
LAPORAN UTAMA

“ Melalui pembelian online 
sangat menguntungkan kar
ena akan efisien bagi pem
beli, makin mudah dan cepat. 
Juga memberikan kesem
patan yang sama kepada se
tiap masyarkat. Pembelian 
online juga lebih transparan,” 
kata Direktur Komersial Kayu 
Perum Perhutani, Agus Setya 
Prastawa dalam sambutan
nya.

Dikatakan jalur itu ditem
puh seiring meningkatnya 
penggunaan e-commerce ber
basis website di Indonesia. 
Melalui website, masyarakat 
dapat membeli kayu secara 
online dari mana saja dengan 
langsung memilih kapling yang 
tercantum dalam website.

Setelah memilih kapling 

kayu, pembeli akan menda
patkan kode booking, dan 
kemudian dapat melakukan 
pembayaran.

“ Dengan menggunakan 
bukti pembayaran yang ada, 
pembeli bisa langsung melaku
kan pengambilan kayu di TPK 
(Tempat Penimbunan Kayu),” 
jelasnya lebih lanjut.

Dari penjualan kayu melalui 
e-commerce tersebut, Perum 
Perhutani memperkirakan da
pat mengantongi pendapatan 
dari penjualannya sebesar 
Rp1,6 triliun. Rencana itu akan 
diperoleh dari saluran online 
maupun penjualan kontrak se
cara online.

Prastawa berharap pen
jualan kayu melalui online 
akan bisa menambah pangsa 

Perhutani Luncurkan
Sistem Penjualan Kayu Online

Untuk memberikan kemudahan 
dan juga peningkatan pangsa pasar 

pembelian kayu Perum Perhutani 
memulai babak baru dalam sistem 
penjualan kayu, yakni merambah 

penjualan kayu berbasis online 
melalui tokoperhutani.com. Toko 
kayu online itu merupakan hasil 

kerja sama Perum Perhutani ber
sama Telkom dan dilakukan pelun
curannya di Gedung Rimba Graha 

Semarang (8/3). 
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LAPORAN UTAMA
pasar yang signifikan terhadap produk 
kayu. Menurut dia, hingga 7 Maret 2016, 
penjualan kayu sudah mencapai Rp 12,7 
miliar dengan jumlah kapling yang sudah 
uploaded sebanyak 35.104 bidang de
ngan volume ritel online 15.235 M3 dan 
volume kontrak online 323,1 M3.

“ Penjualan online ini juga merupakan 
salah satu bentuk rencana aksi Perhutani, 
hasil pendampingan KPK sejak tahun 
2014 lalu,” tegas Prastawa. 

Disampaikan Prastawa bahwa 
pada 4 Desember 2015, holding BUMN 
Kehutanan ini telah membuka pen
jualan kayunya dengan sistem online 
atau e-commerce melalui Kantor Divisi 
Pemasaran Kayu Wilayah Bogor di Tajur, 
Bogor, untuk lima area pemasaran, yaitu 
Bogor, Priangan, Cirebon, Randublatung 
dan Bojonegoro.

Uji coba sistem penjualan online telah 
telah dimulai Juni 2014 di Area Manajer 
Jawa Barat dan Banten. Pembeli dapat 
langsung memilih kapling dari layar moni
tor di kantor Pemasaran Perhutani.

" Perum Perhutani terus merespon ke
inginan pembeli dan pelanggan untuk per
baikan sistem penjualan kayu yang lebih 
transparan, mudah, menjunjung prinsip 
efisiensi dan peningkatan pangsa pasar 
pembeli kayu," paparnya.

Sementara General Manager Telkom 
Dwi Sulistiyani, pada kesempatan pelun
curan tokoperhutani.com mengatakan 
bahwa Perhutani termasuk pioneer e-

commerce kayu. Melalui sistem tersebut, 
pembeli dapat dilayani secara online di 
mana saja dengan menggunakan aplikasi 
smartphone berbasis internet.

" Caranya mudah, setelah memilih 
kapling kayu secara online, pembeli akan 
mendapat kode booking dan membayar 

langsung kayu yang telah dipilih. 
Bukti pembayaran dapat digunakan 
pembeli untuk pengambilan kayu di 
Tempat Penimbunan Kayu (TPK) 
Perum Perhutani," papar Dwi.

Pertama di dunia
Ditambahkan Executive Vice 

President (EVP) Telkom Regional 
IV Jateng dan DIY, Rosyidul Umam 
Aly bahwa penjualan online Toko 
Perhutani adalah penjualan online 
kayu pertama di dunia. Penjualan 
kayu online merupakan solusi pe
masaran digital terintegrasi yang 
memungkinkan pelanggan atau 
pembeli kayu dapat mencari dan 
membeli kayu secara real time and 
anywhere karena dibangun berba
sis ecommerce termasuk payment 
gatewaynya.

“Penjualan online produk 
Perhutani merupakan salah satu 
perwujudan MoU sinergi BUMN. 
Telkom Indonesia telah mendukung 
pembangunan dan pengembangan 
aplikasi maupun infrastruktur dalam 
bisnis Perum Perhutani dengan ber

bagai solusi. Diantaranya Pengembangan 
Enterprise Resource Planning, Business 
Intellegence, eOffice, Komunikasi data 
antar KPH, Infrastruktur data semua TPK 
dan yang terakhir POTP dalam bisnis 
Perum Perhutani dengan pemanfaatan 
ICT,” katanya. 

Dengan dikembang
kannya POTP dengan 
dukungan ICT  dari 
Telkom tersebut dite
gaskan Umam bertu
juan untuk menceagah 
agar tidak ada kontak 
langsung antara orang 
Perhutani dengan buy-
er, karena pemesanan 
cukup dilakukan secara 
online yang prosesnya 
jauh lebih cepat dan le
bih mudah

Telkom berkomit
men terus meningkat
kan kualitas layanan 
TIMES (Telekomunikasi, 
In for masi Media  Edu-
tainment and Services ) 
untuk mendukung per
tumbuhan bisnis Pe
rum Perhutani, serta 
berperan lebih besar 
untuk pengembangan 
Teknologi Informasi 
dan Komunikasi secara 
kese luruhan. 

S.Widhi

PELUNCURAN POTP : EVP Telkom Regional IV Jateng dan DIY Rusyidul Umam Aly (dua dari kiri) 
besma Direktur Komersial Kayu Perum Perhutani Agus Setya Prastawa (tiga dari kiri) didampingi Kepala 
Divisi Komersial Kayu Admad Ibrahim meluncurkan Penjualan Online Toko Perhutani. 

Direktur Komersial Kayu Perum Perhutani, 
Agus Setya Prastawa.
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LAPORAN KHUSUS

KPH Jatirogo
Selama lebih dari lima puluh tahun, 

Perum Perhutani selalu berkontribusi pada 
program pemerintah termasuk soal pe
menuhan kebutuhan pangan nasional. Kali 
ini salah satu bukti melalui penanaman tana
man pangan di kawasan hutan dengan pola 
Tumpangsari sudah berhasil dengan sukses 
besar melalui  sistem Pengelolaan Hutan 
Bersama Masyarakat (PHBM).

Program kedaulatan pangan yang telah 
dicanangkan Pemerintah JokowiJK ditam
pakkan hasilnya, saat panen raya jagung 
di petak 29 E RPH Tawun BKPH Bahoro, 
KPH Jatirogo. Panen diikuti Pangdam V/
Brawijaya Mayor Jenderal TNI Sumardi, 
Bupati Tuban H Fathul Huda, Wakil Bupati 
Tuban H Ir Noor Nahar Hussein, MSi, Ketua 
DPRD Tuban Miyadi, Dandim 0811 Tuban 
Letkol Inf. Sarwo Supriyo, dan Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi Jawa Timur Ir Indra 
Wiragana, MSi didampingi Kepala Perum 
Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Ir  
Andi Purwadi MM awal Maret 2016.

Kebijakan pemerintah 2014 tersebut 
ditindaklanjuti Perum Perhutani dengan 
Universitas Gajahmada dan Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah dengan menciptakan 
serangkaian ujicoba sistem pertanian ter
padu (Integrated Farming System) pada la
han bawah tegakan hutan perum Perhutani. 
Hasilnya menggembirakan sehingga  mela
lui surat Sekretaris Kabinet pada 31 Maret 

2015 Perum Perhutani diminta Pemerintah 
untuk lebih mengoptimalkan lahan kawasan 
hutannya dengan meningkatkan produktivi
tas pangan sekaligus meningkatkan kese
jahteraan masyarakat sekitar hutan melalui 
sistem pertanian terpadu tersebut.

Pada 2016 Perum Perhutani menga
lokasikan lahan hutan untuk tanaman padi 
seluas 15.364 Ha dan jagung 193.820 Ha. 
Luasan tersebut ditarget menghasilkan gabah 
131.488 ton dan jagung pipil 1.220.131 ton, 
dengan sebaran panen dari Provinsi Jawa 
Tengah 29 %, Jawa Timur 60 %, Jawa Barat 
11 % dan Banten 1%. Kontribusi jagung dari 
lahan Perum Perhutani tersebut diharapkan 
akan memenuhi kebutuhan jagung nasional 
sebesar lebih kurang 20.22 juta ton.

Untuk wilayah Kabupaten Tuban, ka
wasan hutan Perum Perhutani yang berpo
tensi menghasilkan jagung seluas 19.737,55 
Ha dengan target produksi 71.055 ton. 
Luasan tersebut terdapat di tiga KPH 
yaitu tumpangsari jagung di KPH Jatirogo 
5.208,55 Ha, KPH Parengan 4.107,85 Ha 
dan KPH Tuban 10.421,15 Ha. Penyerapan 
tenaga kerja dari komoditas jagung sekitar 
37 ribu orang petani hutan dengan estimasi 
pendapatan setiap kali panen lebih dari Rp. 
177,6 M.

Lokasi petak 29E, RPH Tawun, BKPH 
Bahoro, KPH Jatirogo Divisi Regional Jawa 
Timur yang dipanen luasnya 37,10 Ha ada
lah hasil kerjasama Perum Perhutani dengan 

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 
Sumber Rejeki.

Kepala Perum Perhutani Divisi Regional 
Jawa Timur menyatakan bahwa kawasan 
hutan Perhutani dapat memberikan man
faat nyata berupa produk pangan kepada 
masyarakat sekitar hutan yang dapat dikon
sumsi langsung maupun untuk bahan baku 
pakan ternak. 

“ Dalam rangka mendukung program 
kedaulatan pangan Pemerintah yaitu Nawa 
Cita, Perum Perhutani akan terus bersinergi 
dengan BUMN lainnya,” kata Andi Purwadi.

Sementara itu Bupati Tuban, H. Fatchul 
Huda dalam sambutannya, Kabupaten 
Tuban sebagai lumbung Jagung, lumbung 
padi dan lumbung daging, harus ditingkat
kan.

“ Karena semakin tahun lahan kita 
berkurang tapi penduduk semakin bertam
bah. Selain itu mafia pupuk juga harus dib
erantas karena sangat menyulitkan para 
petani, dan saya berterima kasih karena 
berkat para TNI dan jajarannya mafia pupuk 
ini bisa dikawal terus”.

Huda menambahkanbahwa ia juga 
berterima kasih kepada Perhutani karena 
sudah merelakan lahannya untuk ditanami 
oleh petani dengan gratis tanpa sewa lahan. 
Pleh sebab itu itu ia meminta agar kebaikan 
Perhutani harus diimbangi masyarakat den
gan menjaga kelestarian hutan jangan sam
pai gundul. Sr

Menandai panen raya segenap pejabat diantara Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Sumardi, Bupati Tuban H. Fathul Huda dan Kepala 
Perum Perhutani regional Jati, Andi Purwadi bersama memanen jagung di petak 29 E RPH Tawun 

Kawasan Hutan Berikan Manfaat Nyata
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SEPUTAR KPH

KPH LAWU DS DIVRE JATIM
Setelah buron selama satu tahun, 

Burhan Samroni (36 tahun), warga Desa 
Ronosentanan Kecamatan Siman Kabupaten 
Ponorogo akhirnya berhasil dibekuk petugas 
Satreskrim Polsek Siman Ponorogo (09/03) 
pukul 01.00 WIB dini hari. Pelaku pencurian 
getah pinus itu tertangkap saat berusaha 
masuk rumahnya yang selama ini terus 
diawasi petugas.

Wakapolres Ponorogo, Kompol Hartono 
mengatakan, pelaku telah lama menjadi 
target pencarian pihak kepolisian dan 
Perhutani atas dugaan pencurian getah 
pinus yang terjadi satu tahun silam. Tepatnya 
1 Februari 2015 bahwa  Perhutani KPH Lawu 
Ds sering kehilangan getah. 

“ Teryata dengan bantuan masyarakat 
Perhutani mendapat informasi bahwa di 
Kecamatan Siman terdapat pengolahan 
getah pinus yang bahan bakunya berasal dari 
hasil hutan Perhutani, seketika itu Perhutani 
melaporkan dari masyarakat untuk meminta 
bantuan penaganan guna pengrebekan di 
wilayah rumah yang dicurigai menjadi pabrik 
pemasakan getah yang bertempat di Desa 
Ronosentanan, Kec. Siman yang masuk 
wilayah kerja Polsek Siman,” jelas Kompol 
Harnoto didampingi Waka Adm /KSKPH 
Lawu Ds, Adi Nugroho, waktu gelar acara 
jumpa pers (10/3).

Pengembangan kasus penadah pencuri 
getah pinus Perhutani akan terus dilakukan 
penyidikan yang mengarah ke suatu sopir 
kurir getah dalam pengakuan Burhan 
selama diintrogasi oleh pihak Polsek dan 
Polres (08/3) malam yang mengaku bahwa 
getah yang didapat dari sopir truk getah 
yang sering setor ke Pabrik PGT Sukun yaitu 
Daituk.

Dalam pengakuan Burhan beli getah 
seharga Rp 8000 dari Daituk, sedangkan 
harga getah Perhutani Sekarang Rp 4000. 
Praduga keterlibatan orang dalam masih di 
kembangkan oleh Polsek selaku Penyidik 
yang mempunyai wewenang penanganan 
yang menyangkut aset Negara yang berupa 
Hasil Hutan Berupa Getah Pinus.

Waka Adm/KSKPH Lawu Ds, Adi 
Nugroho juga selaku Korkam KPH Lawu 
DS sementara juga mengatakan masih nihil 
keterlibatan orang dalam.

“ Tetapi pengembangan penyidikan akan 
terus dilakukan terhadap sopir truk atas 
nama Daituk dan juga Burhanudin,” ujarnya

Adi Nugroho juga menghimbau kepada 
semua masyarakat untuk membantu ikut 
memberantas penyelewengan hasil hutan, 
prinsipnya dalam jumpa Pers di Polres 
Ponorogo menegaskan bahwa Perhutani 
akan selalu menjaga aset negara yang hal 
ini Hasil Hutan serta akan menindak tegas 
bila ada oknum pegawai Perhutani yang 
terlibat.

Buron Setahun, Pencuri Getah Pinus Dibekuk

Total barang bukti yang berhasil disita 
petugas diantaranya, 11 sak getah pinus 
mentah, 4 sak getah pinus olahan, 2 loyang 
getah olahan dan satu unit drum sebagai 
alat pengolahan. Atas perbuatannya, pelaku 
diancam dengan pasal 12 huruf k I, junto 

pasal 87 ayat 1 huruf b, c UU Nomor 18/2013 
tentang pencegahan dan pemberantasan 
perusakan hutan dengan ancaman hukuman 
maksimal 5 tahun penjara.

Kom.Lawu Ds/Eko 

Para petugas dan Burhan, buron pencuri getah pinus dengan barang bukti yang berhasil 
diamankan.

Kapolres Jember, Sabilul Alif, SH.,M.Sik memimpin upacara 
sebelum melakukan penutupan tambang emas ilegal.

KPH JEMBEr DiVrE JatiM
Kapolres Jember bersama Komandan 

Kodim 0824 dan Administratur Perhutani 
KPH Jember pimpin 1.700 warga Jember 
menutup tambang emas ilegal dalam ka
wasan hutan negara Perum Perhutani 
Jember  pada  25 Pebruari 2016.

Sudah sejak 
lama masyarakat 
Kabupaten Jember 
khususnya wilayah 
yang berbatasan 
dengan kawasan hu
tan gunung Manggar 
menunggu kete
gasan Pemerintah 
Kabupaten Jember.

Sejak awal mun
culnya penambangan 
emas ilegal dalam ka
wasan hutan Gunung 
Manggar awal tahun 
2013, masyarakat mu
lai merasa resah dan 
khawatir akan akibat 
yang ditimbulkan dari 
penambangan emas 
liar tersebut.

Akibat penambangan ilegal itu telah 
merusak kawasan hutan, pohonpohon tum
bang, terdapat ribuan lobang yang sangat 
dalam sebagai kantong air sehingga tanah 
menjadi labil dan dapat menyebabkan ben
cana alam yang mengancam ketenangan 
masyarakat.

Tambang Emas Ilegal Ditutup
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SEPUTAR KPH

KPH PEKALONGAN TIMUR
Curug Bajing, bak mutiara terpendam. 

Bagaimana tidak keindahan curug yang su
dah ada sejak dulu kala itu baru dikenal akhir
khir ini. Masih sedikit yang tahu tentang tempat 
ini. Pesona Curug Bajing banyak dibicarakan 
lantaran publikasi dari media sosial macam 
Instagram atau pun Facebook. Keelokannya 
tidak diragukan. Curung yang baru dikelola seta
hun yang lalu sudah banyak menyedot pengun
jung, utamanya pasangan mudamudi. Mereka 
rela menumpuh jarak puluhan kilometer untuk ke 
sana, sekedar untuk menikmati keindahan alam
nya dan berselfiria lewat smartphone de ngan 
background Curug Bajing nan eksotik.

Curug Bajing berada dalam kawasan hutan 
pangkuan LMDH Wono Mulyo Desa Tlogopakis 
Kec. Petung Kriyono, Kab. Pekalongan. Tepatnya 
di wilayah hutan RPH Tlogopakis BKPH Doro 
Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur.

Meski sudah dilakukan pengeloaan, na
mun sejauh ini pengelolaannya masih menjadi 
masalah. Lantaran Curug Bajing saat ini pen
gelolaannya bukan oleh LMDH. LMDH  Wono 
Mulyo selaku pemilik pangkuan masih hanya 
sebagai penonton lantaran curug itu saat ini 
kelolanya ada di Kelompok Sadar Wisata 
(Pokdarwis) Desa Tlogopakis. Entah bagaimana 
awalnya namun saat ini antara LMDH Wono 
Mulyo dan Pokdarwis Desa Tlogopakis masih 
terus duduk bersama untuk membahas pengelo
laan Curug Bajing tersebut. Pihak manajemen 

Terget Produksi Pinus 
Dinaikkan 500 Ton

KPH KEDU SELataN
Target produksi getah pinus KPH Kedu 

Selatan pada 2016 dinaikkan 500 ton, se
hingga menjadi 12.000 ton dari tahun lalu 
sebesar 11.500 ton. Dari target sebesar itu 
pada 2015 produksi bisa terlampaui sebasar 
5 %.

Di katakan Kepala Seksi PSDH KPH 
Kedu Selatan, Hartanto SE produksi getah 
2015 sampai awal Pebruari lalu juga sudah 
bisa melampaui hampir 6 % atau sudah ter
capai 17,99 % dari target. 

“ Itu semua karena upaya keras jajaran  di 
lapangan dan monitoring dan evaluasi yang 
intensif dari manajemen dan diterjunkannya 
tim pendampingan dari kantor KPH. Semua 
kepala Urusan  berberak ke lapangan untuk 
selalu mendampingi temanteman di lapan
gan untuk mencapai target,” katanya.

 Diakui, meski sampai awal 2016 curah 
hujan masih cukup tinggi, tetapi semangat 
jajaran di lapangan untuk mengejar tar
get patut diapresiasi. Dan untuk memacu 
semangat mereka manjemen dikatakan 
Hartanto juga tidak menutup mata. Jelas bagi 
mereka, mandormandor yang berpresti bisa 
mencapai target yang diharapkan manaje

men akan memberikan reward atau 
penghargaan dan insentif lainnya. 
Tentunya juga ada punishment bila 
ada yang tidak bisa memenuhi hara
pan manajemen itu. 

“ Tidak hanya penghargaan yang 
diberikan oleh Administratur tetapi 
juga dari pucuk pimpinan dari tingkat 
Divisi Regional yang beberapa waktu 
lalu juga beberapa mandor TPG dan 
Mandor Sadap yang menerima itu,” 
tambah Hartanto.

Perhargaan terebut dikatakan 
Hartatnto juga akan menjadi point 
tambahan untuk bisa mengangkat  
dalam peningkatan status yang be
rangkutan. 

Menyinggung produksi getah 
bersih, mutu premium dan super pre
mium KPH Kedu Selatan dikatakan 
Hartanto tahun lalu produksinya juga 
bisa mencapai diatas 130 %. 

“Targetnya 10 % dari target 
satu tahun. Jadi kalau 11.500 target getah 
premiumnya 1.150 ton. Itu kita sudah bisa 
mencapai 1.350  ton pada 2015,” katanya. 
Karena hal tersebut juga didukung dengan 
cuaca yang bagus dan upaya keras jajran 
di lapangan seperti Mandor TPG, Mandor 
Sadap ataupun juga upaya keras dari para 
penyadap untuk mimpi dalam mencapai ge
tah bersih.

 “ Dan alhamdulilah KPH Kedu Selatan 
yang telah memproklamirkan “era getah 
bersih” dari getah bersih ini juga bisa menin
gkatkan rendemen di PGT dan bisa menin
gkatkan penghasilan,” katanya dimana mutu 
yang dihasilkan dari pengolahan getah itu 
mutu XA, XBnya juga meningkat.

“ Ya mudahmudahan target 12.000 ton 
bisa terealisir. Termasuk juga target getah 
premiumnya sebesar 10 % atau 1.200 ton,” 
jelasnya. 

Harapan kami nanti target yang dibe
bankan manajemen diatas tidaklah menjadi 
sebuah mimpi tapi bisa kita raih. Dengan 
kerja keras dari semua pihak kita paling tidak 
kita bisa mencapai sasaran di atasnya. 

S.Widhi

Kapolres Jember, Sabilul Alif, SH M.Sik 
didampingi Komandan Kodim 0824 Jember 
dan Administratur Perhutani KPH Jember, 
menyatakan sikap bersmasama menutup 
kawasan penambangan ilegal tersebut.

“ Kita sepakat mulai hari ini penamban
gan emas ilegal Gunung Manggar ditutup,” 
tegasnya.

Kurang lebih 1.700 massa yang terdiri 

terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah 
Kabupaten bersama rombongan Kapolres 
mendaki Gunung Manggar untuk menutup 
tambang emas ilegal. 

“ Terdapat ribuan lobang tambang di 
Gunung Manggar namun yang aktif berop
erasi tersisa 50 lobang saja”, kata AdmKPH 
Jember, Djohan Surjoputro S Hut MM  disela 
acara itu. Kom.Jbr/agus

Kepala Seksi PSDH Perhutani KPH Kedu 
Selatan, Hartanto SE
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SEPUTAR KPH

Curug Bajing Nan Eksotik

KPH Pekalongan Timur pun juga tak henti un
tuk mencari solusi, jalan terbaik untuk kebaikan 
bersama. 

“ Kami juga sedang berusaha menyatukan 
antara LMDH Wono Mulyo dengan Pokdawis 
Desa Tlogopakis. Toh mereka berada dalam 
satu desa,” kata Wakil Adm/KSKPH Pekalongan 
Timur, Rahmad Wijaya kepada BINA perihal 
pengelolaan Curug Bajing tersebut. 

Secara pengelolaan sebenarnya menjadi 
hak LMDH tapi kawasan tersebut berbatasan 
juga dengan tanah milik. 

“ Idealnya memang dikelola bersama kita 
baurkan dan kemudian dibentuk seksiseksi. 
Kan mereka juga dalam satu desa dan Kepala 
Desa tetap sebagai pelindungnya,”  tambahnya.

Dikatakan Pokdarwis sendiri dalam penge
loaanya juga sudah mendapat gelon toran dana 
untuk pengembangan dari Pemerintah setempat 
melalui Dinas Pariwisata sebesar Rp 100 juta.

Adanya bantuan dana pengemba ngan daei 
pemerintah itu dibenarkan Asper/KBKPH Doro, 
Subeno. Namun pihaknya selaku pemangku 
wilayah juga tidak bisa berbuat banyak. Untuk 
itu biar tidak terjadi gersekan antara Pokdarwis 
yang saat ini mengelola curug itu dengan LMDH 
Wono Mulyo selaku pemilik pangkuan pihaknya 
bersama LMDH juga terus melakukan pendeka
tan dan merapat ke stakeholder terkait. 

