan 
Warsilin terting
gal dan berte
riak teriak sam
bil melakukan 
p e r l a w a n a n 
dengan senjata 
tajam clurit dan 
gergaji terhadap 
Haryono. Akibat 
pertarungan itu 
mengakibatkan 
luka di wajah 
Hariyono di 
bagian bawah alis kiri terkena sabetan clurit. Namun Warsilin berha
sil diringkus yang kini telah diserahkan ke Polsek Lengkong beserta 
barang buktinya untuk penyidikan lebih lanjut. 

Kom.Jbg/Arief bidj’s

Tingkatkan Sektor Wisata
KPH JATIROgO
Peningkatan sektor wana wisata air panas Nganget yang dikel

ola oleh KPH Jatirogo semakin hari semakin meningkat dan men
jadi perhatian khusus bagi Komisi B DPRD Kabupaten Tuban yang 
melakukan kunjungan kerja ke lokasi tersebut pada  22 Desember 
2015.

Kunjungan DPRD komisi B disambut langsung oleh Administratur/
KKPH Jatirogo Achmad Basuki dan pengelola wisata Nganget, 
Tarsimin diharapkan kunjungan komisi B DPRD Kabupaten Tuban 
akan semakin mendekatkan Perhutanji Jatirogo dengan DPRD 
serta dapat mendorong sektor wisata yang dikelola oleh Perhutani 
Jatirogo.*

Hariyono saat mendapatkan perawatan dan 
pencuri yang berhasil dilumpuhkan.
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OUTBOND DI PANTAI SOWAN
Mahasiswa dari Universitas 

Tuban dan muridmurid SDN 
Bojonegoro turut memadati Pantai 
Sowan yang dikelola Perhutani 
KPH Jatirogo bermain outbond 
(17/12/2015).

Dikatakan Parwoto, pengelola 
wisata sowan, potensi wilayah pan
tai Sowan yang dipenuhi pohon 
yang tinggi dan rindang sangat co
cok diolah menjadi tempat permain
an outbound. Beberapa jenis per
mainan outbound yang ditawarkan 
pun bermacamamacam mulai dari 
meluncur (flying fox), jump tanam, 

refling tambang, gaya labalaba, menjangkau pita dan jenis lainnya.
“ Kami sengaja datang kesini untuk melakukan kegitan bermain 

untuk menjaga keakraban. Selain mudah dijangkau tempatnya juga 
sangat nyaman,”  ujar Kepala UPDT Dispora, Drs Muhaimin yang  
mengajak pada guru dan siswa beroutbond ria di sana.*

MENANAM BERSAMA
KPH Jatirogo adakan Gerakan 

penanaman bersama LMDH, 
masyarakat sekitar serta seluruh 
karyawan dan karyawati di petak 31 
dan 32 b, RPH Tuwiwiyan  BKPH 
Bahoro Kecamatan Singgahan 
(22/12/2015).

Sebelum menanan dilakukan 
upacara peringatan Hari Ibu ke 
.  Administratur /KKPH Jatirogo, 
Achmad Basuki mengatakan keg

iatan seperti itu sangat jarang , melaksanakan upacara hari ibu di 
ditengah hutan dalam kegiatan rutin Perhutani dalam menghijaukan 
hutan. Sebanyak 50.000 bibit ditanam dalam kegiatan itu.*

SERAHKAN DANA PKBL
Perum Perhutani KPH Jatirogo 

menyalurkan dana Program Bina 
Lingkungan (PKBL) sebesar Rp 
140 juta kepada 8 mitra LMDH un
tuk pengembangan usaha mereka 
(12/12/2015). Yakni dalam bidang 
usaha jasa, peternakanm, industri 
dan pertanian.

Dikatakan Adm KPH Jatirogo, 
Achmad Basuki bantuan pinjaman 
tersebut dapat membantu dalam 
meningkatkan kegiatan usaha untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan.*
Kom.Jtrg/ey

Menghijaukan Gunung Kelud
KPH KeDIRI
Perum Perhutani KPH Kediri bersamasama Radar Jawa Pos 

Kediri, PT.Gudang Garam Tbk, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Kediri, PG Pesantren Baru,PG Ngadirejo serta Dinas 
Kehutanan Kabupaten Kediri kurang lebih 350 Orang menghijaukan 
Gunung Kelud (12/12/2015).

Reboisasi yang dilakukan berbagai unsur ini merupakan ben
tuk kepedulian lingkungan. Semua sepakat bahwa kerusakan alam 
yang disebabkan meletusnya Gunung Kelud tersebut tidak hanya 
menjadi tanggungjawab Perum Perhutani, namun menjadi tanggung 
jawab bersama, karena Gunung Kelud sudah menjadi aikon kota 

Kediri. Penanaman perdana yang dilakukan dengan cara digejik. 
Adm/KKPH Kediri, Maman Rosmantika mengatakan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah berkomitmen bersamasama untuk 
mendukung mereboisasi Gunung Kelud pasca meletus.

“ Karena mustahil Perum Perhutani bisa menghijaukan kembali 
tanpa dukungan semua pihak,” katanya.

Dikatakan Maman untuk penanaman itu Perhutani telah menye
diakan bibit jenis sengon Buto dan Kaliandra serta Trembesi kurang 
lebih 120 ribu biji. Maman ber harap dengan penanaman tersebut 
tahun depan sudah berkurang lahan yang gundul. Dengan masih 
bayaknya material letusan Maman tegaskan memang tidak mungkin 
untuk bia diselesaikan dalam tahunini.

“ Kalau kena hujan material ini masih bisa terbawa air, untuk 
itu penanaman kali ini hanya bisa ditanam tempattempat yang mir
ing saja dan untuk kedepanya semoga banyak yang peduli akan 
lingkungan sehingga tidak terlalu lama sudah bisa hijau kembali,” 
pungkasnya.

lomba foto
Dalam rangkaian kegiatan penghijauan Gunung Kelud, Perum 

Perhutani KPH Kediri bekerja sama Radar Jawa Pos Kediri dan 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan  Kabupaten Kediri menggelar 
lomba fotografi dan blog dengan tema “Hijaukan Negeri” dengan 
obyek tentang penghijauan di kawasan hutan Gunung Kelud.

Lomba diikuti anakanak Sekolah SMP dan SMU sederajat se 
Kabupaten Kediri kurang lebih 1000 peserta.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Sugeng Waluyo 
menga takan sangat mengapresiasi acara tersebut, karena menurut
nya perlu dilakukan untuk mengenalkan anakanak tentang lingkun
gan dan membentuk agenagen pecinta lingkungan agar selau ada 
generasi penerus bangsa yang mencintai lingkungan.

Senada dikatakan Administrtur/KKPH Kediri, Maman Rosmantika, 
intinya Perum Perhutani sangat mendukung kegiatan tersebut untuk 
mengenalkan anak tentang lingkungan di usia dini, agar nantinya 
anakanak ini sadar akan lingkungan karena membentuk karakter 
anak bukan mudah tetapi perlu perlakuan khusus.

Kom.Kdr/Jufri

Job Training Tebangan
KPH mADIun 
Perum Perhutani KPH Madiun mendapatkan kepercayaan seba

gai  lokasi Job Trainning Tebangan Tingkat Direksi di Petak  73  RPH 
Panggung BKPH Dagangan . (17/12)

Job Trainning Tebangan Tingkat Direksi dihadiri oleh Dirut 
Perum Perhutani, Mustoha Iskandar, Direktur PSDH Heru Siswanto, 
Kepala Divisi Regional Jatim, Jateng, Jawa Barat dan Banten, 
Kepala Biro Produksi Divre Jatim Satriyo Joyohadikusumo, segenap 
Administratur Divisi Regional Jatim, Jateng, Jawa Barat dan Banten, 
segenap Wakil Administratur, Kasi PSDH Penguji Kayu Divre Jatim 
Jateng,  Jabar dan Banten.

“ Pelatihan atau Job trainning tebangan dilaksanakan untuk 
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meminimalisir kurang target produksi kayu akibat cacat kayu, pen
gukuran, sortimen dan pengujian  kayu yang tidak sesuai prosedur,“ 
kata Adm/KKPH Madiun, Widhi. *

SIAP HIJAuKAn HuTAn mADIun
Untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman, KPH Madiun telah 

menyemaikan bibit baik jati maupun rimba  yang berlokasi di BKPH 
Dagangan, Brumbun, Dungus, Somoroto dan Sukun. Total areal sel
uas sekitar 10,2 Ha dengan kapasitas produksi mencapai 3.842.145  
bibit per tahun.

Kasi PSDH Perhutani Madiun, Albert Revi Suharsanto menjelas
kan bahwa Persemain bibit jati maupun rimba seperti Mahoni, Sono 

Keling, Gemelina, 
Kesambi, Sengon, 
Flamboyan dan Kayu 
Putih, yang dikem
bangkan di perse
maian Perhutani 
Madiun seluruhnya 
berasal dari Areal 
Produksi Benih 
(APB). Untuk jenis 
rimba dan untuk 
jenis jati stek pucuk 
dari kebun pangkas  
yang benihnya be
rasal dari benih Jati 

Plus Perhutani (JPP)  Puslitbbang Perhutani. Sebanyak 1.857.316 
plances jati maupun rimba, akan hijaukan hutan Madiun dengan luas 
tanaman tahun 2015 seluas  8.50.8 Ha yang tersebar di  wilayah 
Madiun Utara dan Madiun.

Tanam bareng
Bersama Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Kabupaten 

Ponorogo, SKPD, Camat, dan 1 peleton dari Saka Wanabakti 
Ponorogo KPH Kediri melakukan tanam bersama dalam rangka 
Bulan Menanam Nasional (BMN) (16/12).  Tanam bersama ber

langsung di petak 6 f RPH Sidoharjo BKPH Sukun KPH Madiun. 
Sebelum penanaman dilakukan apel dengan pembina apel Dandim 
0802 Ponorogo, Slamet Sarjianto.

Sebelumnya kegiatan penanaman serupa juga telah dilakukan 
di Kelurahan Sogaten Kecamatan Mangunharjo Kotamadya Madiun 
(11/12) yang dihadiri langsung Walikota Madiun, Bambang Irianto.   

Kom.mdn/Yudi.

Terima SKPT Jenjang VI
KPH SARADAn
Sebanyak 36 orang pegawai jenjang VII  KPH Saradan men

erima SK peningkatan status menjadi pegawai jenjang VI. Jumlah 
itu merupakan bagian yang lulus dari 112 orang pegawai jenjang VII 

yang mengikuti 
seleksi peningka
tan status 2015 
(7/12).

Usai meneri
ma SK Pegawai 
Jenjang VI mer
eka melakukan 
kegiatan kerja 
bakti babat di 
petak 54 RPH 
Teguhan BKPH 
Rejuno yang 
merupakan tana
man tahun 2015 
sIstem Banjar 
Harian (BH) se

bagai bentuk kepedulian, pengabdian dan rasa syukur.
Dalam amanahnya Adm/KKPH Saradan, Amas Wijaya, S Hut.

MM mengatakan agar apa yang telah diterima disyukuri atas ke
berhasilan temanteman yang berhasil dipromosikan dari pegawai 
jabatan jenjang VII menjadi pegawai jabatan jenjang VI.

“ Ini merupakan keberhasilan temanteman sendiri dan bukan 
karena oleh orang lain. Untuk itu perusahaan sangat berharap agar 
ini bisa diimplementasikan dengan meningkatkan kinerja dengan 
nilai tinggi yang lebih fokus, lebih optimal dan lebih baik lagim,” ujar 
Amas meminta.