“ Karena itu merupakan pangkuan LMDH 
maka kami juga terus melakuakn dialog secara 
intensif. Kami juga merapat ke Dinas Pariwisata 

sekarang sudah dalam proses kerjasama,” 
kata Subeno yang mendam pingi BINA di 
lokasi. 

Ditambahkan Waryadi, KRPH Tlogopakis 
yang selalu aktif mendampingi dalam rem
bug pengelolaan Curug Bajing tersebut 
membenarkan meski proposal sudah sam
pai di tingkat manajemen sampai sekarang 
juga masih menunggu persetujuan. 

“ Kita sudah mengadakan per
temuan berulang kali besama dengan 
LMDH, Pokdarwis, Dinas Pariwisata Kab.
Pekalongan dan dengan KPH sendiri na
mun sampai sekarang belum ada kepas
tian,” keluhnya. Ia berharap masalah segera 
clear dan surat ijin segera turun sehingga 
LMDH dan Pokdarwis bisa segera beker
jasama mengelola Curug Bajing dengan 
serius. Termasuk adanya pemasukan agar 
bisa lebih jelas pembagiannya. Sejauh ini 
berapa besar pemasukannya pihak LMDH 
juga tidak tahu karena sepenuhnya menjadi 
pemasukan Pokdarwis Desa Tlogopakis.

Curug Bajing meski lokasinya jauh dari 
kota, saat ini pengunjungnya sudah cukup 
banyak, terurutama mudamudi. Karena ka
lau melihat lokasinya memang cocok untuk 
kaum mudamudi. Sepanjang penjalanan 
masuh wilayah hutan BKPH Doro sudah 
disu guhi view hutan alam dan alam pede
saan yang indah. Sesekali disuguhi curug
curug kecil di tebing sisi jalan. 

Untuk menuju lokasi pun meski jalanan 
sudah cukup bagus tapi tidak ada angkutan 
umum yang menuju kesana. Kalaupun ada 

jenis mobil pick yang sudah dimodifikasi, 
pun tidak sampai lokasi. Namun secara 
priba di, baik naik mobil ataupun sepeda mo
tor bisa sampai lokasi. Untuk masuk cukap 
bayar parkir, mobil Rp 5000 dan sepeda mo
tor Rp 3000.

Fasilitas yang ada saat ini, ada satu 
homestay milik masyarakat, MCK, are al 
parkir dan beberapa saung warung.  Untuk 

Kaur Komuniper KPH Pekalongan Timur, Khaerudin didampingi KRPH Tlogopakis 
Waryadi berdialog dengan Warmuat, Sekretaris LMDH Wono Mulyo Desa Tlogopakis.

Wakil Adm/KSKPH Pekalongan Timur, 
Rahmad Wijaya
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menuju Curug yang memiliki ketinggian seki
tar 100 meter itu dikatakan Subeno idealnya 
ya naik motor atau mobil pribadi. 

Kaur Komuniper KPH Pekalongan Timur 
Khaerudin juga menambahkan kalau per
masalahan nanti sudah clear, ia akan me
ngajak pengurus LMDH Wono Mulyo untuk 
studi banding untuk menimba ilmu wisata di 
tempat lain yang sudah maju.

Namun yang lebih penting tegas 
Khaerudin, agar ada kepentingan bersama 
pengeloaan parkir dan wilayah bisa dibagi.

“ Jadi parkir ada yang mengelola sendiri 
dan masuk kawasan ada yang mngelola 
senidri juga. Karena nanti yang menjadi 
dasar MoU adalah yang masuk kawasan.   
LMDH kan sebagai yang punya wilayah " 
pungkasnya. 

S.Widhi

SEPUTAR KPH

Indahnya Air Terjun Lider
KPH BANYUWANGI
Bagi para wisatawan yang menyukai 

wisata alam, pasti tidak akan bosan dan 
tertantang untuk mengunjungi air terjun 
ini. Air Terjun Lider sebagai salah satu 
objek wisata di Kabupaten Banyuwangi 
merupakan daya tarik wisata yang masih 
sangat alami. Lokasinya terletak di Dusun 
Sragi, Desa Sumber Arum, Kecamatan 
Songgon Banyuwangi Jawa Timur. Berada 
di kawasan hutan lindung yang juga masuk 
dalam pengawasan Resort Pemangkuan 
Hutan (RPH) Sidomulyo, Bagian Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (BKPH) Kalisetail KPH 
Banyuwangi Barat.

Dimanakan Air Terjun Lider dikarenakan 
terletak di kawasan hutan lindung petak 74, 
Blok Lider. Air Terjun yang terletak di lereng 
Timur Gunung Raung ini, berjarak sekitar 
45 km dari Kota Banyuwangi. Air terjun 
ini mudah di jangkau kendaraan umum. 
Perjalanan yang lumayan sulit untuk dilalui, 
terasa sirna ketika menyaksikan pesona dan 
keindahan air terjun setinggi 60 meter ini.

Yang membuat air terjun Lider terlihat 
indah dan mempesona adalah dinding tebing 
dua jurang yang menghimpitnya. Dinding 
tebing dua jurang itu berupa batubatu besar 
yang berdimensi rata dan disekitar Air Terjun 
Lider juga terdapat empat air terjun lainnya.

Juga dikatakan bahwa saat mahatari 
sedang terbit, panorama di depan Air Terjun 
Lider sangat menakjubkan. Sinar matahari 
yang mulai merambat terbias oleh butiran
butiran air yang memercik dari air terjun 
sehingga membias jadi pelangi.

Kondisi alam yang sejuk dengan 
pepohonan hijau dan batuan yang berada 
di dasar sungai serta airnya yang jernih dan 
dingin menjadi salah satu daya tarik  obyek 
wisata ini. Dan bagi yang suka berpetualang 
tempat ini menjadi objek yang sangat 
menarik untuk dinikmati. 

Kom.Bwb/a.raharjo

Asper/KBKPH Doro, Subeno (kiri) foto bersama di Curug Sibedug, sebuah curug 
kecil sebelum durug Bajing
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SEPUTAR KPH

KPH SUKaBUMi DiVrE JaNtEN
Pemerintah telah memberi mandat ke

pada Perhutani untuk mendukung progam 
kedaulatan  pangan untuk ditanami  jenis 
palagung ( padi, palawija dan jagung). Salah 
satu KPH yang siap untuk mendukung prog
am pemerintah yaitu KPH Sukabumi. KPH 
Sukabumi menyediakan lahan, benih dan 
sarana produksi disediakan instansi terkait.

“ Benih  jagung sudah diterima LMDH,” 
ucap Waka KPH Sukabumi  wilayah Barat,  
Ir. Asep Saefudin, MM  kepada BINA di 
Kantor KPH Sukabumi (29/2). Benih jagung 
jenis BISI sebanyak 58,0 kg   merupakan   
bantuan  Dinas Pertanian Kab Sukabumi  te
lah diterima  LMDH Mandiri Putra dan LMDH 
Silih Asih  BKPH Pelabuhan Ratu.

“Kami hanya menyaksikan  ketika ban
tuan itu disampaikan kepada  yang ber
hak,” tambah Waka KPH Sukabumi Wilayah 
Barat yang ditunjuk Adm Sukabumi sebagai 
Ketua Task Force Kedaulatan Pangan  KPH 
Sukabumi.

Untuk program kedaulatan  pangan, KPH 
Sukabumi telah menyiapkan lahan seluas 
10.949, 74  hektar yang tersebar di 6 BKPH 
lingkup KPH Sukabumi. Lahan  seluas itu 
terdiri dari jenis padi gogo seluas 2.696,28 
ha, padi sawah seluas 447,61 hektar, dan 
jagung seluas 7.805,85 hektar.

Progam kedaulatan pangan  di KPH 
Sukabumi  jenis jagung  cukup luas. Namun, 
yang menjadi  tantangan   adalah kultur 

masyarakat Sukabumi yang sudah terbiasa 
budi daya kacang kacangan. 

“Untuk alih komoditas dari  kacang
kacangan ke  jagung perlu pendampingan 
yang intensif,” jelas Asep Saefudin.

Untuk itu, lanjutnya,  Badan Penyuluh 
Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan 
Kehutanan (BP4K) pun akan melakukan 
pengawalan dengan cara melakukan  pen
dampingan kepada  LMDH. 

“Jadi, tidak semua menjadi tanggung 
jawab Perhutani. Dinas – dinas yang terkait 
turut mengawal pula,” ujar Asep Saefudin.

Dia menegaskan,   keberhasilan progam 
kedaulatan pangan tergantung pada lahan, 

Waka KPH Sukabumi  wilayah Barat,  Ir. 
Asep Saefudin, MM.

Benih Sudah Sampai LMDH petani, dan pasar. Dalam hal ini,  Perhutani 
juga diminta untuk membantu dalam pe
masaran bahan baku pakan ternak.  Bulog   
pun akan membeli  jagung dari progam ini. 
Kadar air (rendeman) juga ikut menentukan 
harga jagung; jika musim panas kadar air 16 
– 18 %, musim hujan 18 – 20 %.“ Jadi, harus 
ada jaminan  harga dan pasar. Persoalannya 
adalah ketika   panen raya tiba, kemudian 
harga jagung tidak sesuai dengan permint
aan petani,“  kata Asep Saefudin.

“Kalau harga tidak cocok, petani akan 
kembali ke komoditas kacang – kacangan 
yang dinilai secara ekonomis lebih  mengun
tungkan  mereka.”

Skenario tanaman jagung yang ditawar
kan kepada petani adalah untuk padi sawah, 
usai panen tetap akan ditanami padi kembali. 
Untuk jenis padi gogo, usai panen  ditanami 
jenis jagung. Atau pada musim tanam  (MT) 
1  ditanami padi gogo, selanjutnya MT2, di
tanami jenis jagung. “Usai panen padi  gogo, 
mereka biasanya menanam kacang – kacan
gan,” jelasnya Waka KPH Sukabumi wilayah 
Barat.“Nah, kemudian dialihkan untuk tanam 
jagung.”

Masih berkaitan dengan kedaulatan 
pangan, ungkap Asep Saefudin, pihaknya 
sedang mencari  tanaman  padi yang dapat 
dijadikan sebagai lokasi  panen raya tingkat 
Divre Jawa Barat dan Banten  pada bulan 
Maret ini. “Seluruh  KPH se Divre Jawa 
Barat dan Banten diminta   untuk mengusul
kan   calon lokasi  ke kantor Divre. Divre 
yang menentukan lokasinya,” ungkapnya.

MU

Di warung Aep, usai dari curug Puncak 
Jeruk, Asper Lengkong Ir Tri Yuwana, Staf 
Kaur Komunikasi Yadi, KTU Asper Lengkong 
Usup, dan BINA istirahat.  Waktu menunjuk
kan pukul sekitar 19.00 WIB. Hujan masih 
turun deras. Di warung itu,  sudah ada 
mandor sadap RPH Hanjuang Barat,  Agus 
Sujana. d

“Terima kasih,  angkutan kamu  sudah 
tercapai,” ucap Tri Yuwana kepada Agus 
Sujana. Agus Sujana  punya tanggung jawab  
sadapan seluas 157 hektar dengan volume 
83, 486 ton. NPS  sampai Februari periode 2 
sudah tercapai  13 %. Di Asperan Lengkong 
terdapat 15 mandor sadap dengan jumlah 
penyadap aktif 421 orang dari jumlah 421 
penyadap.Jumlah penyadap sebanyak itu 
merupakan penyadap lokal.“Kami tidak mau 
ambil penyadap dari Majenang, selama pe
nyadap lokal masih tersedia,” kilahnya.

Dalam kesempatan itu, Asper Lengkong 
menekankan kepada mandor agar tidak 
mengenyampingkan kegiatan sadapan dan 
sawah. Karena kedua kegiatan itu mengun
tungkan bagi mereka. 

“Sadapan tidak boleh ditinggalkan,  se
bagai petani juga tidak boleh meninggalkan 

sawah. Keduanya harus jalan. Semuanya 
memiliki potensi yang menghasilkan penda
patan,” jelas Tri Yuwana. 

“Tani ada peluang gagal, sementara 
sadapan  tidak.”

Itulah Model Asper Lengkong dalam  
berinteraksi dengan petugas lapangan.Ia 
senantiasa memberi motivasi dan sema ngat 
kepada para petugas lapangan. Mereka 
perlu didekati dengan sentuhan personal. 
Dalam pembinaan, Tri Yuwana  memberi 
keluasaan atau kebebasan kepada petugas 
lapangan seperti mantri (KRPH)  dan man
dor sadap. Dengan  catatan selama masih 
dalam koridor yang ditetapkan  perusahaan.

Dia mengakui mandor sadapnya jago 
semua. Namun mereka tidak berdaya ketika 
berhadapan dengan kondisi alam, terutama 
cuaca. Ditambah lagi, kondisi  alur jalur ang
kutan yang sangat  buruk, terutama  di RPH 
Hanjuang Timur. Sehingga mereka menga
lami kesulitan untuk mengakut  sadapan pi
nus dari petak ke TPG, selanjutnya dari TPG 
ke PGT. 

“Kondisi infra struktur, akses jalan, RPH 
Hanjuang Timur paling berat,” tandas Tri 
Yuwana.Sebagai solusinya, tambahnya, 

Model  Asper Lengkong Berinteraksi

Pak Adm sudah mengusulkan ke Biro Ren, 
agar akses  jalan itu diperbaiki sehingga me
mudahkan untuk mengangkut getah pinus di 
petak sadapan  RPH Hanjuang Timur.

Target produksi getah pinus BKPH 
Lengkong 1.263 ton, naik dibandingkan 
2015 seberat 1249 ton dan tercapai 96 %. 
Sampai Februari periode 2, NPS sudah 
tercapai 11 % dari target 12 %. Walaupun 
jumlah penanggalan bulan Februari hanya 
sampai  tanggal 29 dan kondisi alam yang 
tidak bersahabat, Asper Lengkong  bersama 
petugas lapangan berusaha sekuat tenaga  
agar  target  NPS tercapai. MU
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WAWASAN

Oleh :
 Lambang Raspriyo Aji 

Asper BKPH Kaliaren Timur
KPH Padangan

Pada konsep masyarakat jawa jaman 
dahulu hutan digambarkan  sebagai tempat 
yang gelap, mengerikan, tidak ada orang di 
dalamnya alias hampa/alas gung lewang-
lewung. Dalam cerita wayang, hutan adalah 
tempat para raksasa jahat 'Buto' yang siap 
mengganggu apabila ada orang yang me
masuki kawasan tersebut.

Namun di dalam hutan Rimba Palasara 
itu sendiri sebenarnya terdapat air kehidu
pan, hal ini diceritakan dalam Serat Dewa 
Ruci yang mana ketika Bima menanyakan 
kepada Pendeta Durna letak dari air kehidu
pan. Pendeta Durna menunjukkan air ke
hidupan itu terletak di tengahtengah rimba 
Palasara. Bahkan sampai dengan saat ini di 
tengah–tengah kemajuan dan modernisasi, 
kepercayaan tersebut masih menarik pula 
untuk dinikmati. Contohnya Televisi swasta 
di dalam negeri pernah mengulas sam
pai tuntas mengenai kekuatan magis Alas 
Purwo Banyuwangi yang konon kabarnya 
merupakan pusat kerajaan jin dari selu
ruh dunia. (Sumber : On The Spot Trans 7 
tanggal 26 Nopember tentang 7 Kerajaan 
Gaib). Ini artinya bahwa hutan secara kon
sep magis sebenarnya tidak boleh banyak 
dijamah, dieksploitasi besarbesaran tetapi 
keberadaannya harus dijaga karena di da
lam hutan itu sendiri sebenarnya terdapat 
sumber kehidupan. 

Menurut (Rianse 2010 : 209) Sejak za
man dahulu, masyarakat tidak hanya melihat 
hutan sebagai sumber daya potensial saja, 
melainkan memang merupakan sumber 
pangan, obatobatan, energi, sandang dan 
sekaligus tempat tinggal mereka. Bahkan 
ada sebagian masyarakat tradisional yang 

meyakini bahwa hutan memiliki nilai spiri
tual, yakni percaya bahwa hutan atau kom
ponen biotik dan abiotik yang ada di dalam
nya sebagai obyek yang memiliki kekuatan 
dan atau pesan supranatural yang mereka 
patuhi. 

Di beberapa daerah konsep sebuah hu
tan, mata air, petirtaan, pohon besar, pun
den ada yang masih dianggap keramat sam
pai dengan saat ini. Hal ini ditunjukkan ada 
upacaraupacara tertentu yang dilakukan di 
tempattempat yang dikeramatkan dengan 
selametan atau ruwatan atau larangan–
larangan bila mendekati tempat tersebut mis
alnya. Memang konsep religiomagis seperti 
di atas berbau takhayul. Apalagi dalam era 
modern saat ini, kepercayaankepercayaan 
seperti itu sudah mulai memudar. Namun 
yang kita butuhkan sebenarnya bukanlah 
menghilangkan sama sekali kepercayaan 
tersebut dengan mengatakan hal ini tidak 
benar. Namun dengan cara mereformulasi
kan nilainilai rasional sebagaimana fungsi 
ekosistem hutan saat ini. 

 Dalam kajian Antropologi mengungkap 
hubungan kelestarian hutan dengan konsep 
religiomagis. Diantaranya tulisan Zulkikfli 
B Lubis dari Universitas 
Sumatera Utara, disebutkan 
kalau di dalam masyarakat 
komunitas Angkola dan 
Mandailing di Sumatera Utara 
terdapat kepercayaan atau 
tata kelakuan (mores) dalam 
setiap hutan satu kesatuan 
tempat permukiman penduduk 
dimana terdapat konsep hutan 
larangan (harangan-rarangan). 
Ada kepercayaan pribumi bah
wa tempattempat tertentu di 
dalam kawasan hutan dihuni 
oleh makhluk halus (begu) 
yang bisa mengganggu manu
sia.Tempattempat seperti itu 
dinamakan naborgo-naborgo. 

Kepercayaan demikian 
sebenarnya meru pakan suatu 
bentuk kearifan lokal bercorak 
religiomagis yang fungsional 
untuk menjaga kelestarian 
hutan. Dan dalam kenyataan
nya walaupun konsep di atas 
berbau takhayul, namun bisa 
memagari hutan di wilayah 
itu dari jamahan tangantan
gan manusia, dan hutan di 
daerah tersebut terbukti lebih 
lestari dibanding hutanhutan 
yang lain di wilayah Sumatera 
Utara.  

Kemudian diungkapkan lagi oleh Pene
litian Pawennari Hijang dari Universitas 
Hasanudin bahwa pada masyarakat Kajang 
Bulukumba Sulawesi Selatan memiliki ke
percayaan yang dinamakan Patuntung yang 
di dalamnya terdapat fungsi hutan untuk 
ritual dan ekologis. Fungsi ritual, hutan di
pandang sebagai sesuatu yang sakral di
mana masyarakat dilarang menebang po
hon dalam hutan, berburu satwa, bahkan 
mencabuti rumputnya. Konsep keyakinan 
ini dikaitkan dengan sejarah keberadaan 
manusia pertama (Tau Manurung) yang tu
run dari langit ke bumi melalui kawasan itu. 
Demikian pula ketika dia mengalami ascen-
densi (naik kembali ke langit) melalui hutan.

Fungsi ekologis, yaitu kepercayaan 
Patuntung yang memandang hutan sebagai 
pengatur tata air, menyebabkan turunnya 
hujan dan timbulnya mata air. Dan bila kita li
hat hutan di sekitar masyarakat suku Kajang 
Bulukumba masih terjaga keperawanannya 
(virgin forest) (Antropologi Indonesia vol 29, 
No 3 2005).  

Pada daerah tempat kami bertugas yaitu 
di kawasan hutan KPH Padangan pun juga 
ada kepercayaan religiomagis hutan seperti 

Menggali Kembali Konsep
Religio Magis Bagi Kelestarian Hutan

Dokumentasi Asper dan Mandor RPH Sukosewu dis-
amping pohon jati keramat.

10   BINA |  Edisi  01 n MARET 2016 / Th XLII



WAWASAN
diungkap penelitian di atas. Yaitu di Dukuh 
Bacemledok Desa Turi tepatnya di petak 31 
RPH Sukosewu BKPH Kaliaren Timur, dima
na ada tempat yang dibuat makam/kuburan 
oleh masyarakat sekitar. Tempat tersebut 
dikeramatkan oleh masyarakat dan pohon
pohon di dalam kuburan itu tidak boleh dite
bang karena akan mendatangkan maraba
haya bagi si penebang atau istilah Jawanya 
malati. Dan nampak dari pandangan bahwa 
hanya pohonpohon di kuburan itu yang bisa 
tumbuh sampai besar dan tua, sedangkan 
pohonpohon di sekitarnya sudah tidak ada 
alias gundul.   

Dokumentasi di atas nampak bahwa 
pohon jati yang berusia tua itu dijaga oleh 
konsep yang ada dalam masyarakat, bukan 
oleh mandor atau personil Perhutani. Karena 
bisa jadi apabila tidak ada konsep dalam 
masyarakat dukuh di situ mengenai malati,  
pohon tersebut sudang hilang dari dahulu, 
mengingat sangat tingginya nilai ekonomis 
jati dan jauhnya tempat dari jangkauan per
sonil yang ada.  

Mitos hutan larangan pada zaman da
hulu menunjukkan bahwa hutan tidak hanya 
berfungsi sebagai ekosistem yang dipenuhi 
oleh sumber daya alam yang memadai untuk 
memenuhi kebutuhan hidup manusia, na
mun keberadaan hutan juga merupakan sim
bol dari keberadaan rohroh gaib yang me
nempati hutan larangan tersebut. Sehingga 
penganut kepercayaan ini berpikiran untuk 
tidak sekehendaknya menjamah hutan, agar 
kesucian serta kesakrakalan hutan dapat 
terjaga dengan baik. Karena rohroh dalam 
hutan akan memberi sanksi berupa bencana 
jika keberadaan mereka terusik.

Namun seiring berjalannya waktu, 
mitosmitos mengenai hutan larangan ini 
mulai pudar. Pembukaan lahan hutan se
makin meningkat seiring dengan kemajuan 

teknologi. Selain itu meningkatnya kebu
tuhan konsumsi manusia menyebabkan 
ekspolitasi besarbesaran terhadap keka
yaan sumber daya alam (SDA) hutan tidak 
terhindarkan. Manusia dengan seenaknya 
menjamah hutan tanpa memikirkan cara 
untuk mengembalikan hutan pada kondisi 
semula. Sehingga hal ini menimbulkan keru
sakankerusakan hutan yang lambat laun 
dapat membahayakan kehidupan manusia 
itu sendiri. Mengingat hutan memiliki peran 
penting sebagai paruparu kehidupan dan 
merupakan sumber plasma nutfah di bumi.       

Konsep ReligioMagis merupakan suatu 
bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan 
hutan yang saat ini sudah menjadi barang 
yang langka. Tetapi di abad ke20 ini, wa
cana tentang kearifan lokal yang dikenal 
sebagai indigenous knowledge itu telah 
mencuat ke permukaan dan diakui seba
gai bagian pen ting dalam program pemba
ngunan ke depan. Pengetahuan asli yang 
dimiliki suatu komunitas, kata Chambers & 
Richards (1995 : XIII) tidak lagi dipandang 
sebagai takhayul (superstition), tetapi telah 
mengajarkan kita pada kerendahan hati dan 
kebutuhan untuk belajar dari suatu komuni
tas sebelum kita mengajari mereka. Kearifan 
lingkungan di masa lalu bukanlah sesuatu 
yang turun dari langit, melainkan hasil kreasi 
budaya dari komunitas tempatan yang lahir 
sebagai bentuk adaptasi mereka terhadap 
kondisi lingkungan alam dan lingkungan so
sial yang eksis pada masa itu. 

Perpaduan antara rasionalitas dan keari
fan lokal seperti konsep religiomagis dalam 
masyarakat diharapkan dapat mencegah 
rusaknya kawasan hutan. Oleh karena itu 
perlu dilakukan penguatan kembali konsep
konsep kearifan lokal setempat dengan 
kegiatankegiatan sebagai contoh dengan 
membangkitkan kembali tradisitradisi/ri

tual penghargaan terhadap alam seperti 
sedekah bumi, bersih desa, larung sesaji, 
nyadran dan lainlain dengan menyisipinya 
bersama materimateri pentingnya perlind
ungan hutan, kelestarian hutan. Mengajak 
masyarakat untuk mengingat kembali peran 
leluhur (flash back) terhadap alam sambil 
memberikan pemahaman bahwa hutan bu
kanlah milik generasi sekarang namun mer
upakan titipan Sang Pencipta untuk anak 
cucu kita. 