 Buktikan ! Kepercayaan perusahaan dengan meningkatkan ki
nerja yang lebih baik lagi, bila perusahaan menjadi lebih baik man
faatnya akan kita rasakan bersamasama.*

SeRAHKAn PInJAmAn lunAK
Untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan masyarakat seki

tar hutan, Adm/KKPH Saradan Amas Wijaya dipenghujung hari akhir 
2015 menyerah
kan dana pro
gram kemitraan 
PKBL sebesar 
Rp 75 juta ke
pada tiga mitra 
binaan. Yakni 
LMDH Kedung 
Mulyo Rp 50 
juta, LMDH 
Rukun Makmur  
Desa Rejuno 
K e c a m a t a n 
K a r a n g j a t i 
K a b u p a t e n 
Ngawi sebe

sar Rp 15 juta dan MPSDH (Masyarakat Pengelola Sumber Daya 
Hutan) Rukun Makmur Desa Dero 

Dengan adanya bantuan dana dari Perhutani tersebut diharap
kan bisa membantu usaha LMDH terutama dalam hal permodalan. 

“ Dana bantuan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian 
Perum Perhutani kepada masyarakat sekitar hutan untuk mening
katkan dan mengembangkan usaha  LMDH atau MPSDH. Dengan 
diberikan pinjaman lunak melalui program kemitraan Perhutani, 
saya berharap bantuan dana ini bisa dipergunakan sebaikbaiknya 
untuk meningkatkan dan pengembangan usaha, baik LMDH mau
pun MPSDH sehingga kegiatan usaha di masingmasing LMDH bisa 
meningkat dan akhirnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan 
anggotanya,” pinta Adm/KKPH Saradan, Amas Wijaya S Hut MM 
dalam amanatnya.

Untuk LMDH Kedung Mulyo bantuan  dipergunakan guna 
mengembangkan usaha produksi tempe dan untuk usaha simpan 
pinjam bagi anggotanya. 

Kom.Srd/Warno
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Kerjasama Pembinaan 
Kehutanan untuk SMA

KPH bOnDOWOSO 
Perhutani KPH Bondowoso belum lama ini menandatangani 

Memorandum of Understanding (MoU) bersama SMA Negeri 
1 Situbondo terkait Kerjasama Pembinaan Kehutanan untuk 
Sekolah Adiwiyata. Penandatanganan dilakukan antara Adm/KKPH 
Bondowoso,  Adi Winarno dengan  Kepala Sekolah SMA Negeri 1 
Situbondo, Syamsul Ma’arif di halaman sekolah SMA tersebut.

Adm/KKP Bondowoso, Adi Winarno menyatakan dalam ker
jasama tersebut Perhutani KPH Bondowoso bersedia membantu 
memberikan peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang 
Pendidikan Kehutanan dan Ekosistem khususnya lewat pelati
hanpelatihan Kehutanan Sekolah. Di kesempatan mendatang, 
Perhutani Bondowoso juga bersedia memberikan dukungan teknis 
untuk menunjang kegiatan peserta didik dan peningkatan kualitas 
Sekolah Adiwiyata.

Ide kreatif ini memiliki tujuan mulai yaitu untuk melahirkan kader 
pembangunan bangsa yang memiliki kepedulian terhadap pelestar
ian hutan dan lingkungan. Sejauh ini Perhutani Bondowoso baru 
menjalin kerjasama pembinaan dengan satu sekolah dan hal serupa 
akan berlanjut untuk dikembangkan dengan lembaga pendidikan 
lainnya. 

Kom.bwo/Veni.

Pelihara Tanaman Sebelum Dapat SK
KPH PRObOlInggO
Kegembiraan dan luapan kebahagian mewarnai hati para kary

awan yang meneriama SK Pegawai Perhutani. Sebanyak 30 kary
awan yang terbagi 22 dari tenaga lapangan dan 8 dari TU/Kantor 
selama 3 hari, 1  3 Desember 2015 berada di lokasi pemeliharaan 
tanaman petak 13 e RPH Prasi BKPH Kraksaan. Mereka melaku
kan kegiatan pemeliharaan atau babat pemeliharaan tanaman tahun 

2014. Kegiatan dip
impin langsung oleh 
Wakil Adm/KSKPH 
Probolinggo, Agus 
Nana Rustiana, S 
Hut.  

Mereka mera
pat  untuk melakukan 
babat pemeliharaan 
mulai pukul lima pagi 
sampai pul empat 
sore. Toh demikian 
mereka senang 
mengerjakannya. Dan 

dihari terakhir di tengah petak itu menerima SK Pegawai yang telah 
lama dinanti, diserahkan oleh Agus Nana Rustiana, S Hut.

 Dengan diterimanya SK tersebut Nana meminta agar lebih 
meningkatkan kinerja dan lebih aktif lagi demi kesukseskan dan ke

langgengan perusahaan. *

TAnAm KOPI ARAbIKA
Wakil Bupati Probolinggo, H Timbul Prihanjoko bersama Adm 

KPH Probolinggo, R Ratmanto T Shut MM dan segenap elemen 
masyarakat berbaur memimpin menanam kopi Arabika di ptk 12 d se

luas 4,8 Ha RPH Sukapura BKPH 
Sukapura. Tepanya di Dusun 
Kebon Sengon Desa Sukapura 
Kecamatan Sukapura Kabupaten 
Probolinggo belum lama ini.

Sebanyak 4.000 plc  ditan
am di bawah tegakan Pinus ta
hun tanam 2000 bersama tokoh 
masyarakat, mahasiswa Panca 
Marga, PKK, Pramuka dan 
Tagana.

Dalam sambutannya, Bupati 
menyampaikan terima kasi pada 
Perhutani yang telah menyiap
kan lahan untuk menanam Kopi 

Arabika yang akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 
sekitar hutan.*

meDIA gATHeRIng
Guna menambah keruku

nan dan keharmonisan dengan 
Perhutani KPH Probolinggo ber
sama segenap insan pers, baik 
cetak dan elektronik menggelar 
acara silaturahmi bertajuk Media 
Gathering. Sebanyak 39 Jurnalis 
ikut dalam acara itu yang di
harapkan bisa lebih memahami 
Perhutani dan memberitakan keg

iatan Perhutani secara berimbang dan positif.
Wakil Adm/KSKPH Probolinggo wilayah Lumajang, Misbhakul 

Munir, S Hut yang didampingi Pabin Jagawana dan Kaur Komunikasi 
Perusahaan dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan 
berharap dapat bekerja sama terkait pemberitaan serta keamanan 
hutan wilayah kerja Perhutani KPH Probolinggo.* 

Kom.Prb/mamang

Gowes Bareng Masyarakat
KPH blITAR 
Tim sepe

da santai atau 
Gowes KPH 
Blitar rutin setiap 
Minggu menga
jak masyarkat 
pehobi Gowes 
bersepeda kelil
ing kawasan hu
tan di beberapa 
wilayah hutan 
Resort Polisi 
Hutan. Olah raga 
murah ini disamping bermanfaat bagi kesehatan secara langsung 
juga banyak mendapatkan data, yakni bisa lakukan cek langsung 
di lapangan. Disamping itu juga wahana memperkenalkan kegia
tan dan kekayaan Perhutani kepada pihak luar. Tak jarang tim ini 
dalam berGowes ria tidak hanya di wilayah hutan kota Blitar tapi 
melintas sampai di wilayah perbatasan Kabupaten Tulungagung dan 
Kabupaten Malang. 

Kom.bltr/Romi Y
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Pengroyokan Petugas 
Di RPH Belikwatu

KPH ngAWI 
Minggu, 6 Desember 2015 yang baru lalu sekitar pukul 14.30 ter

jadi pengeroyokkan Petugas Perhutani saat berpatroli. Pengroyokan 
terjadi di kawasan hutan RPH Belikwatu BKPH Kedawak Selatan 
KPH Ngawi.

Adalah Sudarsono, KRPH Belikwatu beserta Bara Ariawan 
PolHutMob menjadi sasaran para perampok kayu tersebut. 
Keduanya sempat menjadi bulanbulanan sebelum akhirnya bisa 
lolos dari amukan rampok kayu yang jumlahnya lebih dari seratus 
orang.

Informasi kejadian bermula dari aksi penebangan liar bela
san orang tak dikenal di petak 61 RPH Belikwatu BKPH Kedawak 
Selatan tersebut. Warga yang mengetahui kejadian tersebut me
laporkan ke PolHutMob Perhutani KPH Ngawi. Menerima laporan 
itu lima personil PolHutMob  tanpa buang waktu diterjunkan ke loka
si. Di lokasi kawanan pencuri kayu yang sedang menebang kayu 
tampaknya melihat kedatangan petugas tersebut. Dan mereka pun 
langsung kabur. 

“ Saat itu petugas dapat mengamankan barang bukti berupa kayu 
dan sepeda motor,” kata Kaur Komunikasi Perusahaan (Komuniper) 
KPH Ngawi,  Edi Wibowo dalam keterangannya.

Namun, lanjut Edi, disaat petugas menyiapkan proses evakua
si  temuan, mereka dikejutkan dengan kedatangan jumlah besar 
masyarakat yang tidak diketahui identitasnya. Jumlahnya dengan 
tidak tanggungtanggung, diperkirakan lebih dari seratus orang. 

Karena petugas ingin mempertahankan barang bukti maka ter
jadi perang mulut. Suasana makin memanas dan akhirnya keributan 
tak terhindarkan. Dan kawanan  berseteru dengan membawa sen
jata parang, kapak, gergaji, tongkat, batu ramairamai melakukan 
pengroyokan. Sedangkan Sudarsono beserta PolHutMob hanya 
lima orang dengan tangan kosong. Petugas merasa seperti macam 
ompong tidak berdaya. 

Keberingasan gerombolan itu tidak hanya melempari batu 
saja yang mengenai tubuh, kayu tongkat pun dipukulkan wajah 
Sudarsono yang menyebabkan matanya cedera.

“Sudarsono matanya mengalami  bengkak. Sedang Bara Ariawan 
kepalanya mengalami memar dan harus dijahit,” jelas Edi yang ked
uanya mendapat perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Kasus 
tersebut  kini telah ditangani Polsek Padas dan Satreskrim Polres 
Ngawi.

“ Semenjak petugas Perhutani diberlakukan tidak boleh memakai 
senjata alias drop the gun ya seperti inilah ujungnya. Masyarakat 
sekitar hutan semakin anarkis dan bertindak semaunya tanpa 
menghiraukan petugas di lapangan. Seharusnya di tempattempat 
konflik terkait pengamanan hutan dibutuhkan Alat Perlindungan Diri 

(APD) atau senjata api,” pungkas Edi prihatin.
Kom.ngw/Wasis 

KRPH Sudarsono saat mendapat perawatan di RS Widodo, 
Ngawi.

Pembebasan Lahan untuk TOL
Proses pembe

basan lahan Perum 
Perhutani KPH 
Ngawi hingga kini 
masih menunggu 
ijin dari Kementrian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan. 
Sesuai rencana 
lahan dalam ka
wasan seluas 
28 hektar nanti
nya akan dirata
kan untuk jalan Tol 
yang melintas di 
BKPH Walikukun 
dan BKPH 
Kedungbanteng. Sedang wilayah yang berada diluar kawasan 
Perhutani sudah digarap beberapa bulan yang lalu.