Dan kegiatankegiatan ini sebaiknya 
dilakukan secara rutin dan tepat sasaran 
dalam arti sasaran dan tujuannya kepada 
masyarakat desa pinggiran hutan yang se
harihari bergelut dengan kawasan hutan 
dan bukan pada khalayak intelektual, birokrat 
maupun akademisi. Selanjutnya kegiatan 
ini adalah dalam upaya penyelematan ling
kungan yang akan membawa dampak yang 
luas bagi masyarakat, oleh karena itu neg
ara perlu hadir baik sebagai fasilitator, pe
nyelenggara, maupun dari pengaturan regu
lasi berjalannya kegiatan (Dukungan Politik 
berupa payung kebijakan).  

Proses penumbuhan kearifan lokal baru 
berbasis rasionalitas tentu memerlukan 
dukungan politik berupa payung kebijakan 
yang menjadi kerangka acuan bersama bagi 
stakeholder. Payung kebijakan yang lebih 
mengena adalah berupa Peraturan Daerah. 
Adanya Peraturan Daerah akan mendorong 
dan memberi peluang kepada pemerintah 
daerah untuk menata daerahnya dengan 
memperhatikan karakteristik budaya yang 
khas. Kalau kita semua sepakat untuk men
jadikan aspek budaya sebagai suatu yang 
penting dalam penataan sumber daya hutan, 
niscaya konsep religio magis yang dibung
kus dengan kearifan lokal yang pernah ada 
akan lebih mudah dikembangkan kembali.*  

Tinjau Demplot 
Tanaman Kayu 
Putih dan Tebu

KPH iNDraMaYU 
Perum Perhutani KPH Indramayu me

lakukan peninjauan lokasi demplot ta naman 
Kayu Putih dan Tebu Rakyat (LMDH Rimba 
Raya) dan Rapat yang dilaksanakan (7–8/3). 
Demplot tersebut akan dikerjasamakan 
dengan LMDH, PT RNI/ PG Jatitujuh.

Usai penijauan dilakukan rapat Pe
nyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 
yang berlangsung di Ruang Rapat KBM 
Pemasaran  Jln Dr.Wahidin No 2 Cirebon .

Rapat di hadiri oleh Kepala Biro PPK 
Kelola SDH Wilayah, Joko Triciptono, 
Kepala Proyek KIFC Hertapati, Wakil Kepala 
Biro Ren SDH Dede Anwar Sumantri, dari 
Divre Janten Zeni ZM, Kapokja FGS dan 

SDH Puslitbang dan Tim PPK Kantor Pusat, 
Waka Adm/KSKPH Indramayu HM. Syarief, 
Asper Jatimunggul Iwan Yuliawan beserta 
KRPH Jtu ,Perwakilan dari PT. RNI/ PG 
Jatitujuh dan  LMDH Rimba Raya  .

Pada acara tesebut dibicarakan ter

kait dengan mekanisme pelaksanaan Per
panjangan kerja sama tebu dan Kayu Putih 
yang akan di sepakati dengan keluasan 311 
Ha yang terbagi menjadi 70 % Tanaman 
Tebu dan 30 % Tanaman Kayu Putih. 

Kom.idr /Sabar.
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Pendidikan PHBM
untuk Sekolah Dasar
KPH raNDUBLatUNg
Pemahaman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

secara dini dilakukan oleh jajaran Perhutani KPH Randublatung ber
sama pengurus LMDH  Sidodadi Mulya Desa Ngliron, Kecamatan  
Randublatung kepada anakanak Sekolah Dasar Negeri Ngliron 01 
yang berada di Desa Hutan.  

Pengelolaan hutan yang kedepan yang mengacu point kedua 
Misi Perusahaan yaitu meningkatkan manfaat sumber daya hutan 
bagi seluruh pemangku kepentingan. 

“ Hal ini sesuai dengan nafas PHBM yang selama ini telah dilaku
kan oleh Perhutani dalam mengelola hutan bersama masyarakat di
mana untuk mensukseskan PHBM tersebut perlu waktu dan proses 
kerja yang amat panjang,” kata Asper/KBKPH Ngliron, Margono saat 

memberikan pendidikan dan pemahaman tentang PHBM bagi murid 
Sekolah Dasar yang berada didalam wilayah kerjanya.

Pemahaman dan pendidikan tentang PHBM ini perlu ditanam
kan kepada anak – anak sedini mungkin, dengan harapan agar mer
eka bisa mengetahui fungsi hutan baik dari sisi Produksi, ekologi 
maupun sosial.  

“ Pembekalan pengetahuan tersebut perlu karena selama ini 
anak – anak selalu berinteraksi dengan kawasan hutan baik secara 
langsung maupun tidak langsung ini kita lakukan karena pada masa 
anakanak pola pikir mereka masih masuk fase gold brain sehingga 
apa yang diberikan dapat dicerna secara cepat,  “ tegas Margono.

Semntara Ketua LMDH Sidodadi Mulya, Mudiyono mengatakan 
bahwa “ selaku pengurus LMDH berkewajiban untuk memberikan 
pendidikan dan pemahaman tentang PHBM bagi anak – anak, se
hingga mereka paham akan  tujuan dan manfaat serta keberadaan 
LMDH dan Perhutani dalam melaksanakan program PHBM yang 
ada di Desa Ngliron tersebut. Adapun pemahaman dan pendidikan 
tentang PHBM bagi anakanak ini direncakanan akan dilakukan 
kesegenap sekolah dasar yang ada dalam pangkuan LMDH Desa 
Ngliron bersama dengan Perum Perhutani KPH Randublatung. *

JaLiN KEMitraaN 
Peningkatan koordinasi lintas sektoral dilakukan oleh Perhutani 

sewilayah kabupeten Blora dengan Komando Daerah  Militer 0721 
Blora, melalui ramah tamah dilanjutkan  olahraga bersama (13/2).

Peningkatan kerjasama antar lembaga dilakukan oleh Perhutani 
sewilayah Blora yang terdiri dari KPH Randublatung, Blora, Cepu 
dan Kebonharjo melalui kunjungan kerja non kedinasan yang dilaku
kan di KPH Randublatung. 

Dalam Apel  pra kegiatan yang digelar di Gedung Wana Graha 
Administratur Perhutani KPH Randublatung, Ir Herdian Suhartono 
mengatakan bahwa kemitraan Perhutani dan jajaran keamanan  baik 
TNI maupun Polri, kemitraan tersebut berupa pelaksanaan penga
manan hutan bersamasama serta penggunaan kawasan hutan un
tuk latihan kemiliteran oleh TNI secara berkala. Selain itu bersama 
TNI dan Polri Perhutani juga sering melakukan kegiatan bersama 
yang membaur dengan masyarakat sekitar hutan.

Sementara itu Komandan Kodim 0721 Blora LetKol Inf Ariful 
Mutaqin  menyambut baik dengan adanya kegiatan itu, 

“ Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi sarana mempererat si
laturahmi dan kerjasama yang baik antara Perhutani sewilayah 
Kabupaten Blora dan jajaran TNI khususnya Kodim 0721,” katanya.

Kegiatan jalin kemitraan tersebut selain diisi dengan cabang 
olahraga Bulutangkis , tenis meja juga tenis lapangan.*

PWr PEDULi BENCaNa BaNJir
Bantuan spontanitas berupa  mie instan, susu bubuk  dan 

perlengkapan balita  diserahkan oleh Paguyuban Masyarakat 
Randublatung (PWR) di Desa Sumber Kecamatan Kradenan, salah 
satu wilayah Desa yang terdampak luapan kali wulung akibat be
sarnya curah hujan. 

Sebanyak 20 Doos Mie Instan, minuman dan makanan ringan 
serta beberaapa doos pampers diberikan oleh Paguyuban Warga 
Randublatung guna meringankan beban warga desa Sumber 
Kecamatan Kradenan yang mengalami musibah bencana banjir 
akibat luapan sungai yang melintasi desa tersebut. Banjir disebab
kan karena  derasnya 
curah hujan yang 
terjadi di kawasan 
Blora Selatan seh
ingga ( minggu 7/2 
) membuat bebera
pa wilayah Desa di 
sekitar Bengawan 
Solo tergenang air. 
Desa Sumber yang 
terdampak bencana 
banjir ada 6 dukuh. 

“ Pemberian 
bantuan berupa ma
kanan ringan dan 
perlangkapan balita 
ini dilakukan sbagai 
rasa kepedulian ang
gota PWR terhadap 
musibah yang dialami 
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oleh saudara kita yang berada diwilayah Desa sumber yang secara 
goegrafis merupakan daerah hilir dari aliran sungai wulung , dan un
tuk tahap pertama ini kami beserta tim kecil beranggotakan 5 orang 
secepatnya menuju lokasi desa terdampak untuk menyalurkan apa 
yang pantas kita perbuat untuk menolong sesama,“ kata Ketua PWR 
Imam Pramono di balai Desa Sumber Kecamatan Kradenan. 

Kom.rdb/andan

Raih Prestasi Terbaik Kedua
KPH BLora
Perum Perhutani KPH Blora mendapat predikat kinerja terbaik 

kedua se Perhutani Divre Jateng berdasarkan hasil penilaian kin
erja tahun 2015. al itu disampaikan Administratur/KKPH Blora, Joko 
Sunarto,S.Hut saat menyerahkan penghargaan kepada karyawan 

yang berprestasi 
di ruang petemuan 
KPH Blora (9/2).

Penghargaan 
berupa plakat dan 
uang pembinaan 
diberikan kepada 
Henry Kristiawan, 
KRPH Wegil BKPH 
Kalisari predikat 
terbaik ke tiga ting
kat Divre Jateng, 
Marno, Mandor 
Persemaian RPH 
Jembangan BKPH 
Kalonan predikat 

terbaik ke satu tingkat Divre Jateng dan Hartono, Mandor tanam RPH 
Wegil BKPH Kalisari predikat terbaik ke tiga tingkat Divre Jateng.

Dalam sambutannya Administratur/KKPH Blora, Joko Sunarto 
SHut mengucapkan terima kasih kepada segenap karyawan dan 
karyawati atas prestasi kinerja yang telah dicapai KPH Blora tahun 
2015 dan berharap pada 2016 KPH Blora bisa lebih meningkatkan 
kinerjanya sehingga dapat meraih predikat kinerja terbaik ke satu 
tingkat Divre Jateng.

“ Atau minimal bisa mempertahankan kinerja yang telah dicapai. 
Untuk itu masih perlu adanya peningkatan dan perbaikan di bidang 
pekerjaan yang dirasa masih kurang didalam penilaian kinerja pada 
tahun 2015. Terutama dibidang keamanan hutan dan bidang agraria 
berupa penggarapan lahan secara liar di dalam kawasan hutan apa
bila tidak diselesaikan dengan serius maka akan berpotensi men
gakibatkan tejadinya perubahan kelas hutan,” tegasnya. 

Kom.Blr/teguh.

Sosialisasi Peningkatan Status
KPH BaNYUMaS 

Barat
Bertempat di gedung 

pertemuan PH Banyumas 
Barat sebanyak 53 kary
awan jenjang VII mengi
kuti sosialisasi peningkatan 
status untuk menjadi kary
awan dengan jenjang VI 
(17/2). Acara diikuti mulai 
dari Asper, KRPH dan man
dor serta staf kantor.

D i s a m p a i k a n 
Administratur Banyumas 
Barat Setiawan dalam 
pembukaan Sosialisasi 

kuota KPH Banyumas Barat untuk peningkatan status ini sebanyak 
32 karyawan dari jenjang VII menjadi jenjang VI. Pada 2016 diharap
kan pegawai dengan jenjang VII akan menjadi pegawai jenjang VI 
seluruhnya.

Dengan adanya peningkatan status ini para karyawan diharap
kan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja apapun jabatan
nya . 

Kom Byb/Mujiono

Terbaik Bidang Sadapan Pinus
KPH BaNYUMaS tiMUr
Penghargaan peringkat terbaik bidang Produksi Getah Pinus 

Tingkat Divisi Regional Jawa Tengah 2016 diraih KPH Banyumas 
Timur. Penyerahan penghargaan pun diberikan oleh Kepala Biro 
Produksi Divisi 
Regional Jawa 
Tengah Dwi 
Witjahjono kepa
da Administratur/
KKPH Banyumas 
Timur, Wawan 
Triwibowo yang 
dilaksanakan di 
Aula kantor KPH 
yang disaksikan 
segenap pimpinan 
manajemen dan 
karyawan (10/2). 

Administratur/
KKPH Banyumas 
Timur, Wawan 
Triwibowo, men
gatakan penghar
gaan adalah resul
tante hasil kerja keras jajarannya. Penghargaan itu kewajiban setiap 
perusahaan sebagai tuntutan sebuah perusahaan yang berprinsip 
GCG.  yaitu wajib memberikan penghargaan kepada karyawan yang 
berprestasi. Dan sebaliknya berani memberikan punishment kepada 
karyawan yang melanggar aturan.

Beberapa penghargaan juga berhasil diraih KPH Banyumas Timur 
di tingkat Divre tersebut. Antara lain sebagai KPH terbaik I bidang 
Produksi Non Kayu, KPH terbaik II bidang Pelaporan Managemen 
dan TI, KPH terbaik II bidang Kehumasan dan Protokoler, KPH ter
baik II bidang Sarpra dan Pengadaan dan KPH terbaik III bidang 
Tenurial. 

Sementara penghargaan juga diterimakan kepada Karyawan 
Berprestasi di Bidang Produksi Tingkat Divre Jateng yang berhasil 
diraih oleh KPH Banyumas Timur. Antara lain Tingkat Asper, Terbaik 
I Produksi Getah Pinus diraih oleh Taufik Hidayaturohman (Asper 
BKPH Karangkobar), Terbaik II diraih oleh Surwan (Asper BKPH 
Gunung Slamet Timur). Tingkat KRPH terbaik I Produksi Getah 
Pinus  Target 100 ton diraih Sutopo (KRPH Pengadegan, BKPH 
Jatilawanag); KRPH terbaik II Produksi Getah Pinus Target 100 ton 
(Agus Ruswanto KRPH Tunjungmulih BKPH Gn Slamet Timur); dan 
KRPH terbaik I Produksi Getah Pinus Target > 500 ton (Hartono 
KRPH Pandanarum BKPH Karangkobar); Mandor Sadap /TPG ter
baik I  Target Produksi Getah Pinus < 100 ton (Lulus Winantoro dari 
BKPH Gunung Slamet Timur); Mandor Tebang Terbaik I (Sikun dari 
BKPH Jatilawang). Bidang Penguji Kayu Rimba Terbaik I diraih oleh 
Sutrisno,SHut (Penguji Tk I) dan Penguji Kayu Rimba Terbaik III di
terima Andang Sulistyo (Penguji Tk II).

Dalam Kepala Biro Produksi Dwi Witjahjono  mengatakan 
“sukses” itu laksana bibit tanaman awalnya merupakan bibit yang ra
puh, lalu semakin kuat, tangguh, bermanfaat setelah tumbuh, maka 
teruslah tumbuh.

Dikatakan Dwi,  disebut sukses itu bukan satu keadaan baik di 
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masa depan, tapi urutan keadaan baik setiap hari, diawali suatu cita
cita/target, ada usaha/upaya, doa, optimis terakhir adalah hasil.

“ Orang sukses memberi kritikan dan solusi yang logis atas se
tiap masalah, sedangkan orang gagal itu memberi kritikan tanpa 
solusi dan menyudutkan,” pungkasnya.*

SiNErgi HiJaUKaN BUMi BErSaMa
Perum Perhutani KPH Banyumas Timur, TNI dan masyarakat 

melakukan penanaman bersama di petak 58 d wilayah RPH 
Karanggandul BKPH Gunung Slamet Barat, masuk Administratif 
Desa Ketenger Kecamatan Baturraden (13/02). 

Penanaman melibatkan 272 peserta Rimbawan Perhutani KPH 
Banyumas Timur, Kodim 0701 Banyumas, Indonesia Power PLN 
Ketenger, LMDH Gempita dan Komunitas Pecinta Alam. Penanaman 
di kawasan hutan lereng selatan Gunung Slamet mencakup lahan 
seluas 2,0 hektar dan di sekitar Kolam Tandon Air PLN Ketenger,. 
Bibit tanaman yang ditanam meliputi tanaman buah durian, mang
gis, kopi dan tanaman kehutanan jenis pinus, damar, trembesi, aren, 
pucung, juga beringin. Bibit tanaman buahbuahan ditanam disekitar 
tandon air PLN dan tanaman kehutanan ditanam di kawasan hutan 
petak 58d. 

Letnan Kolonel Erwin Ekagita Yuana, S.IP Dandim 0701 
Banyumas pada sambutannya mengatakan perlu gerakan giat 
penghijauan, karena pengijauan merupakan suatu usaha dalam 
upaya perbaikan alam. 

“ Banyak manfaat yang diperoleh dari penghijauan. Contohnya 
berkurangnya polusi 
udara, keasrian ling
kungan, terciptanya 
kestabilan alam dan 
lingkungan. 

“ Dalam pengga
langan penghijauan 
ini, kita tidak boleh 
hanya sekedar 
menunggu orang 
lain atau pemerintah 
untuk melaksana
kannya, namun ini 
menjadi tanggung 
jawab kita bersama,” 
katanya.

S e m e n t a r a 
Wawan Triwibowo,  

Adm/KKPH Banyumas Timur juga menegaskan bahwa penana
man merupakan tindak lanjut dari aksi kepedulian bersama antara 
Perhutani, TNI dan Masyarakat sebagai akibat dari kebakaran hutan 
di lereng selatan Gunung Slamet petak 58 d dengan keluasan 20 
hektar yang terjadi medio AgustusOktober tahun 2015.

Penanaman bersama ini merupakan wujud nyata kepedulian 
dari segala unsur elemen dalam upaya melindungi hutan dari keru
sakan dan menjaga bumi.

Kom.Bmt/tofikpurwa

Gubernur Resmikan 
Base Camp Pendakian

Bertambah satu lagi destinasi wisata alam pendakian gunung di 
Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Setelah Bukit Sikunir, Gunungprau 
dan Gunung Pakuwaja. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo 
meresmikan Basecamp Pendakian Gunung Pangonan di Desa 
Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara (18/2).

Gunung Pangonan masuk dalam wilayah kawasan hutan RPH 
Batur BKPH Karangkobar KPH Banyumas Timur. Hampir sama 
dengan wisata alam pendakian gunung sebelumnya di pegunungan 

Dieng, Gunung Pangonan menyuguhkan Sunrise/Sunset View serta 
pemandangan yang memanjakan mata para pendaki di atas puncak 
gunung.

Yang menarik dari yang lain, Gunung Pangonan memiliki Padang 
Savana serta daya tarik situs sejarah yang diyakini merupakan 
peninggalan peradaban umat Hindu Dieng. Basecamp Pendakian 
Gunung Pangonan berada di jalur menuju Kawah Sikidang.

Bangunan Basecamp Pendakian Gunung Pangonan merupakan 
bantuan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam rangkaian 
kegiatan bakti sosial pada Peringatan Hari Raya Nyepi Tahun 2016. 
Kegiatan bakti sosial yang melibatkan Perum Perhutani, Kementrian 
Lingkungan Hidap dan Kehutanan, Pemprov Jateng, Pemkab 
Banjarnegara dan LMDH Pangonan Lestari juga melaksanakan pe
nanaman 3.000 bibit pohon dan 500 paket sembako gratis.  

“ Dieng yang terkenal dengan sebutan negeri di atas awan meru
pakan salah satu prioritas pengembangan wisata di Jawa Tengah. 
Bertambahnya destinasi wisata di Dieng akan menggerakan roda 
ekonomi bagi masyarakat setempat. Masyarakat harus siap mem
bantu petugas dalam menjaga kelestarian hutan salah satunya 
dengan menanam bibit pohon. Semoga kegiatan bakti sosial ini 
bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Gubernur Jawa Tengah dalam 
sambutannya. 

Kom.Bmt/Fanani

Sosialisasi PKB Pht Dengan Serikat
KPH gUNDiH
Bertempat di ruang rapat kantor KPH Gundih telah berlansung 

sosialisasi PKB antara Perum Perhutani dengan Sekar dan SP2P. 
Kegiatan diikiuti 
oleh seluruh peja
bat dan Staf KPH 
Gundih serta per
wakilan dari kedua 
serikat pekerja. 

A d m / K K P H 
Gundih, Ir 
Gunawan Catur 
HR MP dalam 
sambutanya  me
nyampaikan bah
wa pentingnya 
jiwa korsa diantara 
sesama rimbawan 
harus saling 
menghormati dan 

menghargai tanpa memandang status sosial dan jabatan.
Sosialisasi disampaikan oleh Wakil Adm/KSKPH Gundih wilayah 

Kradenan, Eko Teguh Prasetyo S.Hut selaku Ketua Tim Kepegawaian 
KPH Gundih.

Kom.gdh/totok glemboh
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Pembentukan 
Masyarakat Mitra Polhut

KPH KEDU SELataN  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Wonosobo  ber

sama  Perum Perhutani KPH Kedu Selatan memprakarsai pemben
tukan masyarakat  mitra Polhut di Kaliwiro Wonosobo yang diikuti 
oleh 30 peserta (2/2).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab Wonosobo,  
Muawal Soleh menyampaikan sambutan Kepala Dinas Kehutanan 
Propinsi Jawa Tengah  bahwa masalah perlindungan dan penga
manan hutan adalah sebuah masalah  yang  cukup komleks dan 
selalu berkembang dari waktu ke waktu.

Dengan adanya perkembangan di berbagai bidang dan  peruba
han  dinamika di lapangan dan terjadi pula adanya perkembangan 
permasalahan perlindungan dan pengamanan hutan mulai dari per
ambahan, kebakaran hutan yang terjadi di sebagian wilayah Kab. 
Wonosobo dan pencurian kayu sampai pada penyelundupan satwa 
liar yang dilindungi Undangundang. 

Gangguan keamanan kawasan hutan  di Jawa Tengah kurang 
dari kurun lima tahun menunjukkan frekuensi menurun. Hal ini 
menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengamanan 
hutan di Jawa Tengah harus terus ditingkatkan bersamasama. 
Luas Kawasan hutan di Jawa Tengah berdasarkan SK Menhut 
2004 = 651.083 ha sedangkan jumlah Polhut sebanyak 2920 orang. 
Idealnya satu orang Polhut menjaga 100 ha hutan. Sehingga masih 
dibutuhkan kurang lebih 3000 orang Polhut lagi.

Sehubungan dengan itu dibutuhkan peran aktif dari masyarakat 
dalam perlindungan dan pengamanan hutan sehingga melalui 
pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP)  ini secara swa
karsa antara lain pembentukan masyarakat mitra Polhut ini serta  
masyarakat peduli api (MPA). Salah satu bentuk pengamana hutan 
swakarsa adalah MMP dan MPA yang merupakan salah satu bentuk 
pengamanan hutan partisipatif atau pengamanan hutan yang berba
sis masyarakat.  Dengan dibentuknya MMP ini diharapkan adanya 
komunikasi yang cukup aktif, cukup partisipasif dari masyarakat 
terutama pengamanan masalah hutan. MMP tersebut penting un
tuk pemerintah daerah untuk dikoordinasikan kepada instansi terkait 
khususnya para pemangku kawasan hutan seperti Perum Perhutan, 
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam membantu 
pencegahan kerusakan hutan.

Wakil Administratur/KSKPH Kedu Selatan, Arif Fitri Saputra 
mengutarakan apabila terjadi gangguan keamanan hutan petugas 
Polhut pasti melaporkan kepada petugas kepolisian setempat untuk 
ditindaklanjuti atau melaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi 
untuk ditindaklanjuti. 

 Arif juga berharap agar masyarakat semangat mencintai hutan 
dengan menumbuhkan rasa memiliki, masyarakat dapat meman
faatkan dari hutan itu. 

“Kalo dari hutan masyarakat tidak bisa merasakan manfaat pasti
nya tidak akan timbul rasa semangat memiliki  cinta hutan,  bagaima
na rasa menumbuhkan itu, mari bersamasama di tingkat LMDH kita 
rembug bersama Asper dan KRPH lebih detil programnya apa, kalo 
MMP butuh tenaga samasama nanti dari Dinas Kabupaten Propinsi 
dan Perhutani bisa menyusun kegiatan yang sesuai, “ kata Arif.*

MoU DENgaN KaJari BaNJarNEgara
Penandatanganan Naskah Kerjasama bidang hukum perdata 

dan tata usaha negara  antara Perhutani KPH Kedu Selatan dan 
KPH Banyumas Timur  dengan Kejaksaan Negeri Banjarnegara ber
langsung di Banjarnegara.

Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara, Muchlis menyampai
kan bahwa kerjasama tersebut dalam rangka mewujudkan sebuah 
fungsi kejaksaan  memberikan bantuan hukum, pertimbangan hu

kum yang diberikan hanya kepada Negara, pemerintah dan Badan 
Usaha Milik Negara. 

Umumnya orang hanya mengenal perkara pidana saja, bebera
pa tahun terakhir kejaksaan sebagaimana melaksanakan fungsinya 
dapat memberikan bantuan hukum kepada Negara dan pemerintah 
apabila ada warga Negara yang melanggar hukum atau yang me
merlukan pertimbangan dan sebagainya.

“ Mari kita samasama manfaatkan kerjasama dengan baik be
berapa hal yang dialami oleh Perhutani. Misalnya persoalanperso
alan dengan masyarakat .Dengan menggunakan   Institusi kejak
saan sebagai pengacara negara ada manfaat lebih hal yang bisa 
diharapkan antara lain, jaksa pengacara Negara itu  untuk   kepent
ingan bangsa dan Negara itu tidak dibayar selayaknya pengacara 
swasta,” jelasnya. 

BaNtUaN KorBaN LoNgSor
Perum Perhutani KPH Kedu Selatan menyerahkan bantuan 

korban tanah longsor di desa Penungkulan Kecamatan Gebang 
Purworejo.

Bantuan diserahkan oleh Wakil Administratur/KSKPH Kedu 
Selatan, Arif Fitri Saputra berupa beras, mi instan dan air min
eral yang diterima di Posko Bencana oleh Hartono sebagai Kadus 
Siwinong Desa Penungkulan.

“Semoga bantuan ini bisa bermanfaat dan sedikit bisa merin
gankan beban penderitaan,” kata Arif.

Kadus Siwinong Hartono menyampaikan terimakasih atas ban
tuan dan perhatian dari Perhutani KPH Kedu Selatan. Hadir me
nyaksikan penyerahan bantuan bencana ini dari jajaran keamanan, 
Asper Purworejo, KRPH dan mandor.*

Kom.Kds/agus
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LMDH Terima Rp 456 Juta 
Dari Wisata Sikunir

KPH KEDU Utara 
Perum Perhutani KPH Kedu Utara bekerjasama dengan LMDH 

Sembungan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo tahun ini ter
us berusaha mengembangkan wisata Sunrise Sikunir yang terletak 
di petak 7 h1 RPH Dieng BKPH Wonosobo KPH Kedu Utara.

 Wisata Sunrise Sikunir yang terkenal dengan sebutan Negri 
Diatas Awan ini, mulai dikembangkan sejak 2013, telah dapat men
ingkatkan kesejahteraan bagi anggota LMDH Sembungan. Hal ini 
seperti yang diutarakan Tuyali, Ketua LMDH Sembungan. 

“ Dengan adanya pengembangan Wisata Sikunir ini, anggota 
LMDH dapat meningkat taraf hidupnya, dilihat dari sharing ke 
LMDH sebesar 68 %,  pada 2013 LMDH mendapatkan sharing Rp 
75.153.600, 2014 sharing LMDH Rp 341.406.658 dan 2015 sharing 
LMDH Rp 456.013.460,” kata Tuyali (11/2).

Di luar pendapatan dari sharing, tambah Tuyali, anggota LMDH 
juga mendapat penghasilan dari parkir, penjualan souvenir, jasa 
guide dan homestay. 

Asper/KBKPH Wonosobo, Cahyono mengatakan, pihaknya siap 
bekerjasama dengan LMDH dan berupaya terus mengembangkan 
dan mencari daya tarik lain dari wisata Sunrise Sikunir.

“ Karena telah terbukti dapat meningkatkan pendapatan anggota 
LMDH, sekaligus mengantisipasi rasa jenuh pengunjung,” katanya.

Kom.Kdu/Herman

TNI Peduli Lahan Hutan Kritis
KPH MaNtiNgaN
Beberapa waktu yang lalu, puluhan personil TNI dari Kodim 

0720 Rembang menanam di lahan lahan Perhutani yang tanaman
nya mati. Ribuan bibit didatangkan guna menyulam tanaman yang 
mati. Aksi penanaman hutan kembali dilaksanakan di petak 88 RPH 
Ngiri BKPH Ngiri KPH Mantingan.

Aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI untuk mengu
rangi lahan kritis di kawasan hutan. Penanaman ini juga merupakan 
bentuk reboisasi hutan untuk menjaga kelestarian hutan. Bentuk 
nyata penanaman hutan ini sudah menjadi tekad TNI untuk tetap 
menjaga lingkungan tetap asri dan meninggalkan lingkungan yang 
bersih untuk anak cucu di masa mendatang.

Menurut KRPH Ngiri, Agus Wiwit, beberapa tanaman yang di
tanam di areal petak 88 Johar, randu dan juwet. Sejumlah 19 ribu 
bibit di tanam di areal seluas 17 Ha. Agus juga berharap dengan 
pedulinya TNI dalam menjaga kelesratian hutan masyarakat desa 

sekitar Sendangmulyo Ngiri untuk lebih peduli dengan hutan diseki
tarnya. Apalagi imbuh, dia, LMDH Desa Ngiri telah menerima shar
ing produksi tahun 2016 walaupaun tidak banyak tapi komitmen dan 
tanggung jawab untuk tetap menjaga kelestarian hutan.

Sementara itu Dandim 0720 Rembang Letkol Inf Darmawan 
Setiady  yang diwakili oleh  Danramil 05 Bulu Kapten Infanteri Pieter 
Kasi menjelaskan  bahwa keterlibatan anggota TNI ini seleras den
gan visi dan misi kesatuan TNI.

Disambing itu, tambahnya,  hal tersebut sangatlah penting untuk 
tetap menjaga dan mendekatkan diri TNI kepada masyarakat, tokoh 
masyarakat maupun tokoh agama agar tetap bersatu dalam men
jaga kelestarian hutan yang semakin hari semakin berkurang . 

“ Kegiatan penanaman ini tetap akan kami tindak lanjuti dengan 
memantau keamanan dan pertumbuhannya agar terhindar dari pen
grusakan oleh oknum yang nakal,” ujarnya.*

Danramil Bulu Kapten Pieter Kasi  tanam di petak 88 RPH Ngiri 
BKPH Ngiri KPH Mantingan.

o r i E N t a S i 
PaBiN BarU

Semenjak di
lantik menjadi 
Perwira Pembina 
(Pabin) pada KPH  
Mantingan, Kompol 
Heru Sumpeno 
langsung orientasi 
lapangan di Polsek 
maupun Koramil 
di Wilayah Hutan 
KPH Mantingan. 
Sebelumnya serah 
tarima dilakukan dari 
Aipda Imam Diana 
Wijaya SH kepada Kompol Heru Sumpeno pada (2/1).

Kegiatan Orientasi lapangan dilakukan bersama dengan pasu
kan Polisi Hutan (Polhut) dan Humas KPH Mantingan belum lama 
ini. 

Dalam orientasi lapangan itu dikabarkan bahwa di petak 39 
RPH Bacin ada kegiatan ilegal logging. Mendengar itu pasukan pun 
merapat ke lokasi yang dilaporkan. Dan benar kejadiannya, namun 
dari kejadian itu barang bukti sudah diamankan oleh KRPH Bacin, 
Suroto. Sebanyak 8 batang mahoni diamankan dirumah dinasnya. 

“ Hari ini saya akan melanjutkan lagi ke Polsek Japah untuk 
koordinasi lapangan . Ini pengalaman saya pertama dalam kasus il
legal logging. Hutan kita memang luas. Tapi pasukannya tempurnya 
sangatlah minim,” ujar Kompol Heru Sumpeno atas kejadian itu.
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Dari luas hutan sekitar 17.000 ha, larnjut Heru, hanya diperkuat 

satu regu Polhut itupun tinggal 8 orang.  
“ Polhut juga tidak dilengkapi senjata. Ini lebih aneh lagi. Ini iba

rat pasukan mau perang tetapi gak punya peluru,” tegasnya..
Orientasi berakhir di Polsek Bulu dan BKPH Kebon.*

MENaNaM BErSaMa KELUarga
Puluhan keluarga, istri dan anak keluarga Mandor, Mantri, Asper 

dan Staf Kantor KPH Mantingan memadati petak 23 dan 24 RPH 
Logede BKPH Sudo untuk ikut menanam dalam kawasan hutan. Ini 
baru kali pertama terjadi di KPH Mantingan.

Adm/KKPH Mantingan, Teguh Jati Waluyo dalam arahannya 
mengatakan bahwa istri dan anak harus tahu bagaimana sulitnya 
membangun hutan. Bagaimana terjalnya kawasan hutan dan licin 
bila hujan turun. 

“ Agar para istri dan anak di rumah tahu betapa sulit dan terjalnya 
jalan kawasan hutan serta sulitnya medan yang dilalui,” katanya.

Kegiatan menanam bersama keluarga dimaksudkan agar se
gala pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan Perhutani dapat 
diketahui oleh keluarganya serta menanamkan cinta lingkungan di 
keluarga. Disamping juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan 
rimbawan yang sudah mulai pudar. 

“ Kita perlu menjaga kekompakan,” tegas Teguh Jati.
Sementara Kepala Urusan Tanaman,  Arif Muslikun menambah

kan lahan hutan KPH Mantingan yang ditanami pada 2015 seluas 
479 ha dengan jumlah bibit mencapai 831.976 ribu plances. Untuk 
tanaman HAS (Hutan Alam Sekunder), KPS ( Kawasan Perlindungan 
Setempat) mencapai 51,49 ha. Sedangkan rencana tanaman untuk 
2016 mencapai 316,43 ha dengan persediaan bibit mencpai 536.758 
plances dengan HAS dan KPS seluas 9,38 Ha.*

MENaNaM BErSaMa KELUarga
Puluhan keluarga, istri dan anak keluarga Mandor, Mantri, Asper 

dan Staf Kantor KPH Mantingan memadati petak 23 dan 24 RPH 
Logede BKPH Sudo untuk ikut menanam dalam kawasan hutan. Ini 
baru kali pertama terjadi di KPH Mantingan.

Adm/KKPH Mantingan, Teguh Jati Waluyo dalam arahannya 
mengatakan bahwa istri dan anak harus tahu bagaimana sulitnya 
membangun hutan. Bagaimana terjalnya kawasan hutan dan licin 

bila hujan turun. 
“ Agar para istri 

dan anak di rumah 
tahu betapa sulit 
dan terjalnya jalan 
kawasan hutan 
serta sulitnya me
dan yang dilalui,” 
katanya.

Kegiatan me
nanam bersama 
keluarga dimaksud
kan agar segala 
pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh 
karyawan Perhutani 
dapat diketahui 

oleh keluarganya serta menanamkan cinta lingkungan di keluarga. 
Disamping juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan rimbawan 
yang sudah mulai pudar. 

“ Kita perlu menjaga kekompakan,” tegas Teguh Jati.
Sementara Kepala Urusan Tanaman,  Arif Muslikun menambah

kan lahan hutan KPH Mantingan yang ditanami pada 2015 seluas 
479 ha dengan jumlah bibit mencapai 831.976 ribu plances. Untuk 
tanaman HAS (Hutan Alam Sekunder), KPS ( Kawasan Perlindungan 
Setempat) mencapai 51,49 ha. Sedangkan rencana tanaman untuk 
2016 mencapai 316,43 ha dengan persediaan bibit mencpai 536.758 
plances dengan HAS dan KPS seluas 9,38 Ha.

Kom.Mtg/Sigit 

Pantau Pekerjaan Dengan Trabas
KPH PEKaLoNgaN Barat
Perum Perhutani KPH Pekalongan mengadakan kegiatan 

Trabas, berolahraga motor sambil memantau pekerjaan di lapan
gan. Baik memantau pekerjaan di bidang tanaman dan sadapan 
maupun bidang keamanan hutan (20/2). Start di mulai dari lapangan 
di wilayah RPH Dukuhtengah BKPH Bumijawa dan finish di Wana 
Wisata Guci.

Dalam Kesempatan itu Administratur/KKPH Pekalongan Barat, 
A Fadjar Agung Susetyo S Hut, mengatakan bahwa kegiatan dilaku
kan dengan memantau pekerjaan pada bidangbidang tersebut.

Trabas diikuti sebanyak 40 peserta dari Administratur dan 
Wakilnya, Kasi PSDH. *

SoSiaLiSaSi JENJaNg JaBataN
Sosialisasi peningkatan Pegawai Jenjang jabatan VII ke jenjang 

jabatan VI  KPH Pekalongan Barat dilakukan di gedung pertemuan 
kantor (16/12).

Administratur/KKPH KPH Pekalongan Barat, A Fadajar Agung 
Susetyo S Hut, dalam arahannya mengatakan bahwa untuk bisa di 
promosikan menjadi jenjang VI mengacu penilaian tahun 2015 meli
puti beberapa persyaratan. Antara lain penghargaan dari pimpinan, 
telah mengikuti pendidikan di Pusdik Madiun dan Nilai SMK tahun 
2015.

“ Peningkatan jenjang VII ke jenjang jabatan VI ini bukan ber
dasarkan penilaian dari atasan langsung akan tetapi berdasarkan 
dari kinerja dan prestasi. Pegawai Perhutani jenjang VII yang masuk 
pada tahun 2011, tahun 2014 dan pegawai yang kena hukuman 
sangsi kepegawaian tidak bisa mengikuti seleksi kenaikan jenjang 
VI, “ katanya.

Adapun kuota untuk KPH Pekalongan Barat adalah 27 karyawan 
yang akan di promosikan ke jenjang VI. Kom.Pkb/Varno

Kom.Pkb/Varno

Peroleh Penghargaan 
Terbaik Bidang Produksi

KPH Pati
Semangat dan didikasi yang tinggi dalam diri rimbawan memang 

sangat dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan Perum Perhutani. 
Sebagaimana disampaikan Administratur/KKPH Pati, Ir RM. Dadang 
Ishardianto dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan kepada 
petugas di lapangan bahwa “ Noto Alas yo Noto Ati”.  Hal inilah yang 
menjadikan petugas lapangan bekerja dengan nyaman.

Dengan semangat itulah Apa yang dilakukan jajaran dibidang 

BINA |  01 n MARET n Pebruari 2016 / Th XLII 17



DERAP DAERAH

produksi KPH Pati mendapatkan keberhasilan. Yaitu dengan menda
patkan piagam penghargaan dari Divisi Regional Jawa Tengah terkait 
prestasi bidang produksi sadapan getah pinus dan Produksi dibi
dang Tebangan Jati dan Rimba tingkat Divisi Regional Jawa Tengah 
2015. Di bidang Sadapan Getah Pinus KPH Pati mendapatkan 3 
buah penghargaan Terbaik yaitu terbaik I dan II Sadapan Getah 
Pinus < 500 Ton tingkat BKPH serta Terbaik II tingkat RPH sadapan 
Getah Pinus < 100 Ton dan terbaik III bidang produksi tebangan Jati 
dan Rimba tingkat RPH

Prestasi terbaik tersebut diterima BKPH Gajahbiru dari target 
sadapan 11.048 ton dari jumlah pohon 7.427 tercapai 16.900 ton atau 
153 % dari target. BKPH Ngarengan dari target 3.861 ton dari jumlah 
pohon 1339 tercapai 5.182 ton atau 134 % dari target. Sedangkan 
untuk tingkat RPH, Terbaik II Seniman, KRPH Semanding BKPH 
Gajahbiru dan terbaik III bidang produksi tebangan Jati dan Rimba 
diperoleh Mus Sudjadi KRPH Pakel BKPH Regaloh dengan den
gan rencana tebangan jati A2  3.134,4 M2 realisasi 3.802,2 M2 atau 
121,3 %. 

Penghargaan dari Divisi Regiaonal Jawa Tengah diterimakan 
oleh Kasi PSDHL KPH Pati Priyono S.Hut  mewakili Administratur 
KPH Pati, Ir RM Dadang Ishardianto di ruang kerjanya. *

SoSiaLiSaSi ProMoSi JENJaNg JaBataN
Bertempat di gedung Serba guna KPH Pati berlangsung sosial

isasi pegawai jenjang 
jabatan VII menjadi 
Pegawai jenjang ja
batan VI tahun 2016 
yang dihadiri segenap 
karyawan. Sosialisasi 
dipandu Wakil 
Administratur/KSKPH 
Pati, Agus Ridwan,Bscf.   
Disampaikan bahwa 
Kuota Promosi pe
gawai jenjang jabatan 
VII menjadi pegawai 
jenjang jabatan VI ta

hun 2016 Divre Jateng sebanyak 466 orang dari 885 orang. Sedang 
untuk KPH Pati mendapat kuota sebanyak 26 orang dari 50 orang.

Kom.Pti/Eka.r-raswi

Mewaspadai Aksi Terorisme
KPH SUraKarta
Wakil Administratur/KSKPH Surakarta bekerjasama dengan 

Binmas Polresta Surakarta, memberikan penyuluhan kepada 
segenap pegawai di kantor KPH Surakarta untuk mewaspadai 
maraknya terorisme (17/2). 

Pejabat dari Polresta Iptu NG. Muhtar Fawaid agar mewaspadai 
gerakgerik yang mencurigakan. Baik di lingkungan kantor ataupun 
di lingkungan masyarakat.

Dilingkungan kita baik itu dikantor maupun di masyarakat se
cara umum banyak bermunculan fahamfaham yang sudah tidak 
sesuai dengan Pancasila dan UUD’45. Maka kita sebagai karyawan 
Perhutani juga harus waspada pada bentuk fahamfaham yang me
nyesatkan,” katanya. *

PEMBErDaYaaN LMDH
Perum Perhutani KPH Surakarta bersama Kepala Seksi 

Pengembangan Usaha Perindustrian dan Koperasi Kabupaten 
Wonogiri mendorong kemandirian Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
untuk mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia di Aula Pertemuan Pak Glinding  
Wonogiri.

Kerja sama ini merupakan upaya kedua instansi dalam proses 
tercapainya kemandirian dan meningkatkan peran masyarakat desa 
hutan terhadap keber
lanjutan fungsi dan 
manfaat sumber daya 
dengan model  kemi
traan.

” O r g a n i s a s i 
Kemasyarakatan yang 
berbadan hukum ada
lah  Badan/Lembaga 
kemasyarakatan yang 
bersifat nirlaba, sukar
ela dan sosial yang 
dibentuk berdasarkan 
peraturan perundang
undangan dan  te
lah memiliki Surat 
Keterangan Terdaftar 
(SKT) yang diterbitkan 
oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota,” tu
tur Sakir, Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perindustrian dan 
Koperasi.

Pertemuan dihadiri 70 peserta dari LMDH Solo Raya dan berha
sil terbentuk  kepengurusan paguyuban LMDH tingkat KPH, dengan 
nama  Paguyuban LMDH ” Guyup Wong Cilik” *

taNaM BErSaMa Di gUNUNg LaWU
Perum Perhutani BKPH Lawu Utara KPH Surakarta bersama 

Anak Gunung Lawu (AGL) dan Pelajar SMUN 1 Karangpandan 
bersamasama mengadakan penaman bibit Damar di Gunung Lawu 
(21/2).

Kegiatan tersebut diselenggarakan di antara Pos I menuju ke 
Pos II jalur pendakian Puncak Lawu, yang dikuti sejumlah 150 pe
serta terdiri dari 50 anggota AGL, 75 pelajar SMUN 1 Karangpandan 
dan jajaran Perum Perhutani, dengan bibit sejumlah 270 plances.  
Penanaman dilaksanakaan dalam rangka “Reboisasi Gunung Lawu 
Tahun 2016” sekaligus untuk melatih anak didik agar peduli terh
adap pelestarian Hutan.  

”Menanam dilaksanakan untuk memberi manfaat kepada 
masyarakat di sekitar hutan pada khususnya dan masyarakat luas 
pada umumnya,  dengan tanaman itu akan menghasilkan sumber 
mata air dan oksigen,” tutur Edi Saryono Asper/KBKPH Lawu Utara 
dalam sambutannya.*

iKUti UPaCara ‘JaWi KEPraJUritaN ‘ HUt SoLo
Jajaran karyawan Perum Perhutani KPH Suarakarta berpaka

ian Jawi Keprajuritan  mengikuti upacara di Stadion Sriwedari Solo 
dalam rangka ikut menyambut Hari Ulang Tahun ke – 271 berdirinya 
Kota Solo (18/2).

Upacara juga dihadiri seluruh satuan kerja perangkat daerah, 
Muspida dan pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Solo. Sedang 
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Perhutani KPH Surakarta menerjunkan personil 25 orang yang terdi
ri dari karyawan kantor dan Polhutmob, yang didampingi Wakil Adm/
KSKPH Suarakarta, Johni Andarhadi.

Upacara dipimpin oleh Walikota Solo Fx Hadi Rudiyatmo usai 
dilantik sehari Rabu sebelumnya (17/2). Peringatan sedianya dilak
sanakan pada 17/02/2016. 

Menelusuri sejarah, hari Jadi Kota Solo diperingati atas pin
dahnya Keraton Mataram Islam dari Kartosuro ke Desa Sala. Pada 
saat itu, Pakubuwono II memerintahkan empat  punggawa keraton 
untuk mencari wilayah yang tepat untuk pemindahan keraton. Para 
Punggawa berjalan ke arah selatan dan menemukan sebuah desa 
yang luas dan subur bernama desa Sala. Tanggal 17 Februari 1745, 
keraton melakukan boyongan dari Keraton menuju ke Desa Sala, 
Pakubuwono II pun bersabda bahwa Desa Sala kemudian berganti 
nama menjadi negari Surakarta Hadiningrat.

Kom.Ska/titik-Suko.

Koordinasi Polres Pati
KPH Pati  - Guna membangun sinergitas kesepahaman dan 

kebersamaan antara Polres Pati dengan Perum Perhutani KPH Pati, 
beberapa waktu yang lalu KPH Pati kedatangan DAL OPS Polres 
Pati, AKP Wiwik. Kedatangannya diterima Wakil Administratur/ 
KSKPH Pati Agus, Ridwan,Bscf di ruangan kerjanya. Kedatangannya 
disamping bersilaturahim juga melakukan koordinasi mengenahi ke
bakaran hutan.

Disampaikannya juga bahwa sebagai dampak El Nino yang 
berpengaruh terhadap turunnya curah hujan untuk sekarang masih 
kurang,  disamping itu AKP Wiwik juga minta data terkait daerah 
daerah yang rentan terhadap kebakaran hutan yang berada di 
wilayah kawasan hutan Pangkuan Perhutani Pati serta langkah

langkah pencegahannya.
Foto, Waka Adm/KSKPH Pati, P.S Agus Ridwan BScf saat mem

berikan keterangan kepada AKP Wiwik Dal OPS Polres Pati.
 Kom.Pti/raswi 

Jalin Keakraban Lewat Olah Raga
KPH PEKaLoNgaN Barat 
Dalam rangka mewujudkan kebersamaan, puluhan pejabat dari 

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, KPH Banyumas 
Barat, KPH Pekalongan Timur, KPH Balapulang dan KPH Gundih 
kumpul di KPH Pekalongan Barat (5/2). 

Mereka kumpul untuk berlaga di ajang pertandingan persahaba
tan bulu tangkis. Mereka berlaga di Lapangan Badminton Pangkalan 
Angkatan Laut Tegal.

Latihan olah raga badminton ini merupakan momentum yang baik 
dalam rangka meraih kebersamaan sehingga bisa terjalin hubungan 
antara pejabat dan bawahan semakin erat. Melalui kegiatan olah 
raga badminton ini diharapkan untuk menambah kebersamaan dan 
untuk meningkatkan kinerja bagi karyawan Perum perhutani.

Para pejabat yang berlaga tersebut tampak Kepala Biro 
Pembinaan SDH Perum Perhutani  Divisi Regional Jawa Tengah 
Yusuf Kristanto, Kasi Tanaman, Kasi Lingkungan Divisi Regional 
Jawa Tengah, Adm KPH Banyumas Barat, Adm KPH Pekalongan 
Timur, Adm KPH Gundih, Adm KPH Pekalongan Barat, Wakil Adm 
KPH Pekalongan Barat dan pejabat lainnya. 