Adm/KKPH Ngawi, Ir Joko Siswantoro MM saat kunjungan ber
sama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya (DPUBMCK) 
dan PT Waskita Karya dengan tegas memberi pernyataan kepada 
mitra jalan Tol untuk tidak menggarap lahan Perhutani sebelum izin 
dari mentri LHK turun dan juga menunggu perintah dari Direksi. Joko 
berharap pelaksanaan pekerjaan Tol nantinya tetap menjaga komit

men terkait larangan penggunaan lahan dan penebangan pohon 
harus sesuai aturan Perum Perhutani pangkasnya.

Secara terpisah Joko juga menyampaikan kepada Asper BKPH 
Walikukun dan Asper BKPH Kedungbanteng beserta KRPH 
dan para mandor setempat jika nanti izin sudah turun agar ikut 
aktif dalam kegiatan pengukuran batas lahan sampai selesai. 
Diharapkan kedepan dalam penggarapan jalan Tol dalam pelak
sanaannya berjalan lancar tidak ada kesalapahaman dilapan
gan.*

JOb TRAInIng 
Guna memotivasi Mandor Pemeliharaan agar trampil dan 

mampu dalam menangani sistem pemeliharaan hutan lanjutan 
dan potensi sumber daya hutan sesuai dengan petunjuk stan
dar oprasional prosedur di lapangan, pada 1 – 2 Desember 
2015 yang baru lalu manajemen KPH Ngawi mengadakan Job 
Training Prencanaan dan Pemeliharaan tanaman di petak 54b 
RPH Sidolaju BKPH Kedunggalar.

Kegiatan dihadiri Kepala Seksi Pemeliharaan Biro Pembinaan 
Hutan Divre Jatim, Heri Cahyono S.Hut, Puslitbang Cepu 

Rodianah Msc, Wakil SPH II Madiun Joko Waluyo, Administratur 
KPH Ngawi beserta jajarannya segenap Asper, KRPH dan Mandor 
Pemeliharaan.

Heri Cahyono dalam arahannya mengatakan agar  Mandor 
Pemeliharaan bisa membaca peta dengan baik dan bisa membuat 
Petak Coba Penjarangan (PCP) secara benar. 

Karena sebagai petugas lapangan diharapkan mampu menyaji
kan data secara aktual.

Kom.ngw/Wasis
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Tiga Mitra Binaan
Dapat Bantuan PKBL 

KPH mADIun
A d m / K K P H ) 

Madiun,  Widhi 
Tjahjanto meny
erahkan bantuan 
pinjaman Dana 
Program Kemitraan 
Bina Lingkungan 
(PKBL) tahap II 
Tahun 2015 sebe
sar Rp 120 Juta 
kepada 3 mitra 
binaan  di sela
sela acara Media 

Gathering yang digelar KPH Madiun di Hall Hotel Kalicatur Resort 
Madiun belum lama ini . 

Tiga mitra binaan  KPH Madiun tersebut  masingmasing LMDH 
Wono Salam Desa Dagangan Kecamatan Dagangan Kabupaten 
Madiun sebesar Rp40 juta, LMDH Wono Dadi Desa Bader 
Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Rp 35 juta dan Koperasi KTH 
Mandiri Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 
Rp 45 juta. 

Adm/KKPH Madiun,  Widhi Tjahjanto  menyatakan bahwa Mitra 
binaan yang mendapat bantuan pinjaman tersebut ditunjuk, telah 
diseleksi dan dievaluasi sebagaimana proposal yang telah diaju
kan. 

Widhi berpesan agar dana pinjaman tersebut bisa dimanfaatkan 
dengan sebaikbaiknya untuk pengembangan usaha produktif mas
ingmasing agar usaha lebih maju dan berkembang.

Sementara terkait dengan kegiatan Media Gathering tersebut 
Widhi Tjahjanto berharap kerjasama dengan insan pers bisa lebih 
solid. Pers bisa memberitakan semua kegiatan Perhutani dengan 
lebih berimbang.

Kom.Mdn/Yudi

Latihan Penanggulangan Bencana
KPH JembeR
Puluhan anggota Polisi 

Hutan (Polhut) Perum Per
hutani KPH Jember berlatih 
berbagai teknik penanggula
ngan bencana alam terkait 
datangnya musim penghujan 
2016. Pelatihan berlangsung di 
Kantor Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten 
Jember (4/1).

Pelatihan penanggulangan 
bencana alam tersebut meru
pakan dilakukan bekerja sama 
dengan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember.  Adapun materi yang 
diberikan dalam pelatihan tersebut teknik pemadaman api dan 
evakuasi korban bencana alam.

Wakil Administratur/KSKPH Jember wilayah Selatan, Bambang 
Krido S Hut selaku koordinator Keamanan Hutan (Korkam) KPH 
Jember bahwa kerjasama tersebut dilakukan guna memberikan 
bekal teknis kepada para rimbawan, khususnya para Polhut agar 
lebih siap, sigap dan trampil dalam kegiatan penanggulangan ben
cana alam.  Kom.Jbr/Agus Sulaiman

Selamatan Awan Tanam 2015
KPH PARengAn
Demi keberhasilan tanaman  2015, Perum Perhutani KPH 

Parengan adakan  selamatan potong Tumpeng dan Pembinaan 
Mandor Tanam dan Mandor Persemaian  di persemaian petak 26 
a  RPH Mulyoagung BKPH Mulyoagung  (8/12/2015 yang baru 
lalu. Kegiatan diikuti sekitar 120 peserta dan dihadiri segenap ja
jaran pimpinan manajemen KPH Parengan dan pejabat dari UPT 
Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, Joko Fatkur yang juga berkenan 
memberikan pembinaan tentang penggunaan  Bahan Berbahaya 
Beracun ( B3 ).*

DuA mITRA TeRImA DAnA PKbl
Perum  Perhutani  KPH Parengan menyerahkan Dana Program 

Kemitraan Bina 
Lingkungan (PKBL) 
kepada dua mitra bi
naannya. Dana yang 
diserahkan sebesar 
Rp 250 juta, masing
masing Rp 125 juta ke
pada Suprayitno  desa 
Suciharjo Kecamatan 
Parengan Kabupaten 
Tuban pemilik UD 
Sumber Rejeki untuk 
pengembangan usaha 
bidang Perbengkelan 
sepeda motor dan 

Pertokoan  alatalat sepeda motor. Sedang dan Rp 125 juta diberi
kan kepada A. Syamsul Huda desa Mojoagung Kecamatn Soko 
Kabupaten Tuban pemilik UD. Agung Rejeki untuk  pengembangan 
peternakan ayam potong.

Dana diserahkan oleh Wakil Adm/KSKPH Parengan,  Supriyanto 
disaksikan KTU Hidayatur Rahman, Kasi PSDH  Noor Imannudin, 
KSS PHBM, Kaur PHBM dan Staf PHBM .

Supriyanto, dalam keterangannya bahwa bantuan itu seba
gai salah satu bentuk kepedulian Perhutani kepada masyarakat. 
Diharapkan dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya untuk pengemban
gan usaha yang mereka digeluti. Ia juga berpesan, karena dana 
tersebut sifatnya bantuan bergulir yang harus dikembalikan dalam 
jangka tiga tahun agar bisa diangsung tepat waktu setiap bulan
nya.*

FOKuS DISKuSI PHbm
Perum Perhutani KPH Parengan,   KPH Tuban , KPH Jatirogo  

dan Asosiasi Kepala Desa (AKD)  melaksanakan  diskusi  fokus 
tentang Implikasi  Undang undang desa di kantor Perhutani KPH 
Parengan (19/12/2015.

Administratur/KKPH Parengan, Daniel Budi Cahyono selaku 
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pembicara sekaligus modelator  menyamapaikan bahwa kegiatan 
tersebut merupakan rangkaian dari dua pertemuan sebelumnya.

Dikatakan Daniel Budi Cahyono bahwa membangun hutan tidak 
harus hutan aman dulu masyarakat sejahtera, atau masyarakat hu
tan baru sejahtera.

“ Tapi kita harus tumbuh bersama  pengelolaan hutan harus ber
dampak positif pada masyarakat,” tegasnya.*

 Kom.Prg/Agus

Masyarakat Tanam Jambu Biji
KPH ngAWI
Lahan Perhutani yang 

mengelilingi Dusun Padas 
Malang, Desa Kalangan, 
Kecamatan Margomulyo, 
Bojonegoro akhirnya mem
berikan manfaat baru bagi 
warga sekitarnya. Lahan 
Kawasan Perlindungan 
Setempat (KPS) milik 
Perum Perhutani KPH 
Ngawi yang berada di 
RPH Kedawar Utara dan 
selatan sejumlah 90 hek

tar itu, bisa dimanfaatkan oleh warga setempat dengan ditanami 
jambi biji.

Penanaman dilakukan kerjasama antara Gapoktan Kedungsuren 
dengan LMDH Lestari Mulyo, Pemkab Bojonegoro dalam hal ini 
Dinas Pertanian Bojonegoro, KPH Ngawi RPH Kedawak Utara.

Untuk kegiatan itu Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pertanian 
Bojonegoro memberikan bibit jambu 9 ribu pohon dan ditanam di 
lahan KPS seluas 23 hektar itu.

Camat Margomulyo, Heru Sugiharto didampingi Asper BKPH 
Kedawak Utara, Karyanto, dalam kesempatan itu melaporkan bah
wa Gapoktan dan LMDH serta warga Dusun Padas Malang, Desa 
Kalangan, siap menjadikan daerahnya menjadi tempat wisata agro
bis Jambu biji merah.

Sementara Wakil Adm/KSKPH Ngawi, Bambang Cahyo Purnomo, 
menyampaikan jika pihaknya menyambut baik niat masyarakat yang 
akan memanfaatkan lahan KPS untuk ditanami jambu biji merah 
oleh masyarakat.

“Kami mempersilahkan warga Padas Malang untuk memanfaat
kan lahan Perhutani di sepanjang bantaran Bengawan Solo, untuk 
ditanami tanaman yang tidak ditebang. Artinya, tanaman yang diper
bolehkan di lahan KPS adalah tanaman yang tidak dimanfaatkan 
kayunya akan tetapi dimanfaatkan buahnya, seperti halnya tanaman 
jambu biji merah,” tegasnya. 

Disela acara tersebut juga diserahan bantuan dua pompa air 
yang diserahkan kepada ketua Gapoktan Kedung Suren Kasmani 
(48) dan Ketua LMDH Lestari Mulyo Sutarto (49).*

SISWA TAnAm POHOn
Untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab 

dalam perlindungan dan pen
gelolaan lingkungan hidup di
lakukan melalui tata sekolah 
yang mendukung pemban
gunan berkelanjutan melalui 
program Adiwiyata. Adiwiyata 
adalah menciptakan kondisi 
yang baik bagi sekolah seba
gai tempat pembelajaran dan 
penyadaran warga sekolah, 
sehingga dikemudian hari 
warga sekolah tersebut dapat 
turut bertanggungjawab dalam 

upayaupaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan 
berkelanjutan

“ Diharapkan dapat menjadi sekolah rujukan bagi sekolahseko
lah seIndonesia sehingga diharapkan nanti mulai ada kebijakan, 
kurikulum, partisipasi, dan sarana prasarana minimal sesuai dengan 
butir pencapaian Program Adiwiyata. Selain itu, penerima Adiwiyata 
tingkat nasional tetap membuat indikatorindikator lokal yang ber
wawasan lingkungan untuk diintegrasikan ke dalam mata pelaja
ran. Diharapkan tetap mengangkat isu lokal,” kata Karyadi, Kepala 
Sekolah Dasar Negeri 1 Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten 
Tuban kepada BINA (20/12/2015).

Hasil penanaman bersama Perhutani KPH Tuban tepat di depan 
dan disekeliling gedung sekolah ini, dikatakan Karyadi ditanam.se
banyak 1000 pohon. 

 SR

Perjuangan Masyarakat Samin
Tidak selamanya masyarakat yang identik dengan cap prim

itif, terbelakang, dan ndeso tidak bisa berkarya dan unjuk prestasi. 
Demikian juga dengan masyarakat Samin di Desa Margomulyo, 
Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jatim.

Prinsip kejujuran dan keluguan yang diugemi, ternyata mengan
tarkan Perpustakaan Tunas Asa milik masyarakat Samin meraih 
prestasi juara 1 tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2015. Prestasi 
tersebut mengantarkan perpustakaan Desa Margomulyo masuk 
lima besar nasional.

Saat ini kelompok Tani di kecamatan Margomulyo ini baik yang 
dari Gapoktan dan LMDH  Lestari Mulyo telah merasakan dan bisa 
memanfaatkan Perpustakan ini untuk menambah ilmu baca dan 
pengetahuan lainnya.

Kelompok masyarakat Samin tersebar sampai Jawa Tengah, 
namun konsentrasi terbesarnya berada di kawasan Blora, dan 
Bojonegoro, Jawa Timur yang masingmasing bermukim di per
batasan kedua wilayah.

Mereka tinggal di kawasan pegunungan Kendeng di perbatasan 
dua provinsi. Kelompok Samin lebih suka disebut Wong Sikep atau 
Sedulur Sikep, karena kata Samin bagi mereka mengandung makna 
negatif.

Keberadaan masyarakat Samin tak akan lepas dari gerakan per
juangan melawan penjajah. Khususnya, gerakan kultural perlawan
an Kyai Amin Anom alias Ki Samin Surosentiko (meninggal di Sawah 
Lunto, Sumatera Barat, tahun 1914) yang menolak membayar pajak 
kepada penjajah Belanda. Penolakan membayar pajak ini merupa
kan perang secara damai atau tanpa senjata melawan penjajah.

Hardjo Kardi (81), tokoh masyarakat Samin yang juga keturunan 
Samin Surosentiko mengatakan, prestasi yang diraih perpustakaan 
Desa Margomulyo merupakan buah dari sikap jujur dan tidak neko
neko yang diugemi masyarakatnya.

"Intinya kejujuran, tanpa dibuatbuat. Jangan sampai menipu. 
Nek nggeh yo nggeh, nek mboten yo mboten (kalau iya ya iya, kalau 
tidak ya tidak)," tegasnya. 

SR

Rp 260 Juta untuk Mitra 
KPH TubAn 
Administratur KPH Tuban melalui Kasi PSDH KPH Tuban, Puguh 

Budi Sansntoso  menyerahkan Dana  Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL) tahap III sebesar Rp 260 juta kepada 10 mitra 
binaan  di ruang Rapat Kantor KPH (29/12/2015).

 “Sebagai salah satu BUMN Perhutani mempunyai kewajiban 
Corporate Social Responsibility ( CSR ) dimana salah satu CSR 
tersebut adalah membina pelaku usaha kecil dan menengah,” kata 
Budi dlam sambutannya.

Uuntuk 2015 ia katakan telah dibagikan bantuan pinjaman PKBL 
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dalam tiga tahap. 
Tahap Juli 2015 
sebesar Rp.230 
Juta untuk 4 mitra, 
tahap kedua nihil 
dan tahap ketiga 
diberikan pinja
man sebesar Rp 
260 juta untuk 10 
orang mitra.

“ Jadi untuk ta
hun 2015 ini telah 
disalurkan dana 
PKBL tersebut 
sebesar Rp 490 

juta untuk 14 mitra binaan Perhutani yang ada diwilayah Kerja KPH 
Tuban,” tegasnya.*

SOSIAlISASI e-OFFICe
Guna meningkatan kompetensi karyawan dan karyawati KPH 

Tuban melakukan sosialisasi Program Aplikasi eOffice (30/12).
Administratur/KKPH Tuban, Riyanto Yudhotomo mengatakan 

kegiatan sosialisasi ini untuk menambah pengetahuan dan mening
katkan kemampuan karyawan untuk mengoperasikan Aplikasi eof
fice, membuat konsep surat, dikoreksi, didisposisi, dikirim, menyim
pan/mengarsipkan semua dokumen surat keluar dan surat masuk 
didalam program aplikasi  eOffice.

Kom.Tbn/Suep.

DIVISI REGIONAL JAWA BARAT-BANTEN

Pembinaan Penyadap
KPH TASIKmAlAYA
Guna meningkatkan produksi dan mutu getah pinus 2016 Adm/

KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan melakukan pembinaan kepa
da 210 penyadap yang ada di wilayah BKPH Tasikmalaya, BKPH 
Singaparna dan BKPH Taraju. Pembinaan dilaksankan di petak 31c 
RPH Cisayong (29/12/15)

Adm/KKPH Perhutani Tasikmalaya, Henry Gunawan menyam
paikan salah satu upaya untuk  kesiapan dalam pencapain target 
sadapan getah pinus dan peningkatan mutunya di 2016 adalah 
tersedianya sarana dan prasaran (Sarpra) yang cukup, tenaga 
penyadap yang berpotensi dan SDM. Selain itu, kepada segenap 
Asper penghasil getah harus membuat strategi dan teknik sadapan 
sesuai pentunjuk kerja (PK), sehinga kualitas dan kuantitas getanya 
mengasilkan mutu getah Super Premium, Premium dan Mutu I.

Henry meminta agar menyedap pinus dijadikan lahan usaha 
pokok, ladang penghidupan dan bukan sebagai pekerjaan sambilan, 
sehingga pencapaian produksi getah maksimal.*

DAnA bAnTuAn mCK
Perum Perhutani KPH Tasikmalaya memberikan bantuan dana 

untuk pembangu
nan MCK yang ada 
masjid AtTaqwa di 
kampung Sukahayu 
Kelurahan Empangsari 
Kec. Tawang, Kota. 
Tasikmalaya. Bantuan 
diberikan lang
sung Adm/KKPH 
Tasikmalaya, Henry 
Gunawan kepada pen
gurus masjid Ii Sapei, 
pengurus masjid terse
but yang disaksikan 
Walikota Tasikmalaya, 
Budi Budiman, (16/12)

Bantuan dana tersebut dikatakan Henry sebagai salah satu ben
tuk kepedulian Perhutani terhadap lingkungan sekitar. Ia berharap 
semoga bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sesuai peruntukan
nya.

Sementara Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman juga berpesan 
agar benarbenar memanfaatkan dana tersebut digunakan sesuai 
peruntukannya, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh warga 
masyarakat.*

mOu PengelOlAAn CuRug gADO bAnKOng
Komitmen Perhutani KPH Tasikmalaya dalam  pemberdayaan 

masyarakat desa hutan, salah satunya adalah melalui kerjasama 
pengelolaan obyek wisata Curug Gado Bangkong di petak 28 a 
RPH Cisayong, BKPH Tasikmalaya. Hal itu ditandai dengan pen

andatanganan 
MoU antara KPH 
Ta s i k m a l a y a 
dengan LMDH 
Ka lpa ta ru jaya 
( 7 / 1 2 / 2 0 1 5 ) . 
Penadatanganan 
dilakukan oleh 
A d m / K K P H 
Ta s i k m a l a y a , 
Henry Gunawan 
dengan E 
Saripudin per
wakilan dari 
LMDH.

Henry Gunawan dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan 
kerjasama pengembangan wana wisata Curug Gado Bankong terse
but untuk menggali potensi sumberdaya alam berupa wisata dan 
optimalisasi hutan dan manfaat kawasan hutan yang bernilai ekono
mis, ekologis dan sosial. Pengelolaan wisata tersebut diharapkan 
dapat menguntungkan semua pihak. 

“ Berkembangnya wana wisata Curug Gado Bangkong diharap
kan dapat meningkatkan perekonomi masyarakat desa setempat, 
sekaligus masyarakat  turut menjaga dan melestarikan kawasan hu
tan,” kata Henry.

Semntara Ketua LMDH Kalpatarujaya, Empud E Saripudin ker
jasama tersebut segera bisa kita nikmati bersama, perekonomian 
desa membaik dan hutan juga aman

“ Kita yang jaga,” kata Empud yang juga didukung oleh Kepala 
Desa Santana Mekar, Ade Saepudin.*

bAnTuAn PKbl
Perum Perhutani KPH Tasikmalaya menyerahkan bantuan pin

jaman PKBL tahap kedua sebesar Rp 150 juta kepada tiga mitra 
binaan LMDH dan non LMDH (22/12/15).

Ke tiga mitra binaan yang mendapat bantuan pinjaman masing
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masing LMDH Kubangsari Rp 50 juta untung pengembangan bi
dang usaha pertanian hasil bumi, LMDH Citalahab Rp 70 juta untuk 

pengembangan bi
dang usaha perta
nian hasil bumi dan 
Kohomah Rp 30 juta 
untuk bidang usaha 
perdagangan. 

Kepala Tata 
Usaha (KTU) KPH 
Tasikmalaya, me
nyampaikan bahwa 
bantuan PKBL diber
ikan untuk mendor
ong pertumbuhan 
dan perkembangan 
ekonomi masyarakat 
sekitar hutan.

“ Dengan tujuan supaya usaha kecil masyarakat dan usaha ke
cil bisa lebih tangguh dan mandiri. Dan diharapkan masyarakat ikut 
membantu Perhutani dalam program kelestarian sumber daya hu
tan,” katanya.*

Kom.Tsk/Asep Jb

Kapulaga Topang 
Pendapatan Warga Cineam

Hasil bumi berupa kapulaga 
menjadi sumber pendapatan yang 
diandalkan bagi 300 warga Desa 
Cisarua, Kecamatan Cineam, 
Kabupaten Tasikmalaya. Sejak 
2010 warga yang tergabung dalam 
LMDH Sejahtera Mandiri melaku
kan pengusahaan hasil bumi mela
lui wadah usaha koperasi Tani 
Saluyu. 

Dibandingkan tanaman ceng
keh kapulaga merupakan hasil 

bumi yang paling dominan di desa itu. Dalam setahun kapulaga 
yang ditampung koperasi ratarata sebanyak bisa 20 ton. Sementara 
hansi cengkeh hanya sekitar 7  10 kwintal.

Tanaman kapulaga dan cengkeh di tanam kelompok tani hu
tan  (KTH) di 4 dusun, yakni, Cimandar, Sindangkerta, Cisarua dan 
Cikamunding. Tanaman yang terkategori rempahrempah terse
but di tanam di lahan milik maupun kawasan hutan, tepatnya di 
RPH Cineam, BKPH Tasikmalaya, KPH Tasikmalaya dengan pola 
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Ketua LMDH Sejahtera Mandiri, Hadiat mengatakan, nilai ekono
mi kapulaga yang tinggi memantik minat warga. Saat ini untuk kapu
laga kering harga jual berkisar Rp 42  45 ribu per kg. 