Kom.Pkb/Parno

PEMBETULAN  Pada penerbitan BINA Edisi 12 Pebruari 
2016 Bertia Audit Internal PHL KPH Pati halaman 1112 terda
pat kesalahan penempatan foto. Foto termuat kegitan persia
pan Audit PHL KPH Madiun. Yang benar adalah sebagaimana 
foto diatas. Demikian pembetulan dilakukan. Mohon maaf atas 
keteledoran tersebut dan menjadikan maklum. 

Redaksi  
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Gapoktan  Karangpandan 
Peduli Gunung Lawu

KPH SUraKarta
Administratur/KKPH Surakarta, Bob Priambodo dan Bupati 

Karanganyar Juliyatmono bersama Gabungan Kelompok Tani  
Karangpandan dan mengadakan penanaman bersama “Gapoktan 
Peduli  Gunung Lawu” (3/3). 

Yang melatarbelakangi kegiatan tersebut sebagaimana 
disampaikan Camat Karangpandan, Aji Pratomo agar  petani 
Karangpandan bisa maju mendapat berkah air yang melimpah dari 
Gunung Lawu.

Sementara Bupati Karanganyar Juliyatmono melalui Kepala 
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan menyampaikan 
bahwa Gunung Lawu harus tetap dijaga karena sangat berpengaruh 
baik dari segi supranatural maupun sebagai sumber air Kabupaten 
Karanganyar.

Kegiatan penanaman  diikuti sekitar 600an perserta dengan 
menanam 10.000 plances yang terdiri dari jenis bibit beringin, 
ello, preh dan bulu. Jenis jenis ini merupakan tanaman yang 
tidak komersial, namun sangat baik untuk konservasi karena sifat 
perakarannya sangat baik untuk menyimpan air. 

Kom.Ska/Titik

Dirut  Tinjau Plong-plongan 
KPH tELaWa
Direktur Utama Perhutani, Dr Ir Mustoha Iskandar, SH, MDM 

didampingi Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Ir 
SR Slamet Wibowo MM meninjau lokasi plongplongan tanaman kayu 
putih di petak 5b seluas 9,8 Ha RPH Brangkal BKPH Karangwinong 
KPH Telawa (27/2).

Sistim plongplongan tanaman kayu putih  merupakan inisiatif 
pengoptimalan lahan yang tidak produktif untuk kelas hutan jati atau 
lahan yang dengan permasalahan sosial yang terus menerus. Aturan 
plong 15 m dan 9 m. Plong 15 m khusus tanaman kayu putih jarak 
tanam 2 m x 1,5 m sedangkan plong 9 m untuk tanaman palawija/
pertanian untuk penggarap. 

Diantara plong Tanaman Kayu Putih dengan plong pertanian 
terdapat jarak 1 m sebagai pembatas plong. Pada jarak 1m tersebut 
boleh dimanfaatkan untuk ditanami pohonpohon yang memberikan 
manfaat misalnya papaya California dan untuk tanaman pertanian 
saat ini masih pada jenis palawija jagung.

Lokasi 9 m untuk tanaman palawija oleh penggarap dilakukan 
secara terus menerus dengan batas waktu tak terhingga tetapi 

ada kesepakatan atau konsekwensi untuk merawat tanaman 
kayu putih di plong sampingnya, sehingga dengan sistim tersebut 
tanaman kehutanan khususnya tanaman kayu putih tidak terganggu 
pertumbuhannya oleh tanaman palawija/pertanian.*

KELiLiNg HUtaN DENgaN oDoNg-oDoNg 
Rombongan karyawan Perhutani Jawa Barat dan Banten, Jawa 

Tengah dan Jawa Timur melakukan study banding Tanaman Kayu 
Putih  di Perhutani KPH Telawa. Rombongan melakukan studi banding 

di  petak 5b seluas 
9,8 Ha RPH Brangkal 
BKPH Karangwinong 
KPH Telawa dengan  
m e n g g u n a k a n 
transportasi odong
odong (kereta kelinci) 
(27/2). 

Sangat unik dan 
menarik bisa keliling 
melewati hutan Telawa 
menggunakan odong
odong, meskipun jalan 

menuju lokasi cukup jauh tidak mengurangi semangat peserta studi 
banding tetap  antusias mengikuti kegiatan.

Lokasi demplot  plongplongan tanaman kayu putih, dilakukan 
penjelasan oleh oleh Kasi PSDH KPH Telawa Anthonie A Tandayu, 
S.Hut. Dijelaskan mulai dari aturan jarak tanam sampai dengan 
pembersihan/merawat tanaman kayu putih serta bekerjasama 
dengan penggarap.

MUBES aiK-UMWiM
Musyawarah Besar Keluarga alumni Akademi Ilmu Kehutanan 

(AIK)/Universitas Winaya Mukti 
(UNWIM)  Perhutani berlangsung di 
KPH telawa ( 2627/2). Mubes diikuti 
ratusan peserta dari wilayah Jawa 
Barat dan Banten, Jawa Tengah dan 
Jawa Timur.

Ketua Umum Ir. NP. Adnyana dalam 
laporannya menyampaikan agar tetap 
bekerja secara profesional, tetap bisa 
menjaga Wana Mukti kedepan  tetap 
sebagai contoh yang positif dalam 
menciptakan inovasiinovasi baru 
demi eksistensi perusahaan.

Mubes tersebut sengaja diadakan 
di KPH Telawa karena KPH ini telah 
banyak berprestasi. Diantaranya 
KPH Telawa mendapat penghargaan 
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sebagai KPH Terbaik I  Tingkat Divisi Regional Jawa Tengah. 
Pada Mubes tersebut juga dilakukan pemilihan penggantian 

pengurus baru masa bakti 20162019. Terpilih sebagai Ketua Umum 
Denny Raffidin (Adm KPh Telawa) dan Wismo Tri Kancono sebagai 
Sekjen.

Kom.Tlw/Tri

Jutaan Rupiah Dari Murai
KPH KEBoNHarJo
Tuntutan keadaan seringkali melahirkan  kreativitas yang tak 

terduga. Tentunya kreatifitas positif yang mendatangkan penghasilan. 
Apapun dapat kita laksanakan untuk mempertahankan supaya dapur 
tetap mengepul. Minimal usaha itu sesuai dengan bidang keahlian 
masingmasing.

Hal itu sepertinya berlaku bagi  Jayadi, anggota polisi teritorial 
(Polter) Perhutani Wilayah Kebonharjo. Berawal dari pekerjaannya 
sebagai penjaga hutan, ia berhasil memanfaatkan peluang usaha 
yang menghasilkan keuntungan menjanjikan. Sejak sering berpatroli  
di hutan, ide beternak murai medan muncul di benak warga desa 

Tawaran Kenduruan ini.
Ketertarikan lelaki berusia 

48 tahun ini berawal dari sering 
menjumpai rumah semut yang 
didalamnya terdapat banyak 
telur (kroto) di kawasan hutan. 
Kroto merupakan makanan 
favorit murai medan. Dari 
hal itu dia bertekad menjadi 
penangkar  murai.  

“Saya sering menjumpai 
kroto di hutan saat patroli. 
Akhirnya saya memutuskan 
untuk menangkarkan murai 
medan. Awal 2004 saya beli 
tiga indukan, dan kini sudah 
berkembang jadi lima indukan” 
kata bapak dari dua anak ini. 

Dari  indukanindukan 
murai itulah ia mulai mendapatkan keuntungan rupiah. Tercatat, 
dalam sebulan Jayadi bisa mendapat keuntungan ratarata Rp 15 
juta. Keuntungan itu ia dapat dari hasil penjualan pasangan murai 
yang belum dewasa.

Menurut Jayadi, soal ketertarikannya beternak murai memang 
lantaran harga jual burung ini relative mahal, sekitar Rp 5 juta. Selain 
itu, dari sisi perawatan juga tergolong tidak terlalu ribet. Selama ini ia 
cukup menyediakan jangkrik dan kroto untuk pakan utama. Hanya 
saja kebutuhan jangkrik dan kroto untuk pakan tidak sedikit. Untuk 
sepasang indukan murai ia harus menyediakan minimal 50 jangkrik 
dan segenggam kroto tiap hari.

“Sukses beternak juga karena hobi dan senang. Saya 

membuatkan kandang khusus berukuran tinggi 170 cm dan lebar 
120 cm. Pekerjaan ini tidak hanya butuh niat, melainkan juga 
kesenangan,” ktanya. 

Meskipun  bergelut dengan usaha penangkaran yang sudah 
memberikan keuntungan, Jayadi tidak pernah melupakan tugas 
utama sebagai penjaga hutan. Justru ia lebih sering blusukan ke 
hutan. Tujuannya, selain memastikan kawasan hutan aman, ia 
nyambi mencari kroto untuk pakan murai. 

“ Ciri murai yang baik adalah bila ekornya lebih dari 20 cm,” 
jelasnya.

Kom.Kbh/Wiyoso

Job Training 
Pemeliharaan Tanaman

KPH BaLaPULaNg 
Bertempat di petak 87a RPH Kaligimber BKPH Margasari, 

jajaran Perum Perhutani KPH Balapulang mengadakan pelatihan/
Job Training Pemeliharaan Tanaman  IV – V tahun 2016, yang diikuti 
oleh segenap Regu Kerja Pemeliharaan Hutan (RKPm), KRPH, 
Asper  dan Tim Kantor KPH (5/3).

Pemeliharaan tanaman merupakan rangkaian kegiatan 
silvikultur dalam usaha  yang meliputi pemeliharaan tegakan untuk 
mendapatkan lingkungan/ruang tumbuh, tanah dan udara yang 
cukup dan menghindarkan dari pengaruh luar yang merugikan 
seperti hama dan penyakit, sehingga pada akhir daur dapat 
diperoleh tegakan pohon dengan massa kayu yang maksimal dan 
kualitas yang tinggi.

Administratur/KKPH Balapulang, Gunawan Sidik Pramono 
menyampaikan bahwa kita harus komitmen dengan pengelolaan 
Sumber Daya Hutan, salah satunya dalam hal pemeliharaan 
tanaman. Ia juga mengajak untuk bekerja dengan motto “ bersama, 
tetap bersama dan bekerjasama”, artinya kita adalah satu kesatuan 
dalam menghadapi tantangan pekerjaan, dan harus tetap bersama 
serta bekerjasama satu bagian dengan bagian lain, sehingga dapat 
diperoleh kinerja yang maksimal, tutupnya.

Materi pelatihan disampaikan oleh Kepala Sub Seksi (KSS) 
Perencanaan, Bambang Wahono, yang meliputi teknik pemangkasan 
tanaman sela dan pagar, babat tumbuhan bawah, dangir tanaman 
pokok dan pemangkasan cabang/pruning.

 Dalam praktek kerja di lapangan yang dipimpin oleh Kasi PSDH, 
Hari Dwi Hutanto S.Hut, mengerjakan pemeliharaan yang meliputi 
dangir tanaman pokok, babat tumbuhan bawah dan pruning seluas 
kurang lebih 0,125 Ha.

Selain praktek diadakan juga penghitungan Hari Orang Kerja 
(HOK) untuk pemeliharaan tanaman, sehingga dapat diketahui 
besaran tarip upah yang sesuai. Dalam kesempatan itu juga  
dilakukan diskusi yang dipandu oleh Hari Dwi Hutanto.

Kom.Blp/Djoko
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KPH Ngawi Sangat Potensial
KPH NgaWi
Kepala Perum Perhutani Divisi Regional (Divre) Jawa Timur, Ir 

Andi Purwadi MM bersama rombongan berkunjung ke KPH Ngawi 
untuk melihat petak teresan 81 RPH Gelon BKPH Sonde (17/2).

Pada kesempatan itu, Kadivre didampingi Admistratur/KKPH 
Ngawi, Ir Joko Siswantoro, Wakil Administratur/KSKPH Sub Ngawi 
Tengah Agus Ahmad Fadoli S.Hut dan diikuti segenap Asper, KRPH 
dan Mandor Tebang. Di petak tersebut Andi juga berkesempatan 
berdialog dengan para pesanggem yang menanam jagung di bawah 
teresan tersebut.

Usai dari petak teresan rombongan melanjutkan peninjauan tru
busan jati di petak 61a di RPH Sidolaju BKPH Kedunggalar. Petak 
tersebut juga merupakan tempat penelitian pengembangan tana
man jati jenis stek pucuk. Pertumbuhannya cukup menggembirakan. 
Tanaman jati berumur 12 tahun diameternya sudah bisa mencapai 
32 Cm dan telah masuk jati kategori A III. 

“ KPH Ngawi sangat potensial karena dilihat dari wilayahnya 
antar BKPH menyambung dan tidak terputus, jadi KPH Ngawi kat
egori wilayah kompak areal,” katanya.

Usai peninjauan Andi Purwadi juga mengadakan pembinaan 
karyawan di ruang Tektona. Dalam arahannya Andi Purwadi menga
jak segenap karyawan untuk bersamasama kerjasama bahumem
bahu untuk memulihkan kembali kejayaan Perum Perhutani. 

“ Perhutani di era sekarang harus bisa mempertahankan produk
tivitas dan keamanannya. Sebagai karyawan sekarang saatnya har
us berubah menjadi karyawan yang reformis agar kedepan Perhutani 
bisa jaya kembali,” pintanya.*

raPat MotiVaSi 
tEBaNgaN

W a k i l 
Administratur/KSKPH 
Ngawi, Agus Ahmad 
Fadoli S.Hut  meng
gelar rapat bidang 
produksi di ruang 
Tektona KPH Ngawi 
(22/1) lalu guna mem
berikan motivasi  agar 
kegiatan tebangan 
bisa tercapai sesuai 

rencana oprasional (RO). Rapat produksi diikuti segenap mandor 
tebang, KRPH, Asper dan  Penguji Kayu. 

Dalam arahannya Agus Ahmad Fadoli mengajak para Mandor 
Tebang saat melaksanakan kegiatan tebangan agar sesuai prose
dur dari hasil cutting test yang sudah dilakukan sebelumnya.

Selain itu Agus meminta agar Penguji Kayu selalu proaktif di 
lapangan karena dalam pemotongan kayu diharapkan bisa men
gasilkan nilai produk yang lebih tinggi sehingga dapat mendongkrak 
pendapatan perusahaan.

Dilihat dari teresan kayu jati KPH Ngawi mempunyai kualitas yang 
baik dan bisa diandalkan statusnya, karena wilayah hutan Ngawi ta
nahnya mengandung zat kapur yang tinggi. Rencana tebangan KPH 
Ngawi tahun 2016 adalah 17.285,909 m3 terdiri dari tebangan jati 
11.381,430 M3 dan rimba mahoni 5.904,479 M3. 

Kom.Ngw/Wasis

Pencuri Spesialis 
Kayu Sono Dibekuk

KPH SaraDaN
Patroli bersama antara Polhutmob KPH Saradan dengan Tim 

Buser dari Polres Madiun berhasil menangkap gembong pencuri 
kayu Sono bernama Catur Krismidiatmoko (38 th) warga Desa 
Rejomulyo RT 3 RW 1 Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. 
Catur merupakan maling kayu kelas kakap yang sudah lama men
jadi target petugas Perhutani KPH Saradan. Berkat kerja keras 
Polhutmob KPH Saradan dan bekerjasama dengan anggota Buser 
dari Polres Madiun akhirnya berhasil menangkap tersangka dengan 
barang bukti satu truk Nopol AG 8226 UV yang dipakai untuk men

gangkut kayu bukti sono sebanyak 76 batang. 
Kejadian bermula saat Polhutmob KPH Saradan mengadakan 

patroli rutin bersama Tim Buser Polres Madiun pada 8 Pebruari 
2016 lalu di wilayah timur KPH Saradan. Sekitar pukul 18.30 WIB 
dari arah timur jalan Desa Kenongorejo Kecamatan Pilangkenceng 
Kabupaten Madiun ada 1 unit truk yang berjalan terlihat sarat den
gan muatan. Petugas yang curiga kemudian menghentikan kend
aran tersebut untuk memeriksa muatannya. 

Dalam pemeriksaan, petugas menemukan truk bermuatan  kayu 
sono sebanyak 76 batang dengan volume 3,732 M³ tanpa dilengkapi 
dengan suratsurat atau dokumen SKSHH dari pejabat yang ber
wenang. Petugas pun langsung melakukan membekuk tersangka 
beserta barang bukti dan menyerahkan ke Polres Madiun guna pe
nyidikan dan proses lebih lanjut.*

aNgKUt KaYU iLLEgaL DitaNgKaP
Sementara patroli gabungan yang digelar antara RPH Gemarang 
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dan RPH Mundu KPH Saradan 
dibantu Polhutmob dengan Pabin 
(12/2) juga berhasil menangkap 
tersangka pencuri kayu jati di Desa 
Gemarang Kecamatan Gemarang 
Kabupaten Madiun. 

Kejadian bermula dari informasi 
dari masyarakat sekitar jam 00.30 
WIB ada beberapa orang sedang 
membawa kayu untuk dinaikkan ke 
kendaraan jenis travel. Kemudian 
KRPH Gemarang dengan KRPH 
Mundu melakukan pengintaian 
di daerah TKP dari jarak jauh. 
Ternyata informasi tersebut benar. 
Beberapa orang sedang memikul 
kayu jati dan dimasukkan ke dalam 
mobil. Karena lokasi sudah berada 
desa dan untuk menjaga halhal 
yang tidak diinginkan, kemudian petugas meminta bantuan anggota 
Polmob dan Pabin KPH Saradan untuk melakukan penangkapan.

Jam 02.00 WIB bantuan Polmob dan Pabin KPH Saradan tiba, 
kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap tersangka ber
ikut barang bukti. Tersangka bernama Didik Mardianto bin Mardi (31 
tahun) warga Desa Gemarang RT 09 RW 05 Kecamatan Gemarang 
Kabupaten Madiun dengan barang bukti kayu jati sebanyak 8 ba
tang dengan volume 0,5776 M³ dan 1 unit Colt Isuzu Travel Elf Nopol 
AE 7127 UE. 

Asal kayu diduga dari petak 78 RPH Gemarang BKPH Wilangan 
Selatan. Ketika diperiksa petugas tersangka tidak bisa menunjukkan 
dokumen SKSHH dari kayu tersebut. Kemudian tersangka dan ba
rang bukti diserahkan ke Polres Madiun guna penyidikan dan proses 

lebih lanjut. 
Waka Adm/KSKPH Saradan Selatan, Hary Jatmiko, S Hut se

laku Koorkam mengatakan bahwa tersangka Didik Mardianto meru
pakan pemain lama dan sudah lama menjadi target buruan petugas 
Perhutani KPH Saradan,.

“ Berkat kerjasama temanteman di lapangan dengan dibantu 
Polhutmob dan Pabin KPH saradan akhirnya tersangka dapat kami 
tangkap. Ini merupakan suatu prestasi bagi temanteman di lapan
gan karena dalam bulan Pebruari sudah 3 orang tersangka berhasil 
kami tangkap berikut barang buktinya,” jelasnya.

Ditambahkan Hary pada 2 Pebruari 2016 petugas berhasil 
menangkap Jan Othok (43 th) warga Desa Tulung Kec. Saradan 
Kabupaten Madiun pencuri Kayu sono dengan BB kayu sono 15 ba
tang 1,41 M³ dan unit Colt T120ss. 

“ Kedepan kita akan lebih meningkatkan patroli bersama, gabun
gan antar RPH dan bekerjasama dengan masyarakat dan Muspika 
untuk bersamasama menjaga keamanan hutan agar tetap konduk
sif dan tidak terjadi kerusakan hutan”, tegas Hary menambahkan.*

SoSiaLiSaSi ProMoSi JENJaNg JaBataN
Bertempat di aula KPH berlangsung sosialisai promosi Pegawai 

Jengjang  Jabatan VII menjadi Jengjang Jabatan VI dihadiri 78 kary
awan jengjang VII, segenap Wk seserajat dan segenap Asper (18 
/2).

Dibuka oleh Administratur KPH Saradan, Amas Wijaya,S.Hut,MM 
dan ia berharap dengan adanya promusi jenjang jabatan VII menjadi 
jenjang jabatan VI  ini menjadi momentun spiirit bagi jajarannya di 
bawah.

KPH Saradan mendapat kuota 42 orang terdiri dari tenaga 
Administrasi 5 Orang dan Tenaga lapangan 37 orang.*

MUSDa  SEKar KE Vii
Bertempat di aula kantor KPH Sekar (Serikat Karyawan) KPH 

Saradan menyelenggarakan Musda ke7 (13/2) VII yang dihadiri 
Pengurus Sekar Jatim, Pengurus, anggota sekar KPH saradan,  
Perwakilan Sekar KPH Lawu Ds.  Dan KPH Madiun.

Administratur/KK{H Saradan, Amas Wijaya S.hut, MM dalam 
sambutannya saat membuka Musda berhrap Musda dapat meng
hasilkan keputasankeputasan dan pengurus yang dapat men
jalankan amanah sesuai yang diharapakan anggota.

Disampaikan Ketua DPW Sekar Jatim, Arlando nahawa ada dua 
berita yang menggembirakan. Yakni Sudah disepakati dan sudah 
ditanda tangani akan ada kenaikan gaji meninmal sebesar Inflansi 
setiap tahun 6 %  dan kebijakan cuti besar yang bisa diambil setelah 
6 tahun yang diambil tahun ke7 dan mendapatkan 1 x gaji.

Walaupun kedua berita itu masih dalam tahap proses tapi disam
but segenap hadirin. Dalam musda terpilih Ketua baru Sekar KPH 
Saradan, Sukamto (2016 – 2018) yang menggantikan ketua sebel
umnya yang dijabat oleh M.Nurcholis (2013 – 2015). 

Kom.Srd/Herni Dj-Warno.

DPRD Kab. Tulungagung 
Tengok Pantai Kedung Tumpang
KPH BLitar
Kawasan hutan Perhutani sangat berlimpah dengan kekayaan 

alam, begitu juga dengan lokasi wisata alam yang alami dan ek
sotik. Saat ini banyak diminati investor, begitu juga Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tulungagung. Dalam kunjungan kerja Ketua 
DPRD Kabupaten Tulungagung, Supriono bersama rombongan dari 
Komisi III, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 
Camat Pucanglaban, Perum Perhutani KPH Blitar dan Kepala 
Desa Pucanglaban melakukan kunjungan ke wisata Pantai 
Kedung Tumpang di Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucanglaban 
Kabupaten Tulungagung (2/2).

 Kedua obyek wisata tersebut masuk kawasan hutan wilayah 

Waka Adm/KSKPH Sara-
dan Selatan, Hary Jatmiko S 
Hut
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RPH Panggungkalak  BKPH Kalidawir 

Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung menyatakan sangat 
mendukung kerjasama bidang wisata antara Pemda Kabupaten 
Tulungagung dengan Perhutani KPH Blitar. Dalam waktu dekat 
DPRD Kabupaten Tulungagung bersama Komisi III akan men
gadakan rapat dengan semua instansi terkait dan Perhutani untuk 
membahas MoU Wisata. Harapanya lokasilokasi wisata yang baik, 
indah dan sangat potensi dikembangkan segera dikerjasamakan 
Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dan Perhutani. 

Keindahan dan eksotika pantai Kedung Tumpang banyak di
kunjungi wisatawan oleh karena itu, secepatnya Pemda Kabupaten 
Tulungagung segera membuat MoU dengan Perhutani dan segera 
membangun sarana prasarana agar wisatawan saat berkunjung 
bisa menikmati keindahan pantai Kedung Tumpang.*

taNaM BErSaMa
Masyarakat Desa Jengglungharjo, Kecamatan Tanggunung 

Kabupaten Tulungagung bersamasama Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), TNI, Muspika, Muspida, Serikat Karyawan 
Perhutani dan Perhutani KPH Blitar belum lama ini melakukan keg
iatan penanaman 5 ribu bibit tanaman. Terdiri dari bibit tanaman ter
mbesi, matoa, klengkeng, pete, sisrsat, manga, jeruk dan sawo di
tanam di lokasi wisata pantai Sanggar masuk kawasan hutan petak 
48 f RPH Tanggunggunung BKPH Campurdarat.

Kegiatan penghijauan di pantai Sanggar dihadiri berbagai el
emen masyarakat dan instansi terkait diantaranya  Komandan 
Kodim 0807 Letkol Art Brantas Suharya, Kepala Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan, Tatang Suhartono, Adm/KKPH Blitar, Haris 
Suseno, Dinas Kelautan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas 
Tanaman & Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Perangkat Desa 
Jengglungharjo, LMDH Wonomulyo, LSM Gempar, LMI dan hamper 
seluruh masyarakat Desa Jengglungharjo.