“ Biasanya untuk kapulaga setiap tahun bisa sampai 20 ton. 
Bahkan kalau lagi musim, setiap petani bisa menghasilkan 7 kuin
tal. Tapi sekarang turun drastis, karena kemarau panjang kemaren. 
Produksi cengkeh juga turun,” ujar Hadiat.

Tahun ini koperasi tani saluyu mendapat suntikan modal dari 
Perhutani KPH Tasikmalaya melalui program kemitraan dan bina 
lingkungan (PKBL) sebesar Rp 35 juta. Sebelumnya bantuan modal 
serupa juga telah di dapat koperasi sebesar Rp 10 juta.

Ditambahkan Hadiat untuk pengembangan usaha yang lebih 
luas pihaknya membutuhkan bantuan permodalan dan pemasaran 
dari stakeholder lainnya. 

“ Selain bantuan modal dari Perhutani, kami berharap dari dinas 
terkait terutama Pemkab Tasikmalaya bisa membantu  pengemban
gan usaha warga Cineam,” ujarnya.  Kom.Tsk/Asep Jb

Perbanyak Tanam di  Sempadan
KPH KunIngAn
Perum Perhutani melalui KPH Kuningan terus memperbanyak 

penanaman pohon di lokasi sempadan sungai  dan sumber mata air 
khususnya  di petak 42.a 
dan 42.b RPH Cibeurem 
BKPH Cibingbin. 

Penanaman 450 bib
it pohon terdiri dari 300 
bibit Sukun, 100 bibit 
Albasia,  20 bibit Kiara 
dan 30 bibit Kesambi 
tersebut dibantu warga 
desa Cibeureum, ang
gota LMDH Wana Tani 
dan Karang Taruna 
Cibeureum.

Administratur/KKPH 
Kuningan, Aries Indra Supartha menyampaikan bahwa, pelaksan
aan penanaman dimaksudkan untuk penyangga erosi yang terjadi di 
sekitar lokasi sumber mata air maupun pinggiran sungai, sehingga 
nantinya dapat terjaga dari perluasan atau penyempitan aliran sun
gai.

Sementara Ketua LMDH Wana Tani Desa Cibeureum, Aam 
Wartam menyatakan bahwa membantu penanaman untuk Perhutani 
ini merupakan kepeduliannya  sebagai masyarakat sekitar hutan 
guna keberlanjutan fungsi manfaat hutan dimasa sekarang maupun 
masa yang akan datang.*

bAnTuAn PKbl TAHAP II
KPH Kuningan 

telah merealisasikan 
bantuan pinjaman 
dana PKBL  tahap II 
tahun 2015 sebesar 
Rp 240 juta yang dire
alisasikan kepad sem
bilan mitra binaan, 
tiga LMDH dan dua 
Koperasi. Penyerahan 
dilakukan di aula kan
tor KPH Kuningan (23/12/2015). 

Adm/KKPH Kuningan, Aries Indra Supartha usai menyerahkan 
bantuan berharap agar para  mitra binaan tersebut bisa memanfaat
kan dana dengan sebaikbaiknya khusus untuk kepentingan usaha, 
agar perkembangan usaha lebih meningkat dan berkembang.

Kom.Kng/Dan

Memasyarakatkan Tanaman Kelor
KPH CIAmIS
Menyambut Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan 

Menanam Nasional(BMN), Perum Perhutani KPH Ciamis bersama 
Pemkab Ciamis menggalakkan penanaman pohon kelor (moringa 
oleifera) sebagai tanaman penghijauan di samping aneka jenis tan
aman keras maupun buahbuahan lainnya  di Desa Sukasenang, 
Kecamatan Sindangkasih, Kabuaten Ciamis (10/12). Sebanyak 
10.000 pohon kelor disebar ke masyarakat.

Bupati Ciamis, H Iing Syam Arifien mengatakan penanaman po
hon kelor (moringa oleifera)  mulai diggalakkan sebagai tanaman 
penghijauan karena manfaatnya.

"Masih banyak yang belum mengtetahui manfaat tanaman atau 
pohon kelor. Bisa dikatakan tanaman kelor itu tanaman pohon ajaib, 
karena banyak sekali memiliki  manfaat untuk kesehatan manusia. 
Bisa juga disebut tanaman herbal," ujarnya 
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Daun kelor 

dapat dijadi
kan sayuran,  
maupun teh. 
Demikian pula 
kulit, batang dan 
akar pohon kelor 
memiliki khasisat 
untuk mengobati 
aneka penyakit. 
Berdasar peneli
tian, pohon kelor 
dapat mengobati 
sekira 300 jenis 
penyakit. 

Teh daun kelor tersebut dikatakan Bupati telah banyak diekspor 
ke beberapa negara di Timur Tengah. Permintaan sangat banyak, 
sedangkan produksi masih sedikit, hingga belum semua pesanan 
dipenuhi. Hal tersebut juga merupakan peluang yang dapat diman
faatkan di Kabupaten Ciamis. 

Kom.Cms/..-SW

Job Training Pembuatan 
Bajos dan Bacuk

KPH CIAnJuR
Perum Perhutani KPH Cianjur bersama 13 KPH lingkup Divisi 

Regional Jawa Barat dan Banten praktek pembuatan persemaian 
bajos dan bacuk pada acara job training persemaian dan tanaman 
yang dilaksanakan di hutan pinus RPH Puncak (11/12/2015).

Acara yang diselenggarakan kantor  Divre Perhutani Janten 
tersebut diikuti 162 peserta terdiri dari Asper, KRPH, Kaur tanaman 

dan mandor persemaian/tanaman dari masingmasing KPH. 
Berindak sebagai narasumber narasumber dari Pusat Penelitian 

dan pengembangan (Puslitbang) Cepu yang memberikan materi 
dan praktek cara pembuatan bajos dan bacuk serta pembuatan 
tanaman.

Administratur KPH Cianjur, Henry Purnomo pada sambutannya 
berharap dengan adanya  job training peserta dapat lebih memper
dalampengetahuan. 

“ Terutama mandor persemaian tentang bagaimana teknik mem
buat persemaian dengan bajos dan bacuk yang dinilai lebih efektif 
dan efisien karena memiliki berbagai keunggulan dibanding pem
bibitan dengan biji,” katanya.

Dari situ nantinya, KPH Cianjur khususnya, bisa memenuhi tar
get Perhutani kedepan yaitu perluasan tanaman lahan pengusahaan 
pinus.*

PeRIngATAn HmPI DAn bmn
Perhutani bersama sama Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, 

unsur Muspida dan segenap stakeholder terkait  melaksanakan 

penanaman ber
sama pada acara 
HMPI dan BMN 
di Gunung Puteri 
Desa Sukatani 
Kecamatan Pacet 
Kabupaten Cianjur 
(16/12).

P e r h u t a n i 
Cianjur yang dip
impin oleh Wakil 
A d m / K S K P H 
Cianjur, Dudu 
Abdulah yang had
ir bersama Kepala 

Sub Seksi Perencanaan dan Tanaman, Empar Suparta beserta jaja
ran diselasela acara mengatakan Perhutani sebagai pengelola hu
tan di Kabupaten Cianjur merasa berkewajiban ikut mensukseskan 
acara tersebut.

“ Guna mendukung misi Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan yaitu dalam mewujudkan hutan lestari dan masyarakat 
sejahtera dengan semangat gotong royong,” katanya.

Kom.Cjr/nung F-SW

Peresmian Rest Area Cikampek
KPH Cianjur bersama LMDH Wana Sukamekar menyelengga

rakan acara pembukaan Wisata Rest Area Cikerepek yang berada 
di pinggir jalan raya Cianjur Sukanagara wilayah hutan petak 39 e 
RPH Campaka Kampung Sukarajin Desa Sukamekar Kecamatan 
Suakanagara (12/12).

Hadir dalam acara itu Wakil Administratur/KSKPH Cianjur, Dudu 
Abdulah, Dudu Abdulah bersama segenap jajarannya serta undan
gan dari segenap stakeholder lainnya.

Dalam sambutannya Dudu Abdulah menyampaikan bahwa wisa
ta alam Cikerepek merupakan kerjasama antara Perhutani dengan 
LMDH dalam upaya pemanfaatan jasa lingkungan dalam pengelo
laan hutan sehingga lebih produktif dan dapat memberikan keuntun
gan bagi perusahaan dan LMDH. 

Sengan adanya wisata alam yang baru pertama ada di 
Sukanagara tersebut diharapkan bisa dijadikan peluang usaha bagi 
masyarakat sekitar dengan menyediakan produk barang dan jasa 
dengan membidik wisatawan sebagai konsumennya sehingga di
harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Kom.Cjr-nung F / edt : SW
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DAS Citarum  Direboisasi
KPH bAnDung SelATAn
KPH  Bandung Selatan bersama  sembilan LMDH, Muspika dan 

Muspida  (Koramil, Kapolsek, dan Dishutbun)  serta masyarakat  
Desa Cihawuk mereboisasi daerah aliran sungai (DAS) Citarum.  
Kegiatan  ini berbarengan dengan dalam job training tanaman  
menuju DAS Citarum Lestari di Desa Cihawuk, Kec Kertasari Kab.
Bandung (16/12/2015)

 DAS  Citarum   masuk wilayah RPH Pacet BKPH Ciparay den
gan luas areal 166,29 hektar  dengan jenis pinus dan suren ser
ta  rimba campur. Pada 2018, diharapkan di kawasan hutan yang 
dikelola KPH Bandung Selatan  tidak ada lagi  kawasan  hutan yang 
diokupasi masyarakat. Sehingga tujuan DAS  Citarum Lestari dapat 
tercapai sesuai yang diharapkan.

Kepala Perhutani Divisi Regional Jabar dan Banten, Ir.Elan 
Barlian  didampingi Adm/KKPH Bandung Selatan, Ir Bambang T 
Mulyanto mengatakan pola PHBM sangat  membantu  masyarakat 
sekitar hutan. 

“Dalam pelaksanaan PHBM tidak harus dipaksakan berdasar
kan jenis tanaman tertentu,  tetapi disesuaikan dengan potensi lokal 
yang ada di wilayah itu,” jelasnya.

Elan Barlian memberi contoh  hutan lindung  tidak boleh dibudi
dayakan tanaman  pertanian, tetapi imungkin di situ jasa lingkungan 
bisa dikembangkan.

“Kami mengharap tidak semata peran Perhutani tetapi peran 
serta pemerintah dan  dinas terkait  untuk membantu teknik sipil da
lam menjaga dari halhal yang tidak diinginkan. Jadi fungsi lindung  
bisa terpenuhi dan pemanfaatan lahan bisa optimal,” tegas Kepala 
Divre Jawa Barat dan Banten.

Adm/KKPH Bandung Selatan, Ir Bambang T Mulyanto men
gungkapkan selama  ini  hulu DAS  Citarum yang notabene banyak  
ditanami tanaman pertanian  oleh masyarakat  ternyata memiliki 
banyak lahan  kosong di bawah tegakan. 

“ Untuk  hulu DAS Citarum yang dulu sampai terjadi perambahan 
sampai 15 ribu hektar itu sudah bisa  teratasi. Sekarang tinggal me
nyisakan 1.600 hektar, “ ungkap Bambang T Mulyanto. 

Kom.bsu/Isep/Edt : MU

Pelatihan Kesemaptaan Polhut
KPH bOgOR
Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor menyelenggarakan 

Pelatihan  Kesemaptaan bagi anggota Polisi Hutan, yang bertem
pat di Taman Wisata Alam Curug Cipamingkis,Resort Pemangkuan 
Hutan Cipamingkis Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan  Bogor 
(3/12)

Kegiatan ini bertujuan mensiagakan para Anggota Polhutan guna  

meningkatkan keamanan kawasan  hutan di  wilayah  KPH Bogor.
Hadir dalam acara tersebut Waka Adm/KSKPH Bogor, Imam 

Widodo S Hut,  AKP Suhedi, Pabin Polhut KPH Bogor, Kapolsek 

Sukamakmur, Asper lingkup KPH Bogor  serta seluruh anggota 
Polhutan dan Polisi Teritorial (Polter) wilayah kerja Perhutani KPH 
Bogor. 

Pada pembinaan itu Imam Widodo menekankan tugas dan 
fungsi para anggota Polhutan maupun Polter dan agar selalu tetap 
waspada terhadap segala bentuk gangguan keamanan hutan, baik 
pencurian, perambahan maupun lainnya.

“Tidak ada toleransi bagi karyawan Perhutani yang berani men
coba melanggar ketentuan maupun undang undang yang berlaku. 
Untuk itu sangat diperlukan  kedisiplinan yang tinggi serta jiwa korsa 
sebagai Rimbawan sejati,” tegasnya. 

Komp.bgr/Yeti

2016, Tahun Penggalian Potensi
KPH PuRWAKARTA
Tahun 2016, KPH Purwakarta mencanangkan sebagai tahun 

penggalian potensi  untuk mendukung pendapatan Perhutani. 
Karena produksi kayu, terutama di Divre  Jawa Barat dan Banten 
sudah menurun.

Hal itu disampaikan Adm/KKPH Purwakarta, Ir Mulyadi, MSc 
pada kata sambutannya dalam acara pisah sambut Wakil Adm KPH 
Purwakarta  Timur (Subang) di  kantor KPH (31/12/2015).

Wakil Adm/KSKPH Purwakarta Timur, Yuyun Sukarya BsCf pin
dah menjadi  Wakil Adm/KSKPH Bandung Selatan Timur, bertukar 
tempat tugas dengan H Dicky Hermawan, S Hut yang mengganti
kannya sebagai  Wakil Adm/KSKPH Bandung Selatan Timur.

Adm/KKPH Purwakarta, Mulyadi mengungkapkan di BKPH 
Pangkalan saat ini mulai dikembangkan obyek wisata baru yaitu 
Curug Cilalay dan  Green Cayon. 

“ Walaupun sekarang masih berupa rintisan kalau dikelola den
gan baik akan menjadi  obyek wisata yang menjanjikan. Sekarang 
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masih kecil,  lamalama makin besar,” kata Mulyadi optimis. Di 
samping obyek wisata Curug Cigendis yang sudah mulai tampak 
pendapatannya.

Selain itu, untuk tanaman kayu putih harus berhasil sesuai yang 
diharapkan oleh Direksi Perhutani. Karena  kayu putih  menjadi an
dalan pendapatan Perhutani  di  masa depan terutama untuk jangka 
pendek. 

“ Oleh karena itu, tanaman kayu putih di KPH Purwakarta harus 
sukses,” tegasnya. Musim tanam 2015, KPH Purwakarta ditargetkan  
menanam kayu putih seluas 585,5 hektar di BKPH Subang.

Mulyadi juga menekankan hasil hutan bukan kayu (HHBK) akan 
terus tetap digali. 

“ Ternyata pendapatan produksi HHBK cukup lumayan, terutama 
dari padi inkon, mencapai Rp 4 milyar,” katanya. 

Acara  pisah sambut selain juga dihadiri Wakil Adm/KSKPH 
Purwakarta Barat, H Cecep M, Pabin KPH Purwakarta, KTU, Kasi 
PSDH, KSS PHBM dan Asper lingkup KPH Purwakarta. 

mu 

Green Canyon,  Wisata 
Alam BKPH Pangkalan

Seiring dengan dengan 
kebijakan manajemen KPH 
Purwakarta untuk penggalian 
potensi, maka beberapa lokasi 
wisata akan dikembangkan. 
Salah satunya adalah obyek 
wisata di sungai Ciomas. Di 
hulu terdapat Curug Cilalay, di 
hilirnya berupa Green Canyon. 
Antara hulu sampai hilir sepa
njang 12 km sungai Ciomas 
dapat dikembangkan  berba
gai wisata berbasis air. Lokasi 
wisata alam ini lebih dikenal 
sebagai Green Canyon.

Demikian dikatakan Kaur 
Komuniper  KPH Purwakarta, Een Rukunda kepada BINA di kan
tor KPH Purwakarta (31/12/2015). Green Canyon berlokasi di RPH 
Cigung Sari BKPH Pangkalan masuk administrasi pemerintahan 
desa Medal Sari Kecamatan Pangkalan Kab Kerawang. Sungai 
Ciomas yang membatasi antara BKPH Jonggol (Cariu) KPH Bogor 
dengan BKPH Pangakalan  KPH Purwakarta.

 Walaupun sudah banyak dinikmati oleh wisatawan lokal, tetapi 
pembukaan secara resmi akan dilaksanakan tahun 2016. Een, pang
gilan sehari Kaur Kom KPH Purwakarta pun menjelaskan, Perhutani 
KPH Purwakarta akan menjalin  kerja sama dengan Dinas Budaya 
dan Pariwisata Kab Kerawang. 

“Dinas Budaya dan Pariwisata akan membiayai dalam pengem
bangan Curug Cilalay, termasuk Green Canyon,” jelasnya. 

Atau, lanjutnya, anggaran dari Kab Kerawang. Perhutani menye
diakan menyediakan lokasinya.

Berbagai kegiatan wisata dapat dikembangkan obyek wisata 
Green Canyon, seperti ketika musim hujan untuk  arum jeram. Karena 
pada saat musim hujan, aliran sungai sangat deras. Sebaliknya ke
tika musim kemarau untuk body rafting,  

“ Panorama alam di Green Canyon pun cukup mengundang de
cak kagum para pengunjung. Apalagi, akses jalan menuju ke lokasi 
ini tidak sulit,”  kata Een. 

Dia berharap, setelah lokasi ini dikembangkan dengan berbagai 
fasilitas pendukung akan menjadi lokasi wisata alternatif masyarakat 
Jakarta dan sekitarnya. 

“ Ketika musim liburan tiba, mereka tidak hanya ke Puncak, 
Bogor. Tapi ke  Green Canyon,” kata Een, berharap. mu

Pokoknya Seru…Euy!
KPH CIAmIS
Bagi wisatawan yang suka berpetualangan tidak salahnya men

jajal di Citumang Green Valley.  Di sini, pengunjung dapat menikmati 
beragam kegiatan yang bertumpu pada air. Misalnya, dapat berbody 
rafting atau berenang di kolam dengan air yang mengalir.Sungguh 
sensasi yang merefresh badan, jiwa, akal dan hati.

Seperti pada musim liburan beberapa waktu lalu, siang menje
lang sore banyak pengunjung yang berbody rafting. Anakanak dan 
remaja yang datang dari sekitar Ciamis, Tasikmalaya, Banjar mau
pun dari Bandung, Jakarta. Bahkan dari Majenang Cilacap.

 “ Dari saudara dan teman,” ujar Jum’atin pengunjung dari 
Cijantung, Jakarta Timur. Ia sedang mengawasi  puterinya berenang. 
Liburan kali ini, Jum’atin  datang dengan dua saudara perempuan
nya. Satu dari dari Cikampek, Kerawang dan saudara perempuan 
satunya dari Ujung Berung, Bandung.

 “ Kok, Teteh  dapat  terapung, saya tidak,” protes seorang remaja 
puteri kepada kakaknya. Yang diprotes tersenyum sambil berenang 
dengan gaya kupukupu. Ibu mereka yang sedang santai di gazebo 
mengingatkan puterinya agar mensudahi renangnya. Karena waktu   
hampir pukul 17.00. Ini berarti, lokasi wisata Citumang akan  ditutup. 

Tapi, kedua 
remaja put
eri bergem
ing terus 
b e r e n a n g 
m e n i k m a t i 
j e r n i h n y a 
aliran air di 
Citumang. 

Sore itu, 
sekelompok 
remaja dari 
B a n d u n g 
baru tiba. 
Mereka su
dah memakai 

pelampung yang disediakan oleh pengelola. Dua pemandu sudah 
berada di dalam track pertama. Mereka menjelaskan  bagaimana 
berbody rafting di  Citumang. 

Di track kedua, sekelompok remaja juga sedang berfoto ria, bah
kan ada yang bersilfie dengan temantemannya. 

Dan, jika ada pengunung beruntung, selama berbody rafting 
dapat ditemani  monyet ekor panjang, lutung yang bergelantungan 
di atas pepohonan yang rimbun atau kicauan burung Ciung Batu. 
Ehm…Ber body rafting di Citumang, pokoknya  seru…euy!

 mu 

Geliat Citumang Green Valley
Ada perubahan yang mencolok di Citumang Green Valley. 

KetikaBINA  berkunjung ke lokasi wisata ini  beberapa  tahun lalu 
masih sepi. Belum  banyak fasilitas yang dibangun. Sebaliknya, saat 
BINA berkunjung ke lokasi ini (29/12/2015). Citumang  Green Valley 
sudah menggeliat dan ramai dikunjungi wisatawan. Apalagi pada 
musim liburan akhir tahun seperti sekarang ini.

Mobil pribadi  bernopol B (Jadotabek), D (Bandung), Z 
(Tasikmalaya dan sekitarnya), dan R (Cilacap) berseliweran lewat 
jalan yang sempit, namun agak mulus. Jalan menuju lokasi belum 
dapat dilalui bus baik sedang, apalagi besar.

 Di depan pintu masuk lokasi  Citumang Green Valley, selain 
tersedia  parkir mobil dan motor sudah banyak kios makan dan 
minuman,dan  cinderata mata. Tersedia juga poli klinik di sisi kiri pintu 
gerbang.Jika   ingin bermalam tersedia penginapan sederhana yang 
dikelola yayasan sekolah luar biasa (SLB).  Itulah kondisi Citumang  
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Green Valley.

Luas obyek 
wisata Citumang 
Green Valley  6,6 
hektar berlokasi di 
petak 13 a RPH 
Cisalada  BKPH 
P a n g a n d a r a n , 
KPH Ciamis 
masuk admin
istrasi pemer
intahan desa  
Bojong Parigi Kec 
Pangandaran Kab 
P a n g a n d a r a n . 
Saat ini terus ber
benah. Beberapa 
gazebo sudah 
berdiri, kolam  
renang tersedia. 
Sehingga pen

gunjung tinggal pilih: mau body  rafting, renang di kolam alami atau 
buatan.Sementera  sisi kanan jalan setapak  dibenahi untuk arena 
kemah.

 “Untuk memecah pengunjung agar tidak terkosentrasi di satu ti
tik,” jelas Maman Sukirman, pengelola Citumang Green Valley yang 
didampingi Eris Rusandri.  

“Camping ground berbentuk L dengan latar belakang  
batu cadas yang berdiri kokoh. Semak belukarnya nanti kita 
bersihkan,”terangnya.

Maman Sukirman juga mengiformasikan, Walikota Bandung, 
Ridwan Kamil bersama Tim Pemkot Bandung  pernah berkemah 
satu malam  di Citumang, tahun 2014.