Di sela kegiatan penanaman, Komandan Kodim 0807 
Tulungagung Letkol Art Brantas Suharya dan Kepala Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tulungagung Tatang 
Suhartono mengharapkan adanya peran serta aktif masyarakat un
tuk menghijauakan kawasan hutan dan tetap dijaga dan dipelihara. 
Sehingga lokasi wisata menjadi indah dan wisatawan yang berkun
jung dapat menikmati keindahan alami Pantai Sanggar. 

Hari juga berharap agar penanaman ini tersebut terus diikuti 
dengan pemeliharaan , dijaga dan dirawat sampai berhasil, seh
ingga masyarakat sekitar dapat menikmati hasilnya sehingga lokasi 
Pantai Sanggar di kawasan hutan Perhutani hijau dan lestari.*

PENYEraHaN Motor DaN PENgHargaaN
Sebanyak 38 motor trail untuk operasional pejabat  di lapangan 

diserahkan oleh Adm KPH Blitar, Haris Suseno beberapa waktu lalu. 
Motor Trail jenis KLX BF 150 itu 6 unit untuk Aspes dan 32 unit untuk 
KRPH.

Pada kesempatan itu juga diserahkan piagam penghargaan ke

pada 7 orang karyawan yang berprestasi di tingkat Direksi maupun 
Divisi Regional Perhutani Jawa Timur. Yakni mereka yang berpresta
si di bidang  pencapaian getah pinus, Pengujian kayu, Produksi 
kayu Bidang SDM, pengujian HHBK, pemeliharaan hutan dan PHPL 
2015.

Kom.Bltr/romi Yulianto

MoU Pemanfaat Air 
Dalam Kawasan

KPH BaNYUWaNgi Barat
Administratur/KKPH Banyuwangi Barat, Prihono Mardi, S.Hut 

dan Direktur PT Kaliklatak, Charlito H. Zaubin menandatangani per
janjian kerjasama pemanfaatan air dalam kawasan hutan lindung di 
wilayah KPH Banyuwangi Barat di kantor PT Kaliklatak (11/2).

Kerjasama pemanfaatan air dalam kawasan hutan tersebut 
dipergunakan untuk pengelolaan hasil produksi perkebunan, wisata 
kebun dan air bersih bagi warga lingkungan PT Kaliklatak untuk ke
butuhan air minum, masak dan MCK.

Prihono Mardi, S. Hut menyatakan bahwa Perum Perhutani ada
lah Perusahaan Umum Negara yang ditugaskan oleh negara un
tuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam. Perum 
Perhutani tidak memiliki kewenangan publik, maka sesuai dengan 
peraturan Kementerian Kehutanan bahwa kawasan hutan negara 
bisa dimanfaatkan melalui mekanisme kerjasama. PT Kaliklatak di
harapkan dapat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam 
berupa air tersebut dengan menjaga sumberdaya alam lainnya. 
Yakni kawasan hutan agar tetap terjaga kelestariannya. Selain itu, 
baik bagi Perum Perhutani maupun PT Kaliklatak mendapat kemu
dahan dalam menjalankan bisnis perusahaan, sumberdaya alam 
terjaga serta yang paling utama adalah adanya kepastian hukum.

Sementara itu Direktur PT Kaliklatak, Charlito H. Zaubin me
nyampaikan bahwa kerjasama pemanfaatan air tersebut dilaksana
kan secara sinergi dan harus saling menguntungkan. 

Kom.Bwb/a.raharjo

Dukung Banyuwangi Sehat
KPH BaNYUWaNgi SELataN 
Upaya Perhutani KPH Banyuwangi Selatan untuk mendukung 

program pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam bidang keseha
tan mendapat respon positif dari berbagai instansi Kab. Banyuwangi. 
Hal itu disampaikan pada rapat tim pembina teknis kabupaten se
hat yang diselenggarakan oleh Forum Banyuwangi Sehat (FBS) di 
Kantor Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi beberapa waktu lalu.

Rapat dihadiri belasan instansi. Antara lain Dinas Kesehatan, 
Dinas Perindustrian, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perhutani, 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Banyuwangi, Disbudpar,  DPU , DKP, 
perbankan dan yang lainya menyampaiakan hasil kegiatan terkait 
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kesehatan tak terkecuali Perhutani.

Pada kesempatan tersebut Administratur/KKPH Banyuwangi 
Selatan Agus Santoso mengatakan bahwa Perhutani KPH 
Banyuwangi Selatan telah mendukung program Banyuwangi sehat 
dan telah mengimplementasikannya. Yakni menyehatkan secara 
ekonomi dan lingkungan. Perhutani telah melakukan pemberdayaan 
masyarakat desa hutan melalui Pengelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat (PHBM), mendukung kedaulatan pangan/tanaman 
tumpangsari, penyaluran dana PKBL, penyerahan sharing produksi. 
Dan untuk sehat lingkungan KPH Banyuwangi Selatan telah mem
berilkan penyuluhan pada masyarakat terkait pengelolaan sampah, 
menyelenggarakan lomba green and clean untuk semua bagian in
ternal Perhutani/lomba kantor sehat setiap tahun, menjaga kebersi
han di area lokasi wisata.

” Dan yang baru dilakukan bedah rumah yang berasal dari ru
mah tidak layak huni menjadi rumah sehat layak huni, papar Agus.*

PENaNaMaN SErENtaK
Pencanangan Gerakan Penanaman Satu milyar pohon 2015 te

lah dilakukan oleh KPH Banyuwangi Selatan dengan melaksanakan 
gerakan penanaman serentak di petak 110 b BKPH Blambangan 
bersama Dinas Kehutanan Kabupaten Banyuwangi, TNI, Taman 
Nasional Alas Purwo, Muspika Kecamatan Tegaldlimo dan Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan serta Dharma Wanita KPH Banyuwangi 
Selatan (5/2).

Dalam sambutan
nya Administratur/
KKPH Banyuwangi 
Selatan, Agus Santoso,  
mengatakan kegiatan 
penanaman serentak 
tersebut dilakukan da
lam rangka suksesi 
program nasional dari 
Pemerintah. Yakni 
Gerakan penanaman 1 
milyar pohon. Selain itu 
kegiatan tersebut juga 
merupakan sukses 

tanaman 2015 KPH Banyuwangi 
Selatan. 

 Meski terlambat, kata Agus yang 
sedianya penanaman dilakukan bulan 
Desember tapi karena menunggun hu
jan turun baru bisa dilaksanakanakan 
saat itu. Namun ia berharap dengan 
sinergitas ia mengajak jajarannya dan 
segenap hadirin untuk mensukseskan 
dan mengawal keberhasilan tanaman 
hingga akhir daur agar perusahaan 
tetap eksis.

Dementara Kabid Dinas Kehutanan Kab. Banyuwangi, 
Pratmaja memberikan apresiasi langkah dan upaya Perhutani KPH 
Banyuwangi Selatan tersebut dalam melaksanakan gerakan pena
naman serentak yang merupakan program pemerintah tersebut.*

rUaNg BarU UNtUK YtrP
Dalam Upaya menudukung dan meningkatkan kegiatan 

Administratur KPH Banyuwangi Selatan, Agus Santoso meresmikan 
ruangan baru untuk kegiatan Dharma Wanita dan Kegiatan Yayasan 
Tunas Rimba Perhutani KPH Banyuwangi Selatan (13/2).

Penyerahan kunci ruang baru tersebut diserahkan oleh 
Administratur KPH Banyuwangi Selatan kepada Ketua Yayasan Tunas 
Rimba (YTRP) Cabang Banyuwangi Selatan, Yuli Rusmawati. 

Pada kesempatan itu Agus Santoso berpesan agar dengan 
adanya ruang baru tersebut dapat menambah semangat dan moti
vasi ibuibu untuk meningkatkan prestasi. Karena TK Tunas Rimba 
yang dibawah pembinaan YTRP Cabang Banyuwangi Selatan mem

punyai banyak prestasi mulai tingkat kecamatan, kabupaten hingga 
provinsi.

” Jadi terus pertahankan dan tingkatkan prestasi tersebut,” pe
san Agus Santoso bahwa pembuatan ruang tersebut merupakan 
bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung kegiatan ibuibu 
untuk mmemajukan YTRP.*

tK tUNaS riMBa BWi SELataN tK PErCoNtoHaN
Setelah tahun kemarin siswa TK Tunas Rimba Banyuwangi 

Selatan mengukir prestasi juara ditingkat provinsi di Malang, kini 
TK Tunas Rimba Banyuwangi mengukir prestasi, yakni meraih 
juara I lomba TK  Percontohan seKabupaten Banyuwangi 2015. 
TK Tunas Rimba Banyuwangi mampu menyisihkan 23 pe
serta lainnya dari 
dari 24 kecama
tan di Kabupaten 
Banyuwangi.

Atas prestasi 
tersebut Sekretaris 
Daerah (Sekda) Kab. 
Banyuwangi melalui 
Staf Ahli Pemkab 
Banyuwangi, Ketut 
Kencana didamp
ingi Kepala Diknas 
Banyuwangi me
nyerahkan hadiah 
/ trophi juara I yang 
diterima langsung 
oleh Ketua YTRP 
Perhutani Banyuwangi Selatan, Yuli Rusmawati Agus Santoso 
pada acara Petemuan tiga komponen Diknas, IGTKI dan 
Gabungan Organisasi Penyelenggara TKI (GOPTKI) Banyuwangi 
di aula VW Resto Kabat Banyuwangi (15/2).

Dalam amanatnya Ketut Kencana mengatakan bahwa per
siapkan tahun emas bangsa Indonesia 20402050 dimulai dari 
sekarang.

” Karena tahun tersebut merupakan tahun dimana generasi 
emas kita yakni banyak usia produktif, maka dari itu kita siapkan 
tunastunas bangsa mulai sekarang dengan pendidikan yang me
madai yang dimulai dari tingkat dini /PAUD,” ujar Ketut Kencana. 

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi 
Sulihtiyono dalam sambutanya mengatakan bahwa ada 3 hal 
yang berpengaruh tumbuh kembang anak diusia dini, pertama 
lingkungan keluarga, kedua lingkungan masyarakat dan ketiga 
sekolah. Oleh karena itu Sulihtiyono mengajak untuk mencipta
kan situasi yang nyaman untuk anak sehingga mereka tumbuh 
dan berkembang dengan baik. Kom.Bws/Didik N
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Apel Siaga Bencana
KPH BaNYUWaNgi SELataN
Untuk antisipasi dan penanganan akan terjadinya bencana alam, 

KPH  Banyuwangi Selatan menggelar apel siaga penanggulangan 
bencana alam pada jajaran petugas Asper dan KRPH di area Wana 
Wisata Grajagan (4/2) lalu.

Dikatakan Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Selatan 
Agus Santoso apel itu dilakukan untuk menyikapi kondisi cuaca 
musim hujan yang sekarang ini sering disertai dengan angin ken
cang. Dari situ diharapkan petugas Perhutani bisa lebih tanggap dan 
sigap untuk mengantisipasinya.

” Mengatasi bilamana terjadi bencana alam seperti banjir, tanah 
longsor dan badai angin, karena wilayah kita adalah kawasan hu
tan yang berpotensi terjadi hal tersebut,” kata Agus Santoso seraya 
meminta jajarannya agar tetap menjaga kekompakan baik internal 
maupun dengan pihak eksternal.

Ia meminta agar segera melaporkan bilamana terjadi bencana 
alam dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan
nya. *

PENYEraHaN 23 UNit Motor oPEraSioNaL
Sebanyak 23 unit motor baru jenis trail Kawasaki KLX diserahkan 

oleh Adm KPH Banyuwangi Selatan Agus Santoso untuk membantu 
kelancaran tugas para Asper dan KRPH. Penyerahan berlangsung  

di Wana Wisata 
Grajagan (4/2) lalu.

D i d a m p i n g i 
Wakil Administratur 
saat penyerahan 
kendaaraan mo
tor tersebut, Agus 
Santoso berpesan 
agar dapat men
ingkatkan kinerja 
terutama menekan 
gangguan keaman
an hutan, mening
katkan komunikasi 
sosial dengan pihak 

terkait dan masyarakat. Dan yang terpenting agar kendaraan dijaga 
dan dirawat serta kendaraan digunakan dengan baik sesuai dengan 
pedoman dan petunjuk penggunaan yang telah ditetapkan oleh pe
rusahaan.*

PELEPaSLiaraN tUKiK
Sebanyak 12 elemen masyarakat termasuk Perhutani 

Banyuwangi Selatan melakukan acara pelepas liaran tukik di 
pantai Boom Banyuwangi (26/2). Diantaranya Banyuwangi Sea 
Turtle Foundation (BSTF) atau Yayasan Penyu Banyuwangi ber
sama Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Radar Banyuwangi, 
PT Pelindo III, BBKSDA Jatim, Bank BCA, BNI, PT.Sumber Yala 
Samudra, komunitas Ninja Rider club Banyuwangi, Lembaga Seni 
Acting dan Perfilman Banyuwangi, PT. Dwijaya Perkasa Abadi, 
Aquase. Sebanyak 43 ekor tukik jenis lekang dilepas liarkan pada 
kesempatan itu.

Pelepasan tukik perdana di 2016  yang diprakarsai Penyu 
Banyuwangi bersama Radar Banyuwangi  itu menandai musim 
bertelur penyu segera datang, bulan Arpil hingga Juli. Sekaligus se
bagai upaya untuk melestarikan dan mempertahankan keberadaan 
satwa langka yang dilindungi jenis penyu.

Sesaat sebelum kegiatan pelepasliaran dilakukan Administratur 
KPH Banyuwangi Selatan Agus Santoso mengatakan Perhutani 
Banyuwangi Selatan sangat mendukung sekali kegiatan pelepasliar
an tukik yang bertujuan melindungi keberadaan penyu (save turtle). 

” Dengan kegiatan pelepasliaran ini diharapkan keberadaan dan 
kelestarian penyu di bumi Blambangan atau Banyuwangi akan tetap 
terjaga dan terus berkembang biak dengan baik,” harap Agus

Kom.Bws/Didik Nurcahyo

Bantuan Sarana Belajar
KPH JoMBaNg
Sekolah Dasar di 

pinggiran hutan men
erima bantuan 100 
peralatan sekolah dari 
KPH Jombang (24/2). 
Bantuan tersebut seba
gai bentuk kepedualian 
Perhutani pada dunia 
pendidikan, khusunya 
bagi muridmurid seko
lah yang ada di pingir 
hutan. 

Bantuan tersebut 
diberikan untuk em
pat Sekolah Dasar 
yang berdekatan 
dengan hutan. Yakni 
SDN Pulowetan, 
SDN Sumberaji, SDN 
Kedungkumpul, SDN 
Sumbermir yang secara 
berkeliling dibagikan 
oleh Wakil Adminstratur 
KPH Jombang, Y 
Eka Cahyadi, Wakil 
Adminstratur KPH 
Jombang Timur, 
Rochimat Rahmad, 
Kasi PSDH Tito 
Darmawan dan KSS PHBM KPH Jombang Riduwan.*

KPH JoMBaNg MENgaJar
Perum Perhutani KPH Jombang mengajar di Sekolah Dasar 

Islam Terpadu Ar Ruhul Jadid (20/2) lalu dengan materi tentang 
pentingnya hutan bagi ekosistem mahluk hidup yang disampaikan 
oleh Kaur Lingkungan KPH Jombang, Muhtar Efendi.

Usai menerima pemberlajaran KPH Jombang juga memberikan 
bantuan 100 plances berbagai tanaman, seperti duarian, randu alas, 
rambutan yang langsung ditanam para murid di halaman sekolah. 

Kom.Jbg/arief Bidj’s
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Kadivre Beri Kuliah Umum
KPH Jatirogo 
Kepala Perum Perhutani Divisi 

Regional Jawa Timur, Ir Andi 
Purwadi, MM, dalam kunjungan 
kerjanya di wilayah KPH Jatirogo 
berkesempatan memberikan kuliah 
umum kepada siswasiswi Sekolah 
Kehutanan Menengah Atas (SKMA) 
Wali Sembilan di Aula SKMA Wali 
Sembilan akhir Januari lalu.

Dikatakan bahwa Perhutani 
adalah salah satu BUMN yang 
dipercaya negara untuk membangun 
hutan. Untuk itu sebagai siswa SKMA 
Kadivre meminta untuk belajar 
dengan sungguhsungguh sehingga 
ilmu yang diperoleh nantinya bisa 
disumbangkan untuk membangun 
hutan negara. Untuk itu Kadivre 
kepada para siswa SKMA untuk tidak segansegan melakukan 
praktek di kawasan hutan negara tersebut yang terletak di sekitar 
SKMA. 

Sejak berdirinya 2006 SKMA Wali Sembilan meluluskan lebih 
dari 400 orang tenaga kehutanan menengah yang saat ini bekerja 
di seluruh Indonesia pada institusi Kementerian LHK, Perum 
Perhutani, PT. Inhutani IV, PT. Sinar Mas dan berbagai HPH maupun 
Perkebunan.

Usai memberikan kuliah umum, Ir. Andi Purwadi,MM juga 
memberikan bantuan dana pembinaan kepada Yayasan Wali 
Sembilan yang mengasuh SKMA Wali Sembilan dan Pondok 
Pesantren Wali Songo yang diterima oleh KH. Nur Muhammad 
Nasro.*

PErESMiaN PaUD SiLVa CEria
Ketua YTRP KPH Jatirogo, Nurwulan Purbowati Achmad Basuki 

meresmikan gedung play grup Silva Ceria Tunas Rimba (6/2). 
Persmian disaksikan Administratur KPH Jatirogo, Kepala Desa 
Watsogo, Camat Jatirogo, serta sejumlah tokoh masyarakat dan 
pemuka agama yang ditandai dengan penandatangan prasasti dan 
pengguntingan pita.

Dengan dibangunnya gedung PAUD Silva Ceria tersebut 
diharapkan Pembina Yayasan Tunas Rimba KPH Jatirogo, Achmad 
Basuki dapat menjadi tempat belajar yang nyaman sehingga akan 
terbentuk generasi muda yang baik dan berbudi pekerti. 

Sementara Ketua YTRP KPH Jatirogo, Nurwulan Purbowati 
Achmad Basuki dalam sambutannya, memberikan apresiasi atas 
pembangunan TK tersebut. 

“ Sejak kecil anakanak memang seharusnya dididik dengan 
ajaranajaran yang berguna. Bukan siperdaya oleh kecanggihan 
teknologi sehingga anakanak melupakan belajar,” katranya.

Untuk itu ia berpesan kepada seluruh tenaga pengajar untuk 
tidak mengajarkan sistematika dulu kepada anak didiknya. Tapi 
cukup mengenalkan angka dan huruf saja tanpa melupakan dunia 
mereka, yaitu bermain.

Kom.Jtrg/Ey

Santuni Anak Yatim Piatu
KPH KEDiri
Bentuk bersukur yang dilakukan segenap anggota Serikat 

Karyawan (SEKAR) Perum Perhutani KPH Kediri dalam sukses 
pekerjaan 2015 dengan memberikan  santunan kepada anak yatim 
piatu di kawasan hutan petak 149  Perlebahan Joho RPH Parang  

KPH Kediri (2/2).
Administratur/KKPH Kediri, Maman Rosmantika dalam sambu

tanya berterimakasih kepada segenap pengurus dan anggota ser
ikat karyawan atas prestasi yang diukir pada 2015. Namun untuk ia 
juga meminta agar jangan mudah merasa puas dengan perolehan 
prestasi tersebut.

“ Karena mempertahankan lebih sulit dari pada menggapai yang 
sudah kita pegang,” katanya yang berharap pada 2016 ini semua 
bidang bisa menjadi yang terbaik dan bisa mendapatkan prestasi 
seperti tahun sebelumnya.

Dementara Ketua Sekar KPH Kediri, Andri Cahyono sebagai 
bentuk rasa syukur tersebut dengan memberikan santunan kepada 
sebanyak 30 anak yatim yang ratarata anak yang berdomisili di 
sekitar hutan Kelir Desa Joho. Ia berharap kegiatan itu bisa dilak
sanakan rutin tiap tahun dilaksanakan di desadesa lainnya.*

SOSIALISASI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
Panca banjir aji

bat jebolnya tanggul 
di sepanjang aliran 
sungai Bakung Perum 
Perhutani KPH Kediri 
bersama Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kediri 
melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat seki
tar hutan untuk memper
baiki kualitas lingkungan 
di Dusun Magersaren 

Desa Tarokan Kabupaten Kediri (6/2). 
Kom.Kdr/Jufri

Peringati HUT Ke-11 
Sekar Menanam 

LaWU DS
Memperingati HUT ke11 Serikat Karyawan (SEKAR) DPD KPH 

Lawu Ds mengadakan kegiatan gerakan Sedekah Bumi dengan me
nanam 2000 bibit pohon, Buka Sadapan dan Pemberiaan Santunan 
Anak Yatim, serta tahlil bersama yang dipimpin oleh Ustadz Arifin.

Harlah ke11 Sekar dihadiri oleh Administratur/KKPH Lawu Ds, 
Waka PoPa, Waka LLW, Kasi PSDH, dan SP2P. Segenap Pejabat 
lingkup KPH, Koramil, Polsek, Kepala Desa serta Anggota LMDH 
dan Masyarakat Penyadap Desa Cepoko, Kec. Ngrayun, Kab. 
Ponorogo. 

Gerakan menanam dan sedekah bumi serta pemberian santu
nan kepada anak yatim merupakan agenda khusus dalam pelaksa
naan serangkaian kegiatan dalam hari jadi Sekar ke 11 DPD Lawu 

Kadivre Perutani Jatim, Ir 
Andi Purwadi, MM
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Ds, yang diselengarakan di kawasan hutan produksi RPH Cepoko, 
Petak 48 D, Luas 4,5 Ha.

Sebelum penanaman dilakukan Apel dengan komandan upac
ara Komandan Koramil wilayah Cepoko, Mochamad Makbun. Usai 
apel penanaman dipimpin langsung oleh Administratur/KKPH Lawu 
Ds, Nanang Sugiharto. 

Nanang Sugiharto dalam sambutannya mengharapan agar keg
iatan menanam dalam rangka Harlah ke11Sekar tersebut  tidak 
hanya serimonial saja, tetapi kegiatan agar dilanjutkan dengan ru
tin. 

“ Dalam arti apabila kita mengetahui di dalam petak hutan ada 
tanaman yang mati 
kita harus segera me
nyulami. Karena juga 
mengandung maksud 
sedekah bumi jadi kita 
tetap harus peduli ter
hadap tanaman yang 
mati. Karena bumi 
merupakan sumber 
kehidupan manusia 
dan tanaman yang 
kita tanam adalah buat 
warisan anak cucu kita 
nantinya,” kata Nanang 
dalam pesannya.*

DUKUNg PrograM KEDaU LataN PaNgaN
Peran serta masyarakat desa hutan/LMDH sangat diharapkan 

untuk mendukung tercapainya program kedaulatan pangan nasional 
dengan melaksanakan sistem Panca Usaha Tani.

Kesadaran masyarakat/LMDH sangat di butuhkan dalam pro
gram kedaulatan pangan ini, mengingat kemauan petani untuk jenis 
komoditas tanaman mungkin tidak sama dengan program kadaula
tan pangan yang di tetapkan, sehingga perlu adanya pembinaan / 

penyuluhan untukpemahaman ke
pada masyrakat / petani.

Perhutani mendukung program 
kedaulatan pangan nasional terse
but. Pada 2016 ini KPH Lawu Ds 
menyiapkan lahan untuk program 
kedaulatan pangan seluas 1,823, 1 
Ha, untuk komoditas jagung 1.637.2 
Ha dan padi 185,9 Ha.yang berloka
si pada Tanaman Tumpangsari I, II 
& III, TK, TBK, PLDT). 

KSS PHBM Lawu Ds, Sumarso 
mengatakan hal tersebut diatas 
bertujuan untuk memberikan lapan
gan pekerjaan bagi masyarakat 
sekitar hutan/LMDH. Disamping itu 
masyarakat desa hutan/LMDH ikut 
membantu Perhutani dalam pen

gelolaan hutan dalam bidang tanaman, keamanan, produksi dan 
sadapan getah pinus.

 Kom.LwuDs/Eko Santoso.