Jika pengunjung milih body rafting  akan melalui tiga track, dari 
hulu hingga hilir  yang panjangnya 900 meter. Tiap track memi
liki tantangan tersendiri.  Air mengalir dari hulu  tidak deras melalui 
undakundakan bebatuan. Jika baru pertama kali berbody rafting,  
jangan cemas. Sebanyak  200 pemandu siap untuk membantu me

nikmati  aliran air 
Citumang.

Tiket masuk 
Rp 60 ribu/ orang. 
Rinciannya Rp 15 
ribu untuk KPH 
Ciamis,  Rp 10 
ribu untuk sewa 
alat perlengka
pan rafting, Rp 25 
ribu untuk Pemda  
dan sisanya untuk 
Karang Taruna. 

“ Citumang 
Green Valley 
m e r u p a k a n 
PHBM berbasis 
wisata,” terang 

Maman Sukiman.
Lokasi wisata ini   terus dibenahi untuk mengakomodasi tiga seg

men, yaitu anak – anak, remaja/pemuda, dan orang tua.
“Segmen anakanak dan pemuda/remaja sudah terakomodasi.

Tinggal orang tua,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga akan  menambah beragam  permainan 

seperti flying fox, panjat pohon, prosotan dan outbond. 
Maman Sukirman menyadari, di Kab Pangandaran terdapat 11 

lokasi wisata yang berbasis alam. Untuk itu  pihaknya, harus pan
daipandai bagaimana mengolah Citumang agar menjadi daya tarik 
pengunjung. Apalagi, bupati Pangandaran terpilih, Jeje Wiradinata, 
sudah mencanangkan bahwa Kab. Pangandaran sebagai satu – sa

tunya kabupaten wisata di Indonesia. 
“ Tadi pagi,  beliau berkunjung ke sini,” katanya.
Dalam kesempatan itu, tuturnya, bupati terpilih akan membenahi 

aksesbilitas  menuju ke lokasi Citumang Green Valley. Tetapi, bu
tuh waktu yang cukup panjang. Karena harus membebaskan lahan 
masyarakat.

Maman juga menuturkan, pihak terus menjalin komunikasi den
gan penggiat wisata seperti pemandu dan travel biro. 

Asper/KBKPH Pangandaran, M Ganjar Santosa mengatakan, 
pihaknya menginvestasikan life guard untuk dilatih agar cepat tang
gap ketika terjadi kecelakaan.

Pendapatan lampui Target
Jika pendapatan KPH Ciamis dari produksi kayu lampui target 

itu merupakan keniscayaan. Tetapi, kali ini pendapatan sektor wisata 
yang lampui RKAP 2015. Dari  target Rp  832.847.000  sampai  27 

Desember sudah men
capai Rp 1.080.433.000. 
130 % dari NPS. Baru 
kali ini, target pendapa
tan wisata KPH Ciamis  
melampui target.

 “ Puncaknya, 25 
Desember, pas hari 
Natal. Lebih dari 1000 
pengunjung yang me
nikmati Citumang 
Green Valley,” ucap 
Aan Herliaman  Kaur 
Komunikasi yang diberi 
tugas untuk bertang
gung jawab dalam pen

gelolaan  sektor wisata KPH Ciamis kepada BINA (31/12/2015).  
Aan, panggilan seharihari Kaur Komuniper KPH memaparkan, 

KPH Ciamis mengelola 5 lokasi wana wisata. Yaitu  wana wisata 
Karang Nini, TWA Pangandaran, Curug Tujuh, Situ Mustika, dan  
Citumang Green Valley. 

“ Yang paling pavorit dan banyak diminati pengunjung adalah 
lokasi wisata alam Citumang Green Valley. Obyek wisata ini  men
jadi ikon baru daerah tujuan wisata  di wilayah Kab Pangandaran,” 
terangnya. 

mu

Polhut Latihan SAR
Topografi kawasan hutan KPH Ciamis  cukup beragam. Landai, 

pegunungan dengan jurang yang curam, dan juga sebagian yang 
datar.Kondisi hutan yang demikian itu rawan terjadi bencana alam.
Ketika musim kemarau terancam kebakaran, musim hujan terancam 
longsor.

Untuk mengantisipasi bencana alam berupa  tanah longsor di 

Aan Herliman, Maman Sukirman, dan Asper 
Pangandaran BKPH M Ganjar Santosa.

Bersama bupati terpilih Pangandaran Jeje 
Wiradinata
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musim hujan seperti sekarang ini, Polhut KPH Ciamis mengikuti 
pelatihan SAR di  blok wisata Karang Nini, tepatnya di petak 68 dan 
69 RPH Kalipucang BKPH Pangandaran, 24 25 Desember 2015.

Kegiatan dengan materi antara lain membaca peta dan kompas, 
merakit kayu karet, turun tebing, serta teknik evakuasi korab baik di 
darat maupun di air dilatih Lanud  Wiriadinata Tasikmalaya. Tujuan 
pelatihan SAR adalah untuk meningkatkan keterampilan dan ketang
kasan anggota Polhut sebagai anggota Satgan BNPB siap mengh
adapi bencana alam dan tangap darurat. Pelatihan yang berlang
sung selama 2 hari, 24 – 25 Desember 2015, juga diikuti  BNPB  Kab 
Pangandaran, PMI Kab Pangandaran, dan anggota Lanud sendiri. 

mu

Kontribusi Pangan BKPH 
Banjar Cukup Signifikan
Salah satu, progam pemerintahan adalah kedaulatan pangan. 

Progam ini dilakukan dengan mengoptimalkan setiap jengkal lahan 
untuk ditanami  bahan pangan seperti jagung, padi, kedelai, kacang 
dan sebangsanya.

Perum Perhutani, termasuk KPH Ciamis sudah cukup lama me
manfaatkan lahan dibawah tegakan untuk ditanami jagung, kacang 
dan kedelai.

Menurut Asper/KBKPH Banjar Utara, Tasidi S Hut  tanaman 
tumpangsari di BKPH yang dikelola berada di petak 55 a seluas 6,6 
hektar, petak 47 d seluas 11, 30 hektar, dan petak 39 e 3 hektar  
RPH Gadung. 

“Jenis yang dibudidayakan adalah jagung dan kacang tanah,” 
katanya di kantor Asper BKPH Banjar Utara, Banjar yang dalam pen
gelolaannya merlibatkan sebanyak 230 pesanggem.

Tarsidi mengatakan pesanggem dapat menikmati panen jagung 
2 kali  untuk musim pertama.Tiap panen mencapai 3 ton pipil jagung 
kering/hektar. Jagung yang dibudidayakan adalah hibirida untuk pa
kan ternak. Harga  jagung pipil kering Rp 3, 5 ribu/ kg.  Untuk kacang 
ratarata panen 3,5 bulan sekali. Sekali  panen pesanggem dapat  2 
ton/ hektar. Harga kacang tanah basah Rp 5 ribu/kg.

Selain itu, dibudidayakan pula tanaman singkong dan pisang 
pada tahun kedua.

“ Prinsipnya jangan sampai tanaman pangan itu mengganggu 
tanaman pokok,” tegas Tarsidi  (29/12/2015). 

Selama  lima tahun, 20102014, sumbangan pangan dari BKPH 
Banjar cukup signifikan. Mulai dari  padi, jagung, kacang tanah, 
singkong, dan  pisang. Misal padi (2014) mencapai 406 ton, jagung 
(2013) mencapai 961 ton, dan kacang tanah (2010) mencapai 107 
ton. Namun, selama kurun waktu itu volumenya fluktuatif, tergantung 
luas  dan tersedianya lahan  yang ditumpangsarikan.mu

Asper/KBKPH Banjar, Tarsidi, S.Hut dengan staf

Lahan Di 12 BKPH 
untuk Program IFS
KPH RAnDublATung DIVRe JATeng 
Lahan seluas 2.133,3 hektar di kawasan hutan Perum 

Perhutani KPH Randublatung  yang tersebar di 12 BKPH diguna
kan untuk mendukung program Ketahanan Pangan Nasional. 

Secara umum sistem pertanian terpadu atau Integrated 
Farming System (IFS) merupakan salah satu fondasi bagi petani 
untuk meningkatkan pendapatan yang dilakukan di dalam ka
wasan hutan maupun luar kawasan hutan. Dimana dalam pro
gram tersebut petani diberikan kesempatan untuk melakukan di
versifikasi tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan pertanian 
sekitarnya. Pelaksanaan IFS didalam kawasan hutan Perhutani 
KPH tersebar di 12 BKPH dengan penanaman palawija jenis jag
ung.

Administratur KPH Randublatung, Ir .Herdian Suhartono 
melalui Kepala Sub Seksi  PHBM, Ahmad Puspita mengatakan 
bahwa dalam kegiatan IFS tersebut KPH Randublatung  telah 
menyiapkan lahan kawasan hutan dan kegiatan penanaman di 
koordinir oleh LMDH di masing – masing Desa yang mempunyai 
petak pangkuan hutan“.

Lebih lanjut dikatakan Ahmad, bahwa dalam kegiatan per
tanian terpadu tersebut tugas Perhutani adalah disamping me
nyiapkan lahan juga membantu distribusi benih dan pupuk yang 
disediakan oleh pemerintah.

 “ Jadi Perhutani tidak sendirian dalam mensukseskan IFS ini, 
untuk lahan Perhutani menyiapkan, kemudian untuk pengadaan 
benih dan pupuk dicukupi oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan 
pendampingan dan peyuluhan dilakukan oleh Dinas Pertanian di 
masing masing daerah,” tambahnya.

Dari pengamatan lapangan di beberapa lokasi petak dalam 
kawasan hutan yang masuk dalam program IFS tersebut, tana
man jagung menjadi komoditi unggulan petani hutan.

Kegiatan pertanian terpadu dilakukan pada kawasan tana
man muda atau tanaman tahun berjalan. Jadi dalam pelaksan
aanya bisa berdampingan antara kegiatan tanaman kehutanan 
dan palawija. Tercatat sebanyak 3.631 orang petani penggarap 
pada lahan seluas 2.133,3 Ha tersebut.  

Sstimasi produksi jagung  pada panen perdana masa tanam 
tahun ini sebanyak 17.066,4 ton jagung jika dinilai dengan harga 
jagung ratarata Rp 3000 /kg maka akan mendapatkan penghasi
lan sebesar Rp 51.199,2 miliar.

“ Jadi ratarata petani hutan bisa mendapatkan Rp 14,1 juta 
per hektar atau Rp 2,8 
juta perorang selama 
3 bulan usia tanaman 
jagung gtersebut,” jelas 
Ahmad.

 Angka tersebut ten
tunya bisa memberikan 
penghasilan tambahan 
yang cukup berarti bagi 
petani hutan. Sedangkan 
dari sisi ketahanan pan
gan, tambah Ahmad, dari 
kawasan hutan  KPH 
Randublatung saja bisa 
dihasilkan jagung seban
yak 17 ton lebih sebuah 
capaian prestasi yang 
cukup menggembirakan. 

Kom.Rdb/Andan.S
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HUT KE-31, SWB Menanam 
BANYUMAS  Puluhan anggota Pramuka Penegak Dari Saka 

Wanabakti yang berpangkalan di KPH Banyumas Timur melaku
kan penanaman pohon di Petak 3, RPH Baturaden, BKPH Gunung.
Slamet Barat KPH Banyumas Timur, Sabtu (19/12/15)

Ketua Pimpinan Saka Wanabakti Kwarcab Kabupaten Banyumas 
Wawan Triwibowo mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan 
ini dalam rangka memperingati HUT Saka Wanabakti yang ke31 
Tahun 2015.

”Sekitar 300 pohon jenis kenasian, nyamplung, kayu bancet, 
jenawi, gora hutan, nangsi,  mahoni, kepoh dan beberapa jenis tan
am langka lainnya, ditanam secara beramairamai di kawasan hutan 
tersebut dan melalui kegiatan penanaman pohon ini, diharapkan da
pat diikuti oleh seluruh anggota Saka Wanabakti di Jawa Tengah,.” 
ungkap wawan. 

Kom.Divre Jateng/Ayk

SWB Ikut Apel Siaga Bencana
SEMARANG  Dalam menghadapi musim penghujan, 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Apel Kesiapsiagaan 
Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Lapangan 
Pancasila Simpang Lima, Semarang Jawa Tengah (5/1). Apel diikuti 
ratusan personel gabungan dari satuan SAR 35 kabupaten/kota, 
TNI/Polri, Pramuka Saka Wanabakti yang tergabung dalam Anggota 

Unit Bantu Pertolongan Pramuka (UBALOKA) Jawa Tengah dan se
jumlah relawan. 

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam sambutannya 
meminta masyarakat lebih peduli dan mencermati kondisi alam teru
tama titik mana saja yang berpotensi terjadi bencana. 

“ Dengan adanya apel kesiapsiagaan ini paling tidak kita sudah 
mempersiapkan dari segi sarana dan prasana dengan di dukung 
tumbuhnya masyarakat yang akan sadar bencana,” ujar Gubernur.

Masyarakat, tegas Gubernur, harus dilibatkan untuk peduli dan 
ada ilmu titen (mengamati). Mana saja daerah yang akan terjadi 
bencana banjir dan longsor.

Sementara itu Wakil Ketua Bidang Kegiatan Operasional Saka 
Wanabakti Kwarda Jawa Tengah, Kak Arief Hidayat mengatakan 
Pramuka Saka Wanabakti selalu siap sedia.

“ Setiap hari kami siagakan satu tim di pangkalan, sehingga apa
bila sewaktuwaktu terjadi bencana dan musibah lainya  tim ini lang
sung kami berangkatkan menuju lokasi kejadian,” jelasnya. Kom.

Divre Jateng/Ay

Menghijaukan BP Serut
blITAR - Dalam rangka Memperingati hari Menanam Pohon 

Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) di Kabupaten 
Blitar, Bupati Blitar, Herry Noegroho melaksanaklan kegiatan pen
canangan di lokasi Bumi Perkemahan Serut, kawasan hutan KPH 
Blitar (2/12/2015). 

Kegiatan selain diikuti segenap instansi dan unsur pimpinan 
Kabupaten Blitar juga melibatkan ratusan anggota Pramuka Kwartir 
Cabang Kabupaten Blitar, termasuk Pramuka Saka Wanabakti bi
naan KPH Blitar.

Dalam sambutannya Bupati Blitar agar dalam kegiatan penana
man tidak hanya menanam saja, tetapi harus dipelihara dan dijaga 
agar dapat tumbuh dengan baik, hijau dan menghasilkan oksigen 
bagi umat manusia. Sehingga kedepan Bumi Perkemahan Pramuka 
Serut di Desa Darungan, Kecamatan Kademangan ini dapat sejuk, 
hijau dan lestari.

Sementara Administratur/KKPH Blitar, Haris Suseno sangat 
mengapresiasi kegiatan penanaman di petak 53 a RPH Sekaran, 
BKPH Lodoyo Barat itu dan pihaknya juga memberikan bantuan bib
it tanaman hutan dan buah guna menghijaukan Bumi Perkemahan 
Serut tersebut.*

SWb HIJAuKAn lAHAn eKS eRuPSI
KPH Blitar bersama Pramuka Saka Wanabakti dan murid SMPN 

1 Gandusari Wlingi melakukan kegiatan aksi menanam di lahan 
bekas terjadinya eupsi Gunung Kelud di petak 7a RPH Gandusari, 
BKPH Wlingi. Sebanyak 750 bibit terdiri dari sengon buto, pinus dan 

BINA |  Edisi  11 n Januari 2016 / Th XLII 39



SAKA WANABAKTI

durian ditanam di kawasan itu beberapa waktu lalu.
Kegiatan yang murni dilakukan SWB yang berpangkalan di BKPH 

Wlingi juga mendapat apresiasi dari SMPN 1 Gandusari Wlingi yang 
ikut terlibat langsung dalam kegiatan yang dipimpin langsung Kak 
Heriyanto, selaku KRPH Gandusari.

Kom.bltr/Romi

SWB Ikut Hijaukan 
Kebun Raya Kuningan

KUNINGAN  Pramuka Satuan Karya Wanabakti KPH Kuningan 
melaksanakan penanaman dengan jenis bibit tanaman tipikal 
Gunung Ciremai di Kebun Raya Kuningan (KRK) Desa Padabenghar 
Kecamatan Pasawahan Kuningan (25/11)

Kegiatan penanaman diikuti sebanyak 45 anggota Saka 
Wanabakti dari berbagai pangkalan SMA dan SMK sederajat 
wilayah kabupaten Kuningan pada acara Launching Kebun Raya 
Kuningan (KRK) oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) Prof. Dr. Iskandar Zulkarnaen beserta Bupati Kuningan, Utje 
Choeriah Suganda.

Kepala LIPI Prof.DR. Iskandar Zulkarnaen dalam sambutannya 
mengatakan, bahwa KRK telah dinyatakan siap dan mampu untuk 

mengemban lima fungsi Kebun Raya yaitu, Konservasi, Pendidikan, 
Penelitian, Wisata dan Jasa Lingkungan.

Terkait keterlibatan Saka Wanabakti dalam kegiatan terse
but, Kak Aries Indra Supartha sebagai majelis pembimbing Saka 
Wanabakti Kuningan mengharapkan anggota Saka Wanabakti bisa 
menumbuhkan semangat peduli terhadap  tanaman, lingkungan, 
serta sosial sehingga dapat menjaga kelestarian alam, ekosistem 
serta keseimbangan sumberdaya alam terutama hutan.

Sementara Kak Sindi Lidia Ulfah sebagai Dewan Kerja Pramuka 
Saka Wanabakti menyatakan bahwa dengan kegiatan penanaman 
bersama tersebut pramuka Saka Wanabkti merasa tergugah dan 
termotivasi untuk lebih cinta hutan dan lingkungan serta melestari
kannya.

 Kom.Kng/Dan

Pelantikan Anggota Baru
PROBOLINGGO  Sebanyak 75 anggota baru Pramuka Saka 

Wanabakti binaan KPH Probolinggo dilantik oleh Kak Agus Nana 
Rustiana S Hut ( Wakil Adm/KSKPH Probolonggo) di  Pantai 
Tampora yang berada di petak 34e RPH Taman Barat BKPH Taman 
KPH Probolinggo beberapa waktu lalu.

Sebelum dilakukan pelantikan adikadik peserta yang berasal 
dari kota dan kabupaten Probolinggo selama tiga hari mengikuti 
berbagai kegiatan tentang kehutanan dan kesakaan. Diantaranya 
tentang budidaya lak Cabang, keamanan hutan dan lainlain.*

MADURA  Saka Wanabakti Kwartir Cabang Pamekasan melan
tik 25 anggota baru yang berlangsung di  petak 47 RPH Sumenep 
BKPH Madura Tmur. Sebelum pelantikan diadakan kegiatan kesa
kaan, bakti sosial dan Giri Wana Rally. Disamping itu terkait den
gan perannya sebagai pramuka di bidang kehutanan, mereka juga 
mendapat pembekalan tentang cara membuat persemaian dan teh
nik penanaman. Kom.mdr/makbul.
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Foto : Ist/banyuwangibagus.com

Goa Kreo, sebuah tempat wisata yang 
ada di Semarang yang berada pada kawasan 
hutan seluas sekitar 5 ha. Wisata Goa Kreo  
merupakan terletak di daerah perbukitan 
Gunung Krincing dan lembah Sungai Kreo, 
tepatnya di Dukuh Talun Kacang Kelurahan 
Kandri Kecamatan Mijen.  Untuk menuju ke
sana tidak jauh. Jaraknya hanya sekitar 13 
km dari bundaran  pusat kota atau tepatnya 
dari Tugu Muda menuju ke arah selatan.

Goa Kreo dipercaya sebagai petilasan 
Sunan Kalijaga saat mencari kayu jati untuk 
membangun Masjid Agung Demak. Menurut 
legenda, saat beristirahat di tempat itu, 
Sunan Kalijaga bertemu dengan sekawanan 
kera yang kemudian disuruh menjaga kayu 
jati tersebut. 

Kerakera itu pun tunduk dan patuh 
dengan apa yang diperintahkan Sunan 
Kalijaga.

Menurut cerita kata "Kreo" sendiri be
rasal dari kata "Mangreho" yang berarti peli
haralah atau jagalah. Kata inilah yang kemu
dian menjadikan goa ini disebut Goa Kreo 
dan sejak itu kawanan kera yang menghuni 
kawasan ini dianggap sebagai penunggu.

Puluha kera jina yang menghuni goa 
dan kawasan Kreo menjadi daya tarik bagi 

wisatawan yang berkunjung 
ke sana.  Kerakera itu jinak 
dan berkeliaran bebas. Namun 
demikian bagi pengunjung tetap 
disarankan agar hatihati dan 
waspada. Karena ada saja kera 
yang sering usil, menyahut benda atau 
barang bawaan. Untuk itu sebelum berg
erak menuju goa disarankan untuk membeli 
kacang yang bisa diberikan pada kerakera 
tersebut agar tidak mengganggu. 

Untuk mencapai mulut Goa, pengunjung 
harus melewati anak tangga yang cukup 
banyak dan curam. Disebelah Utara Goa 
Kreo terdapat air terjun yang berasal dari 
berbagai sumber mata air yang jernih dan 
tidak kering meski musim kemarau panjang. 

Di kawasan Goa Kreo Semarang ini 
sekarang sudah dibangun waduk, Waduk 
Jatibarang namanya. Waduk Jatibarang ini 
berfungsi sebagai pengendali banjir di Kota 
Semarang, menjaga ketersediaan air mi
num, dan sebagai pembangkit tenaga listrik. 
Waduk Jatibarang memiliki luas 46,56 hek
tar. Bagi pengunjung yang ingin menikmati 
sensasi berkeliling waduk, juga bisa dengan 
naik speed boad yang diporasikan petugas. 
Dengan membayar ongkos tentunya. 

Dengan 
dibangunnya 

Waduk Jatibarang, 
menjadikan Goa Kreo sekarang ini kini be
rada di tengah tengah waduk. Dan untuk 
mencapai goa dihubungkan dengan sebuah 
jembatan.

Obyek wisata Goa Kreo dibuka setiap 
hari mulai jam 6.0018.00. Dan harga tiket 
masuk cukup membayar Rp 3000 per orang 
dan bea parkir Rp 2000 untuk motor dan Rp 
5000 mobil. Akses jalan mulus sampai loka
si. Satu lagi untuk urusan perut, di sekitar 
lokasi juga berjajar kedaikedai makan atau 
minuman yang menyajikan berbagai menu. 
Menikmati hidangan sambil menikmati kein
dahan waduk dibawah. 

SW

Goa Kreo
Petilasan

Sunan Kalijaga
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