Dirjen LHK, Dirut Perhutani  
Panen Raya Jagung 

KPH MADIUN 
Dirjen LHKPHPL Ida Bagus Putra Partama didampingi Direktur 

Utama Perum Perhutani Mustoha Iskandar dan Kepala Perum 
Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Andi Purwadi Serta Kepala 
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Indra Wiragana melakukan 

panen raya jagung di lahan hutan Perhutani Petak 81 RPH Gelon, 
BKPH Sonde (23/2)

Dalam mendukung pencapaian Ketahanan Pangan Nasional 
khususnya tanaman jagung Perum Perhutani memiliki kontribusi 
cukup besar itupun tak lepas dari petani hutan binaan Perhutani 
(LMDH). Perlunya kolaborasi masingmasing pemangku kepent
ingan dalam hal ini, Perum Perhutani sebagai penyedia lahan, 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) pengguna lahan dan Perum Bulog 
sebagai off taker atau pihak pembeli hasil pertanian. Sedangkan 
Kementerian Pertanian sebagai penyedia bantuan bibit dan pupuk 
maupun sarana pendukung sehingga petani hutan mendapatkan 
hak yang sama dengan petani luar hutan, sehingga akan mudah 
mewujudkan swasembada pangan yang diharapkan. Ida berharap 
sinergitas antara pemangku kepentingan Perum Perhutani, Bulog 
dan BRI sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat dapat saling mendu
kung terkait program Ketahananan Pangan Nasional.

Sementara itu, Direktur Utama Perhutani Mustoha Iskandar me
nyatakan, lahan panen raya jagung tersebut merupakan kawasan 
hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani yang melibatkan petani 
masyarakat desa hutan (LMDH) yang memanfaatkan lahan di 
bawah tegakan.

Selama ini Perum Perhutani telah berkontribusi pada pemenu
han kebutuhan pangan masyarakat desa hutan melalui sistem 
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang senantiasa 
memberikan kelonggaran kepada masyarakat desa hutan untuk ikut 
mengelola hutan dan memanfaatkan lahan untuk ditanamai tana
man pangan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari dengan pola 
tumpangsari. 

Bantuan pupuk yang dahulu hanya bisa diterima petani di luar 
kawasan hutan, kini juga diberikan kepada petani di dalam kawasan 
hutan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian di 
dalam kawasan hutan.

Pada 2016 Perum Perhutani mengalokasikan lahan hutan untuk 
tanaman padi seluas 15.364 hektare dan jagung 193.820 hektare. 
Dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan Pemerintah, 
Perum Perhutani akan terus bersinergi dengan Masyarakat desa 
Hutan (LMDH), Pemerintah Daerah, Kementrian Pertanian serta  
BUMN lain,” Tegas Mustoha.*

SoSiaLiSaSiKaN SPt taHUNaN
Perum Perhutani melalui Perhutani KPH Madiun bekerjasama 

dengan KPP Pratama Madiun mengadakan sosialisasi pengisian 
SPT tahunan orang pribadi atau efiling ke segenap karyawan 
Perhutani KPH Madiun.  

Kepala Tata Usaha KPH Madiun, Dardiri menyatakan bahwa 
pengisian SPT Tahunan orang pribadi  PPh Pasal 21 atau pa
jak penghasilan pegawai/ aryawan wajib dilaporkan ke Direktorat 
Jendral Pajak setiap tahun. Sehubungan hal tersebut bagi pegawai 

KSS PHBM Lawu Ds, 
Sumarso.
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atau karyawan wajib mengisi dan melaporkan penghasilan pribadin
ya ke kantor pelayanan pajak, dengan dipandu oleh tenaga dari kan
tor Pelayanan Pajak KPP Pratama Madiun dalam hal pengisian SPT 
sampai dengan pengiriman dalam bentuk eFilling.*

iNtErNaL aUDit PHL
Pelaksanakan Audit Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 

oleh Tim Internal Audit Pengelolaan Hutan Secara Lestari (PHPL) 
dilakukan di KPH Madiun (16 18 /2).

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) PHPL Perhutani Madiun, yang 
diwakili Kasi PSDH KPH Madiun, Albert Revi Suharsanto menya
takan bahwa Perhutani Madiun berkomitmen untuk tetap melaku
kan perbaikan secara terus menerus baik secara sistem, kualitas 
maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Harapannya 
Perhutani KPH Madiun dapat mempertahankan predikatnya sebagai 
KPH Pengelola Hutan Produksi Lestari. Segenap jajaran Person In 
Charge (PIC)  Perhutani Madiun telah menyiapakan data dengan 
mengancu pada standart Verifier PHPL, baik administrasi maupun 
fisik serta dokumendokumen, implementasi dari pada Standar 

Operasioanal Prosedur (SOP). 
Ketua Tim Audit Internal PHPL Rayon II, Arsis Sulistiyono me

nyatakan kegiatan audit PHPL dilakukan untuk mengetahui apakah 
seluruh elemen pekerjaan baik secara fisik maupun administrasi 
telah diimplementasikan dan terpelihara dengan baik. Hasil keg
iatan internal audit tersebut akan dilaporkan kepada Kementrian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Lembaga Sertifikasi terhi
tung 6 bulan sebelum pelaksanaan Audit Sertifikasi.

Pelaksanaan Audit Sertifikasi PHPL, direncanakan dilaksana
kan pada bulan Juli 2016 dengan agenda kegiatan meliputi audit 
dokumen, audit lapangan dengan melihat kondisi fisik lapangan 
serta wawancara dengan segenap jajaran dilapangan baik dari in
ternal Perhutani, Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Stakeholder 
terkait.

Kom/Mdn/Yudi

Selamatkan Pantai, 
Menanam Mangrove 
KPH MaDUra
Dalam upaya pengamanan kawasan hutan  dan penyelama

tan hutan lindung Perum Perhutani KPH  Madura  melakukan pe
nanaman bersama mangrove   OISCA,TNI,Polri,Dishutbun,Pramuk
a Sakawanabakti, LMDH dan pelajar di petak 64 RPH Pamekasan 
BKPH Madura Timur. Atau tepatnya di desa Majungan Kecamatan 
Pademawu Pamekasan (4/2).

Ddalam sambutannya Administratur/KKPH Madura, Dudi 
Kurniadi menjelaskan bahwa penanaman mangrove di sepadan 
pantai tersebut sebagai penahan ombak.

Dikatakan membangun hutan bukan semata tanggung jawabnya 
Perhutani dan juga menjadi tanggungkawab besama, instansi terkait 
maupun masyarakat.

Sementara sambutan wakil dari OISCA (Organization For 
Industrial Spiritual and Cultural Advancement) sebuah LSM yang 

berpusat di Jepang menyambut baik kegiatan menanam bersama 
tersebut untuk menyelamatkan pantai. *

Motor oPEraSioNaL
Sebanyak 23 unit sepeda motor trail untuk operasional petugas 

Asper dan KRPH diserahkan Adm KPH Madura, Dudi Kurniadi da
lam sebuah apel belumlama ini. Kendaraan tersebut 5 unit untuk 
pejabat Asper dan 18 unit untuk pejabat KRPH.

Dudi Kurniadi berharap dengan diberikannya kendaraan opera
sional tersebut parea petugas dpat terus meningkatkan dalam keg
iatan pengamanan hutan.

Kom.Mdr/Bul

Pertamina, UGM, Perhutani 
Lestarikan Rusa Jawa

KPH ParENgaN
Perum Perhutani KPH Parengan bekerjasama dengan Pertamina 

EP dan Universitas Gajah Mada (UGM )  berkoordinasi  melestari
kan  penangkaran Rusa Timor/ Jawa (Cervus timorensis ) di BKPH 
Malo (4/2). 

Rusa Timor didatangkan dari KPH Blitar 11 ekor pada  20014  

lalu dan pada  Nopember 2014 melahirkan  4 ekor,  meningggal 1 
ekor. Agustus 2015 kembali melahirkan 3 ekor dan sampai sekarang  
sudah berkembang menjadi 17 ekor.

Pertemuan dihadiri perwakilan dari  Pertamina Ep, Kartika Tiara 
S, Sigit Dwi A. Aulia sebiani dan Yonata Estya, dari UGM Subeno 
dan Muhlisin serta dari Perhutani Administratur KPH Parengan 
Daniel Budi Cahyono, Kepala seksi  Pengelola Sumber Daya Hutan 
Noor Imannudin, Asper Malo Sutrisno dan Kaur Lingkungan Yoyok 
Suharyo.

Pertemuan  membahas  perpanjangan Perjanjian Kerja Sama 
(PKS) diperpanjang 2016  2018. Dalam isi  PKS  akan dilaksana
kan  3 point. Yaitu memambah sekat kandang rusa,  menambah  5 
ekor rusa,  buat kandang dan menempatkan 2 ekor  rusa  di Wana 
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Wiasata Prataan.*

MENaNaM BESaMa CEgaH BaNJir
Perhutani KPH Parengan bersama komunitas Trail, Saka 

Bhayangkara, Koramil Polsek dan LMDH Wono Asih beserta 
masyarakat desa Nguluhan Kecamatan Montong, menanam pohon  
bersama di petak 37 C  RPH Nguluhan BKPH Mulyoagung   untuk 
mencegah terjadinya bahaya banjir. 

Bibit yang ditanam 150 plances terdiri dari  bibit kepoh, randu alas, 
mahoni, jambu alas 
dan tanaman buah 
juet. Tiap peserta 
mendapat jatah 
minimal 2 pohon. 
M a s i n g  m a s i n g 
peserta diberikan 
tanggung jawab 
moral untuk mera
wat pohon yang 
ditanamnya sampai 
besar. Sehingga 
tiap pohon diberi 
identitas penanam 
serta nama pohon 
dan memberikan 

tanggung jawab kepada peserta untuk turut serta merawat tana
manya hingga besar

Asper/KBKPH Mulyoagung, Mochamad Badar mengatakan ac
ara itu wujud kepedulian bersama Perhutani dan lintas masyarakat 
untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan ekosistem alam. 
Atau untuk mengembalikan fungsi hutan serta menambah jumlah 
jenis pohon dalam kawasan hutan.

Kawasan Goa Putri Asih merupakan dataran tinggi dari seki
tarnya, saat musim hujan air akan mengalir ke dataran lebih ren
dah hingga jalan dan pemukiman. Sehingga kelestarian hutan dapat 
mengurangi banjir bandang. Karena penyerapan air oleh akar pohon 
maupun penahanan air oleh daun lebih banyak, serta dapat mena
han lapisan tanah agar tidak terbawa arus air.*

Sementara dikesempatan lain KPH Parengan bersama 
Perguruan Silat Setia Hati ( SH Terate)  SMK Kehutanan Negeri 
Gomang Kabupaten Tuban, Muspika Montong dan Singgahan  juga 
melaksanakan Penghijauan Bhakti Sosial menanam bersama pada 
14 Februari 2016 di Hutan Lindung Krawak  petak 9 RPH Mulyoagung 
BKPH Mulyoagung.

Sebanyak  2.000 plences pohon Kepoh, 1.700 plences Trembesi  
dan 300 plences jambu Klampok di tanam areal seluas 5000 ha. 
Tidak kurang dari 400 orang berpartisipasi dalam kegiatan ini. 
Diantara yang hadir Dandim 0811 Tuban Letkol Infantri Sarwo 
Supriyo, Ketua DPRD Kabupaten Tuban  Miyadi , Kapolres, Muspika 
Montong dan Muspika Singgahan, Administratur KPH Parengan 
Daniel Budi Cahyono, Wk Adm Supriyanto, Asper BKPH Mulyoagung 

beserta jajarannya  dan Anggota SH Terate serta siswasiswi  SMK 
Kehutanan.

Dandim 0811Tuban Sarwo Supriyo berharap kegiatan ini bu
kan  seremonial saja tapi contoh konkrit yang bisa diterapkan da
lam kehidupan seharihari. Kita bisa menghimbau warga sekitar 
untuk menanam pohon yang dapat dirasakan 10 tahun yang akan 
datang.  Sebagaimana falsafah dari Perguruan Silat  SH Terate 
Memayuhayuning Bawono yang artinya memperindah sesuatu yang  
indah dengan cara yang luar biasa dan  bermanfaat. 

Sementara Daniel Budi Cahyono berterima kasih khusus kepada 
perguruan SH Terate atas inisiatif dan karyanya dalam  memban
tu mewujudkan hijau kembali daerah tangkapan  sumber mata air 
KrawaK.

Kom.Prg/Ags

PKS WW Kayangan Api 
Ditandatangani

KPH BoJoNEgoro
Dialog interaktif di Pendopo Malawapati setiap hari Jum’at yang 

diadakan Bupati Bojonegoro Suyoto adalah sarana yang tepat untuk 
menyalurkan gagasan, saran kritik masyarakat terhadap Pemerintah 
maupun instansi lain (26/2).

Administratur/KKPH Bojonegoro, Ir Erwin, MM menyampaikan 
bahwa kegiatan tersebut sangat baik untuk kepentingan Perhutani. 
Khususnya untuk menyampaikan programpogram pembangunan di 
luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan 
hutan secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan dengan 
mekanisme kerjasama. Seperti tata cara permohonan dan jenis keg
iatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Direktur Jenderal (P.6/VIIPKH/2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di 
Luar Kegiatan Kehutanan Melalui Mekanisme Kerjasama)

Dikatakan pula bahwa alur pengurusan perijinan, pemohon men
gajukan permohonan kerjasama ditujukan kepada Dirut Perhutani, 
ditindaklanjuti Perhutani mengajukan persetujuan menteri kehutan
an dilanjutkan dengan penilaian dan penelaahan persyaratan per
mohonan. 

“ Bilamana persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan maka 
akan dibuatkan surat persetujuan dari Menteri Kehutanan kepada 
Dirut yang akan ditindak lanjuti ke pemohon,” jelasnya.

Sementara Sekertaris Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, 
Yahya Amin yang hadir pada acara dialog tersebut menambahkan 
bahwa dalam pengurusan ijin kerjasama dengan nilai investasi 
dibawah Rp 1 miliar cukup Administratur dengan batasan waktu 
maksimal dua tahun. Sedangkan bilamana nilai investasi Rp 1  2 mi
lar Divisi Regional berhak menandatangani, dan investasi diatas Rp 
2 milar dengan batasan waktu lebih dari dua tahun diajukan melalui 
Direktur Utama Perhutani yang ditindak lanjuti kepada Kementrian. 

“ Lebih jelasnya dapat dikonsultasikan dikantor KPH Bojonegoro 
untuk diberikan arahan,” sela Erwin menambahkan.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan Perjanjian 
Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Wana Wisata Kayangan 
Api antara Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 
Lokasi  Wana Wisata tersebut berada di Desa Sendangharjo 
Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di petak 129 
c, RPH Soko, BKPH Tengger KPH Bojonegoro seluas 3,4 Ha.

Penandatangan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan 
Administratur bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum 
(Perum) Kehutanan Negara  berdasarkan surat kuasa 
Substitusi dari Kepala Perum  Perhutani Divisi Regional Jawa Timur 
Nomor 23/SKK/KUM/DivreJatim/2015 tanggal 30 Nopember 2015, 
kuasa mana didasarkan pada Surat Kuasa Direktur Utama Perum 
Perhutani Nomor 146/SKK/KUM/DIR/2015 tanggal 17 Nopember 
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2015 dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perusahaan 
Umum (Perum) Kehutanan Negara berkedudukan di Gedung 
Manggala Wanabakti Blok VII lantai 911, Jalan Gatot Subroto, 
Senayan, Jakarta Pusat.

 Kom.Bjn/Mkm.

Dirut Buka Mudsa Asppehorti
KPH BLitar 
Musyawarah Daerah Asosiasi PetaniPengolah Hasil Hortikultura 

(Asppehorti) di Kabupaten Blitar dan kali pertama di Jawa Timur, di
hadiri kurang lebih 100 peserta dari seluruh pengurus dan anggota  
Assperhorti se Jawa Timur. Acara dibuka langsung oleh Direktur 
Utama Perum Perhutani Mustoha Iskandar  selaku Ketua Umum  
Asppehorti (13/2) .

Kegiatan Musda tersbut juga dilakukan Diskusi dan Temu 
Bisnis dengan tema Momentum Kebangkitan Durian Unggul 
Nusantara Menyongsong MEA 2016, dengan narasumber Ketua 
Umum Asppehorti Dr. Mustoha Iskandar, Dr. Emil Elestianto 
Dardak  (Bupati Trenggalek), Dr.Lutfi Bansir (Pakar dan Praktisi 
Durian), A Muchibuddin,SE M.Ak (Direktur Puspa Agro), Racmad 
Mapparawali,SE. (Direktur AgrifeshSupliyer), H Imam Pituduh 
(Wasekjend PBNU),  Aman Sugandi (Ketua Asppehorti Jatim)

Selain itu Asppehorti juga dilakukan kegiatan lain dan festival 
durian. Diantarannya lelang durian, Lomba mewarna Horti, Dangdut 
durian, Pasar durian Nusantara, Ogohogoh dan Tumpeng durian, 
Pameran Aneka produk olahan durian, peletakan batu pertama ke
bun durian Nusantara dan deklarasi petani horti.

Dalam sambutannya Mustoha Iskandar menyampaikan bah
wa pada 2016 telah berlaku MEA diharapkan peran serta dari 
Pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, agar seluruh petani 
bisa merasakan hasilnya dan bangkit menjadi Negara pengekspor 
buah dan sayuran terbaik. 

“ Negara Indonesia tidak kalah dengan negara lain dalam 
produksi buah, baik segi rasa, bentuk dan kualitas. Seharusnya kita 
tidak perlu mengimpor buah tetapi harus mengekspor. Hambatan di 
petani di Indonesia adalah menanam tergantung pada musim atau 
musiman sehingga harga buah jatuh atau rendah,” kata Mustoha.

 Kom.Bltr/romi Yulianto

Berikan Paket Pendidikan
KPH PaSUrUaN
Sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab sosial di 

bidang pendidikan pada 
anak didik masyarkat seki
tar hutan Perum Perhutani 
KPH Pasuruan membagi
kan perlengkapan seko
lah untuk murid kurang 
mampu SDN Kunjuro 
Wesi 2 Desa KenjuroWesi 
Kec. Mgoro Kabupaten 
Mojokerto.

Dikatakan KSS PHBM 
KPH Pasuruan, Edy 
Purnomo kegiatan terse
but sebenarnya sudah 
menaji kegiatan rutin da
lam program PHBM. 

“ Kegiatan tersebut 
bertujuan untuk mne
ingkatkan kualitas pen
didikan belajar mengajar 
masyarakat, khususnyam
syarakat yang tingal di 
sekitar hutan agar tidak jauh tertinggal dengan pendidikan di perko
taan,” kata Edy Purnomo yang dalam kesempatan iti didampingi 
Asper BKPH Penanggung, Susanto.

Buntuan pendidikan tersebut sebanyak 55 paket tas dan berisi 
perlengkpannya seperti buku, pensil dan lainlain. Bantuan diterima 
oleh Kepala Sekolah SDN Kunjoro Wesi 2, Subagyo yang selanjut
nya diberikan kepada sisiwa yang berhak menerimanya. 

Kom.Psu/Dede
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Panen Jagung Bawah Tegakan 

KPH taSiKMaLaYa
Perum Perhutani KPH Tasikmalaya bersama Dinas Kehutanan 

dan LMDH panen raya jagung di kawasan hutan produksi petak 31 
RPH Cikalong BKPH Cikatomas ( 12/2). 

Kepala Dinas Kehutanan, Hery Sogiri menyampaikan bahwa 
adanya program pemanfaatan lahan di bawah tegakan diharapkan 
dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Selain itu 
Pemerintah Kab Tasikmalaya (Pemkab) bersama Perhutani memiliki 
komitmen yang kuat untuk mempertahankan lahan pertanian baik di 
dalam maupun di luar kawasan hutan yang produksi agar mampu 
menghasilkan produk pertanian lokal secara regional dan nasional. 

Heri berpesan pada masyarakat sekitar hutan untuk bersama
sama menjaga dan melestarikan hutan. Hery berharap agar potensi 
jagung yang ada bisa dikembangkan dan bisa menjadi agribisnis 
jagung dalam bentuk kemitraan dengan Perhutani. 

“Salah satu kunci dalam mewujudkan kedaulatan pangan salah 
satunya adalah dengan melakukan sinkronisasi dan koordiasi de
ngan stakeholder pertanian,”jelasnya.

Sementara Adm/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan me
nyampaikan bahwa Perhutani tidak menyangka ternyata animo 
masyarakat sekitar hutan yang ada di Kab. Tasikmalaya ini dalam 
menjalankan program kedaulatan pangan sangat tinggi.

“Saya selaku Administratur, terharu melihat petani sekitar hutan 
ini melakukan panen jagung. Hal ini untuk memberdayakan dan 
peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar hutan dalam rangka 
mendukung program pemerintah tentang kedaulatan pangan. Ini 
berkaitan dengan program pengelolaan hutan bersama masyarakat 
. “ jelasnya.

Sedang Ketua LMDH Mekarsari, Endang menyampaikan uca
pan terimaksih kepada Perhutani karena sudah diberikan kelelu
asan untuk memanfaatkan kawasan hutan dengan program PHBM 
yang dikuatkan dengan PKS. 

“ Pengasilan dari masyarakt kami hamir 30 % dari hutan,” tu
turnya dimana hasil panen jagung tahun ini bisa menghasilkan 
6 ton per hektarnya. Sehingga dari luas 10 ha para petani dapat 
menghasilkan produksi jagung sebanyak 60 ton setara dengan nilai 
Rp120.000.000 sekali panen.*

KErJaSaMa taNaMaN SENgoN
Perum Perhutani BKPH Taraju melakukan kerjasama dengan 

LMDH Bukitmukti Desa Bojongkapol Kecamatan Bojonggambir da
lam penertiban tanaman sengon swadaya masyarakat yang ditanam 
pada lokasi kawasan hutan produksi terbatas petak 56 dan 57 RPH 
Sodong BKPH Taraju (12/2).

Isi perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban masing
masing pihak untuk bersamasama bersinergi memanfaatkan la
han tersebut dengan bagi hasil sebesar 25 % untuk Perhutani 70% 
MDH, 2,5 % untuk PAD desa dan 2,5 %untuk LMDH apabila telah 
masak tebang

Asper/KBKPH Taraju, Yaya Sunarya menyampaikan dengan di
lakukannya kerjasama tersebut supaya penanaman tanaman sen
gon pada kawasan hutan tanpa ijin tidak terulang kembali. Selain 
itu, ganggunan keamanan hutan dari pencurian, pengembalaan 
dan perambahan kawasan tanpa ijin dapat teratasi, sehingga ke
beradaan hutan akan lestari.

“ Dalam kerjasama ini mengedapankan aspek fleksibelitas den
gan tetap memperhatikan peraturanperaturan yang berlaku.” tutur 
Yaya

Kepala Desa Bojongkapol, Holis menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada Perum Perhutani atas kebijakannya dalam menyele
saikan tanaman sengon swadaya masyarakat dengan sistem PHBM 
di lokasi kawasan hutan.

“ Dengan kerjasama ini, selain meningkatkan pendapatan 
masyarakatnya desa hutan, kami siap membantu Perhutani untuk 
menjaga dan melestarikan hutan,” ujarnya.*

SUrVEY Mata air CiParaY
Perhutani KPH Tasikmalaya, Garut, Dinas Pemukiman 

dan Perumahan, Badan Kesatuan Bangsa, Badan Koordinasi 
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV  dan Instansi terkait 
Propinsi Jawa Barat bersamasama melakukan survey terhadap 
lokasi sumber mata air Ciparay yang berada di kawasan hutan petak 
33 c RPH Cisayong, BKPH Tasikmalaya (13/2).

Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan 
Wilayah IV Jawa Barat,  Bambang Agus Suhardi mengatakan sum
ber mata air Ciparay berada diperbatasan dua kabupaten, yaitu 
wilayah antara Desa Sundakerta Kec. Sukahening Kab Tasikmalaya 
dan Desa Sukahurip Kec Pangatikan Kab. Garut.

"Hasil dari survey ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan 
melakukan kerjasama pemanfaatan air tersebut dengan Perum 
Perhutani Divisi Regional Jawa barat dan Banten, kemudian dilan
jutkan dengan kes
epakatan bersama 
antara Pemerintah 
K a b u p a t e n 
Tasikmalaya dan 
Garut, " tambahnya.

Administratur/
KKPH Tasikmalaya,  
Henry Gunawan 
mengatakan bahwa 
sumber mata air 
yang berada da
lam kawasan hutan 
dapat dimanfaat
kan untuk kepent
ingan umum atau 
masyarakat manapun dengan tetap memperhatikan ketentuan da
lam kawasan hutan lindung dan tata kelola air, dengan tujuan akhir 
kawasan hutan lindung dapat terjaga secara lestari. 

EKS PENaMBaNgaN iLLEgaL DitaNaMi
Bersama Muspika Kec Cipatujah, Danramil, Polsek, Kepala Desa 

Ciandum, Pelajar, Pramuka, LSM Gibas, Mahasiawa Unipersitas 
Siliwangi, Tokoh masyarakat. LMDH dan masyarakat Ciandum 
Perhutani KPH Tasikmalaya bersamasama melakukan gerakan 
penanaman sebanyak 5.000 pohon jenis ketapang, akor, trembesi, 
nyamplung dan jenis laninya di sempadan pantai Cipatujah (14/2). 
Kawasan tersebut merupakan bekas penambangan pasir besi illegal 
yang terletak di petak 66 RPH Cipatujah BKPH Karangnunggal 

Dikatakan Adm/KKPH Tasikmalaya, Henry tujuan gerakan pe
nanaman tersebut selain untuk menghijaukan kembali lokasi bekas 
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penambangan  pasir besi illegal juga sebagai penyangga untuk 
menahan laju abrasi pantai dan memberikan perlindungan kepada 
pemukiman dari bahaya angin laut serta mempertahankan habitat 
pantai. 

Camat Cipatujah Maman Jamaludin mengatakan melalui gera
kan menanam pohon ini, selian merupakan wujud kebersamaan, hal 
ini perlu terus dibina dan dikembangkan, sehingga dapat merasakan 
akan pentingnya lingkungan hidup yang baik. 

“ Manfaat penanaman atau penghijauan di sempadan pantai 
antara lain adalah untuk masyarakat sendiri misalnya untuk mere
dam ancaman gelombang pasang, erosi pantai serta untuk mensta
bilkan keindahan pantai,” katanya.*

PErCEtaKaN PEMBUKaaN SaWaH BarU
Guna mendukung program ketahanan pangan di wilayah Kab. 

Tasikmalaya dilakukan percetakan pembukaan sawah baru diareal 
perekebunan seluas 300 ha yang diadakan oleh Kodam III/ Siliwangi 
di kampung Cikatulampa Desa Padawaras Kec, Cipatujah (18/2)  

Panglima Kodam III/Siliwangi Mayor Jenderal Hadi Prasojo me
nyampaikan Ini merupakan upaya membantu pemerintah daerah 
ataupun pusat untuk mencetak lahan sawah baru di areal pegu
nungan yang dengan mudah di aliri air. Selain itu, Desa Padawaras 

merupakan daerah 
yang cocok untuk la
han pertanian. 

“ Nantinya, sawah 
baru ini akan digarap 
oleh masyarakat seh
ingga bisa menunjang 
perekonomianya,” ka
tanya.

Sementara Bupati 
Tasikmalaya Uu 
Ruzhanul Ulum me
nyampakan pemer
intah daerah merasa 
terbantu dengan pro

gram pembukaan sawah baru itu. Selama ini, areal persawahan di 
Kabupaten Tasikmalaya telah berkurang sekitar 96 Ha. 

“ 96 Ha sawah hilang di Kabupaten Tasikmalaya. Lahan itu di 
jadikan pusat ibu kota Kabupaten Tasikmalaya,” ujar Uu.

Uu berharap dengan sawah baru tersebut, para petani dapat 
membantu ketahanan pangan nasional. 

“Mudah mudahan nanti Tasikmalaya bisa jadi daerah lumbung 
padi nasional khusunya Tasikmalaya bagian selatan,” tuturnya .

Senada disampaikan Administartur KPH Tasikmalaya,  Henry 
Gunawan bahwa sebenarnya Perhutani sendiri juga melakukan 
kejasama sejenis lewat PHBM. Petani menanam tanaman pangan 
dengan teknik tumpangsari di bawah tegakan. Luas lokasi kedaula
tan pangan 2016 di KPH Tasikmalaya seluas 2.346 Hektar berada 
di 10 RPH, 5 BKPH, 48 Desa, 17 Kecamatan dengan jenis tanaman 
Padi Gogo, Ciherang,  IR 64 dan Jagung.

Kom-tsk/asep JB

Santunan Untuk Perwita
KPHCiaNJUr
Para isteri pensiunan karyawan Perum Perhutani KPH Cianjur 

yang tergabung dalam Persatuan Wanita Kehutanan (Perwita) 
Cabang Cianjur mendapat santunan dari Perwita tingkat daerah 
Jawa Barat melalui Yayasan Bina Wana Kencana yang diserah
kan di aula kantor KPH Cianjur (6/2).

Santunan berupa uang tunai diserahkan langsung oleh Ketua 
Yayasan Bina Wana Kencana, Sri Pergiwati Yaya Sunarya ke
pada sejumlah anggota Perwita Cianjur penerima santunan. 
Penyerahan disaksikan Wakil Ketua Himpunan Pensiunan 
Kehutanan (HPK) Jawa Barat, H. Yaya Sunarya, Ketua Perwita 
Cianjur, Tien Surtini, Ketua HPK Cianjur, H. Djojoh Kartamiharja 
serta kedua Wakil Administratur KPH Cianjur, H. Dudu Abdulah 
dan Agus Soleh beserta ibuibu dari Persatuan Darma wanita 
KPH Cianjur.

Sri Pergiwati pada sambutannya mengatakan bahwa santu
nan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan cinta kasih dari 
Perwita tingkat Jawa Barat kepada Perwita di seluruh cabang se
hingga bisa lebih mempererat tali silaturahmi. 

Kom.Cjr/Nung F

Pulau Biyawak Nan Elok
KPH INDRAMAYU
Nama Pulau Biyawak rasanya tak asing lagi. Pulau Biawak ada

lah sebuah pulau yang terletak di laut Jawa di kabupaten Indramayu 
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Jawa Barat yang terletak di sebelah utara Semenanjung Indramayu 
sekitar 40 KM dari pantai utara Indonesia. Secara Administratif ter
masuk wilayah kerja Perhutani BKPH KPH Indramayu.

Pulau Biyawak merupakan Objek Wisata yang menarik untuk 
dikunjungi dengan hamparan luas saratan 120 hektar. Kawasan 
ini juga sangat kaya dengan tanaman kakau yang menghijau  dan 
rapat. Sementara Nama pulau Biyawak diangkat dari nama fauna 
yang terdapat dan berkembang di sana yaitu Biawak yang jumlah
nya sangat banyak. Disana juga tempat hidup dan berkembangnya 
aneka  burung.

Untuk menuju ke pulau pengunjung bisa menaiki perahu motor 
dari pelabuhan Karang Song dengan waktu tempuh selama 4 jam. 
Pulau Biyawak dikenal juga sebagai Objek Wisata Bahari dengan 
kekayaan alam hias yang indah yang bisa dilihat dari atas perahu. 
Apa lagi dengan menyelam akan terlihat sangat indah dan sayang 
bila dilewatkan kalau berkunjung kesana. 

Kom.idr/Sabar

Patroli Bersama LMDH
KPH KUNiNgaN
Untuk mengamankan kawasan hutan KPH Kuningan melaku

kan patroli gabungan bersama anggota Paguyuban LMDH (18/2). 
Patroli dipimpin langsung Wakil Administratur/KSKPH Kuningan, 
Dadi Mulyadi yang juga diikuti segenap Asper, Danru dan anggota 
Polhutan, KRPH, segenap Mador Polter. 

Patroli dengan menelusuri kawasan hutan jati wilayah RPH 
Cileuya dan Cimara, Cipondok BKPH Cibingbin dan RPH Dukuh 
Badag, Bantarpanjang, Margamukti, Gunungsari BKPH Celedug.

Administratur/KKPH Kuningan, Aries Indra Supartha menyata
kan bahwa kegiatan patroli ini dilaksanakan selain untuk menjaga 
keamanan kawasan hutan juga untuk meminimalisir gangguan 
keamanan hutan pada lokasi yang rawan. Terutama pada tegakan
tegakan yang sudah masak tebang.

Selain itu juga untuk lebih mengakrabkan dalam menjalin ko
munikasi sosial dengan anggota LMDH yang langsung berinteraksi 
pada kawasan hutan serta menjalin kebersamaan antar rimbawan.

Ketua Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan KPH 
Kuningan, Nanang mengatakan pihaknya sangat mendukung keg
iatan patroli yang dilaksanakan secara bersamasama dan berharap 
dapat dilaksanakan secara rutin.*

tiNgKatKaN LaHaN PrograM KEDaULataN PaNgaN
Dalam mendukung program kedaulatan pangan pada 2016 

KPH Kuningan telah menyiapkan lahan untuk tanaman pangan se
luas 4.076,41 hektar yang terbagi dari Masa Tanam (MT) I seluas 
1.731,13 hektar dan Masan Tanam (MT) II seluas 2.345,28 hektar 
dengan jenis tanaman Padi dan Jagung. 

Luas lahan tersebut lebih luas dibandingkan luas tahun lalu yang 
hanya seluas 479,66 hektar. 

Penanaman tanaman pangan tersebut dilaksanakan didalam ka
wasan hutan baik lahan kering (pada lokasi tanaman tumpangsari) 
maupun lahan becek (sawah) yang cocok untuk komoditas jagung 
dan padi. Dengan lokasi tanaman sebanyak 258  petak yang be
rada di lima BKPH dan 27 RPH. Yaitu BKPH Garawangi, Luragung, 
Cibingbin, Cileudug dan Waled. Kawasan tersebut teletak di 14 
Kecamatan pada dua kabupaten, Kuningan dan Cirebon seta dig
arap oleh 40 LMDH. 

Administratur/KKPH Kuningan, Aries menyatakan penamba
han lua lahan yersebut guna mendorong peningkatan produksi 
dalam memenuhi kebutuhan pangan serta untuk mensejahterakan 
masyarakat sekitar hutan.*

BagiKaN BiBit PaDa LMDH
Bibit tanaman sebanyak 3.450 plances dengan jenis, Picung, 

Manglid dan Jambu 
air dibagikan kepa
da LMDH olah KPH 
Kuningan (10/2)

Bibit tersebut dib
e rikan kepada LMDH 
Mekar Saluyu Desa 
Jamberama Kec. Se
lajambe, LMDH Bu
ngurberes Desa Bu
ngurberes Kec. Cilebek 
dan LMDH Paliken 
Sakti Desa Cihanjaro 
Kecamatan Karang
kencana Wilayah Per
hutani KPH Kuningan. 

Bantuan tersebut 
merupakan bentuk ke
pedulian Perhutani un
tuk kegiatan  kelestarian 

hutan, baik untuk rehabilitasi sumber mata air maupun untuk penghi
jauan pada tanah yang kosong.

Ketua LMDH Paliken Sakti, Dede Sunandar ber terimakasih ke
pada Perhutani atas bantuan bibit tersebut yang sangat bermanfaat 
bagi warga masyarakat desa hutan guna membantu Perhutani untuk 
penghijauan.*

rat PriMKoPKar
Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) Perhutani KPH 

Kuningan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup 
buku 2015 pada 6 Pebruari 2016.

Rapat dihadiiri oleh seluruh anggota koperasi sebanyak 250 
orang dan dihadiri pula dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah (UKM) serta Dekopinda Kabupaten Kuningan.

dilaporkan berdasarkan Rencana Anggaran dan Pendapatan 
Koperasi (RAPBK) dan realisasi pendapatan secara keseluruhan 
terealisasi 102 persen dan anggaran yang digunakan sebesar 93 % 
dari rencana tahun 2014. Yaitu pendapatan sebesar Rp 317.583.276 
yang terdiri dari pendapatan jasa simpan pinjam, waserda, jasa Bank 
dan pendapatan lain. Sedangkan anggaran biaya yang digunakan 
sebesar Rp 137.162.827.

Sisa Hasil Usaha Primkopkar Perhutani Kuningan per 31 
Desember 2015 sebesar Rp 180.420.449 yang dibagi sesuai dengan 
Anggaran Dasar yaitu 10 % untuk Cadangan, 60 % Dana Anggota, 
12,50 % Pengurus, 7,50 % Karyawan, 5 % Dana Pendidikan, 2,5 % 
Dana PMDK dan 2,5 % untuk Dana Sosial.

Adm/KKPH Kuningan Ir. Aries Indra Supartha selaku pembina 
Primkopkar dalam kesempatan tersebut mengharapkan agar dalam 
2016 kopersasi lebih maju.

Sementara Ketua Primkopkar KPH Kuningan, Apep Hidayat 
mengatakan bahwa saat ini masih ada kendala yang dihadapi oleh 
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Primkopkar KPH Kuningan yaitu adanya kredit macet khususnya 
kredit anggota yang mutasi atau alih tugas. Ia berharap agar man
agemen Perhutani bisa memfasilitasi dalam penyelesaian piutang 
macet dengan membuat regulasi atau memberikan solusi untuk pe
nyelesaian piutang tersebut.

Dalam kesempatan itu pula Primkopkar memberikan bea siswa 
berprestasi pada putra putri anggota Primkopkar KPH Kuningan. 
Yaotu kategori yaitu Sekolah Dasar (SD) sebanyak 18 anak., Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) 12 anak. dan Sekolah Menengah Atas 
(SMA) 5 anak.*

WiSata aLaM WarUJiMUN
Wisata Alam Warujimun berada di kawasan hutan KPH Kuningan 

tepatnya di petak  31 RPH Pakembangan BKPH Garawangi.
Kawasan wisata Alam Warujimun memiliki luas sekitar 3 ha, be

rada pada pegunungan, berbukitbukit berupa kawasan hutan ma
honi dan terletak pada pada ketinggian 694 mdpl.

Lokasi tersebut dari pusat kota Kuningan berjarak sekitar 3,5 
kilometer ke arah selatan dengan kondisi jalan yang cukup bagus 
beraspal dan dapat ditempuh dengan berbagai kendaraan baik roda 
empat maupun roda dua. 

Kawasan wisata alam Warujimun memiliki keindahan serta pe
mandangan alam dan sering digunakan untuk kegiatan paralayang. 

Sampai sekarang Wisata alam Warujimun yang status areal
nya sebagai hutan produksi, kini mulai dikembangkan oleh LMDH 
Warujimun dan pemerintah Desa Citangtu Kecamatan Kuningan

Kom.Kng/Dan

Iyan Dapat Hadiah Sepeda Motor
      
KPH BaNDUNg SELataN
Iyan Sopian  dapat hadiah satu sepeda motor. Ini berkat prestasi 

yang diraihnya sebagai mandor sadap getah pinus 2015 lingkup KPH 
Bandung Selatan. Sepeda motor itu langsung diserahkan Kepala 
Divisi Regional Jawa Barat dan Banten,  Ir. Elan Barlian yang didamp
ingi Sekdiv Janten Ir Ananda Artono dan Adm KPH Bandung Selatan 

Ir Bambang T 
Mulyanto MM  
kepada man
dor sadap RPH 
Cijawal  BKPH 
Gn.Halu ber
samaan kegia
tan job training 
sadapan pinus  
di petak 32 a 
RPH Soreang 
BKPH Cililin.

Ir Elan 
Barlian  mem
berikan motivasi 
dan arahan ke
pada petugas di  
lapangan  dalam 

kiatkiatnya untuk dapat mencapai target produksi khususnya getah 
pinus seperti mandor sadap yang telah mendapatkan sepeda mo
tor.  

“ Ini bukti seorang mandor yang mampu menjalankan tugas se
suai  apa diamanatkan perusahaan. Sehingga dilaksanakan dengan 
penuh rasa tanggung jawab dan memahami prosedur kerja ten
tang bagai mana menyadap getah pinus yang dapat menghasilkan  
produksi yang maksimal sebagaimana yang diharapkan perusa
haan, ” tegasnya.

 Semoga mandor mandor sadap  yang tersebar di 9 BKPH dapat 
termotivasi  dan lebih giat lagi  dalam pencapaian target produksi  di 
tahun 2016. Agar dapat  hadiah sebagai Iyan Sopian,  yang  sebe
lumnya, tepatnya 2014,  hadiah  serupa juga diterima  Asper Gn 
Halu Asep Wawan dan Yono (BKPH) Rajamandala juga menerima 
sepeda motor. Ayo,  siapa  petugas lapangan menyusul ? 

Kom.Bds//isep/MU

Yuk, Berkunjung
Ke Gunung Padang

Berkunjung ke Gunung Padang Ciwidey Bandung di Jawa 
Barat, Nama Gunung Padang paling tidak ada tiga lokasi. Yaitu  di 
Cikoneng, Ciamis  dan  Cianjur. Namun hanya ada  situs megaliti
kum terbesar di Asia Tenggara  dan terakhir  yaitu Gunung Padang  
Ciwidey, persisnya di desa Rawabogo.

Istilah padang sendiri dalam bahasa Indonesia berarti lapangan 
luas. Sedang dalam bahasa Sunda atau Sansekerta berarti terang   
benderang.  Gunung Padang Ciwidey berada pada ketinggian 1.224 
dpl (di atas permukaan laut).  Merupakan bagian dari rangkaian pe
gunungan Bandung Selatan yang terbentuk pada zaman Miosen.  
Berdasasrkan sejarah Sunda, Ciung Wanara, Gunung Padang dise
but sebut sebagai tempat meditasi  Prabu Sang Premana Dikusuma  
(Raja Kerajaan  Galuh).

 Gunung Padang masuk wilayah Kesatuan Pemangku Hutan 
(KPH) Bandung Selatan. BKPH    Tambak Ruyung Timur  RPH Patrol   
petak 44 f luas 39,60 ha. Masuk   wilayah administrasi pemerintah
an  Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kab.Bandung, yang oleh 
masyarakat situs ini masih dimanfaatkan sebagai tempat ziarah                                         

Nama lain Gunung Padang adalah  Pasir Pamipiran dijaga oleh 
kuncen Abah Karmo (73 tahun). Karena sudah tua, pekerjaan itu  
akan diwariskan kepada anak pertamanya, Undang (53 tahun). 
Keduanya tinggal di Kampung Ciparigi desa Rawabogo. 

Untuk mencapai lokasi, dari desa  Rawabogo  ke Gunung Padang  
dapat ditempuh dengan jalan kaki atau dengan menggunakan ojeg 
khusus. Pada musim hujan, ban sepeda motor dibelit rantai agar 
tidak mudah tergelincir pada jalan tanah yang basah dan licin. 

Salah sa tu 
keunikan Gu
nung Padang  
ada lah kompleks 
batu dalam uku
ran raksasa pada 
bagian puncak. 
Gunung Padang 
ini muncul ke 
permukaan se
bagai hasil erup
si dalam atau in
nereruption dari 
gunung berapi 
pada masa itu. 
Batubatu besar 
di puncak gu
nung itu berasal 
dari magma 
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yang membeku akibat perubahan cuaca dalam jangka panjang. 
Batubatu raksasa itu dibagi ke dalam 17 tingkat yang menyimbol
kan siklus atau proses hidup manusia.

Nah, kalau penasaran  dengan kisahnya,  Anda  dapat mengeta
hui lebih jauh dengan berkunjung ke Gunung Padang, Ciwidey.

  Kom.Bds/isep/MU

 Rp 3,5 M Kontribusi 
Kepada Masyarakat
KPH PUrWaKarta
Berdasarkan UndangUndang Kehutanan No.41 tahun 1999 dan 

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2010  Perhutani  adalah sebuah  
Lembaga  Badan   Usaha Milik Negera (BUMN) yang bertugas se
bagai pengelolan hutan  produksi dan lindung di  di pulau Jawa  
dan Madura. Dalam pengelolaannya yang  berbasis masyarakat, 
Perhutani memiliki Program yang disebut dengan Pengelolaan 
Hutan Bersama  Masyarakat (PHBM) sesuai SK Direksi No. 267 ta
hun 2008, dimana  masyarakat  dan wilayahwilayah  yang berdeka
tan dengan hutan  ikut  sejahtera , menikmati dan merasakan adan
ya hutan  tersebut. Salah satunya adalah  mereka bisa  melakukan  
tumpangsari (menanam tanaman pertanian dan Kehutanan), dalam 
menjaga  dan melesatarikan hutan yang telah masa daur/tebang 
masyarakat dapat sharing produksi kayu begitupun  dengan wisata 

Tahun 2014, berdasarkan data realisasi kontribusi Perhutani  
kepada masyarakat sampai dengan bulan Mei Perhutani KPH 
Purwakarta yang terdiri BKPH Purwakarta, Sadang, Cipeundeuy, 
Kalijati, Subang, Tambakan, Pamanukan, Cikiong, Pangkalan dan 
Telukjambe memberikan kontribusi sebesar Rp 3,5 milyar  yang be
rasal dari padi, jagung,kacangkacangan dan kayu. Pada bulan yang 
sama  tahun 2015  sebesar 5,3 milyar. Cukup  besar juga nilai  kontri
busi  Perhutani  Purwakarta ini kepada masyarakat sehingga selaras 
dengan program pemerintah dalam  mengentaskan  kemiskinan.*

Pt KaWai tiNJaU  taNaMaN
Untuk ke sekian kalinya, Komisaris bersama Presiden Direktur 

PT Kawai meninjau tanaman kerjasama antara Perhutani dengan PT 
Kawai di petak  20 b RPH Campaka BKPH Sadang KPH Purwakarta 
(16/2).

Dalam kunjungan itu petinggi PT Kawai disambut  Adm/KKPH 
Purwakarta, Ir  Mulyadi, MSc yang didampingi  Kasi PSDH KPH 
Purwakarta H Nana Rukmana S.Hut, Asper/KBKPH Sadang, 
Herdy Indriawan S Hut, Kaur Tanaman Rudiana, S Hut dan KRPH 
Campaka,  Jakaria.

Menurut Nana Rukmana, kerjasama tanaman dengan PT Kawai                       
seluas  400  hektar itu  dimulai  sejak tahun 2007 – 2015. Jenis tana
man yang dikembangkan adalah JPP  Stek  Pucuk, JPP, sengon dan 
pinus dengan  melibatkan LMDH setempat.

Dalam kesempatan itu, Komisaris PT Kawai menyatakan puas 

melihat kondisi tanaman kerjasama yang dapat tumbuh sebagaima
na diharapkan.  Adm KPH Purwakarta  menyampaikan terima kasih 
atas kerjasama dan berharap dapat dilanjutkan lagi.

Kom.Pwk/E.ruhenda

Bantuan Bibit untuk PA Gimbala
KPH taSiKMaLaYa 
Perum Perhutani BKPH Cikatomas memberikan bantuan bibit 

sebanyak 1200 pohon jenis Accasia mangium, mahoni dan sen
gon kepada Pecinta Alam (PA) Pengembara Belantara (GIMBALA) 
SMAN I Cikatomas dengan disaksikan oleh Kepala Sekolah terkait 
dih alaman Kantor (27/2)  

Asper/KBKPH Cikatomas, Amar Sukmana dalam memberikan 
bantuan tersebut menyampaikan Perhutani mendukung penuh keg
iatan yang dilakukan oleh Pecinta Alam Gimbala SMAN I Cikatomas 
ini dalam upaya menciptakan lingkungan hidup melalui penghi
jauan. 

“Kami bangga kepada Pecinta Alam Gimbala yang punya dedi
kasi untuk menghijaukan Wilayah Kec Cikatomas ini,” katanya. 

Amar berharap Pecinta Alam Gimbala nisa menjadi wadah dan 
pelopor kegiatan bagi generasi muda untuk mencintai, peduli dan 
berkarya nyata terhdap kelstarian hutan dan lingkungan hidup.

Kepala Seklah SMAN I Cikatomas Muhtar Ghazali yang juga 
pembina Gimbala menyampaikan terimakasih atas bantuan itu dan 
berharap Perhutani dapat melibatkan pecinta alam tersebut pada 
kegiatan lainnya seperti pembibitan dan penanaman.

Hal senada disampaikan Ketua Pecinta Alam Gimbala, Yoga 
Indra Permana dimana kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan 
kegiatan ini merupakan program jangka menengah Bimbala, yaitu 
pembibitan, penanamn, pemeliharaan dan Pengawasan Lingkungan 
Hidup (P4LH). 

Kom.Tsk/ Asep Jb 

Sosialisasi Kemanfatan BPJS
KPH SUKaBUMi
Berbagai kegiatan untuk 

mendukung kesejahteraan kary
awan Perhutani KPH Sukabumi 
telah dilakukan. Antara lain so
sialisasi BPJS Kesehatan, yang 
mendatangkan direksi  rumah 
sakit terbesar di Sukabumi, se
bagai rujukan ketika karyawan 
Perhutani KPH Sukabumi jatuh 
sakit. Selanjutnya sosialisasi 
Perjanjian Kerja Bersama antara  
BoD Perhutani  dengan  Sekar 
dan SP2P.

KTU KPH Sukabumi, Yaya 
Dachyarna, SE
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Hal itu diungkapkan KTU KPH Sukabumi, Yaya Dachyarna, SE 

kepada BINA di ruang kerjanya (29/2). 
“ Tujuan sosialisasi BPJS Kesehatan antara lain untuk memberi

kan kepastian kepada karyawan KPH Sukabumi untuk dapat layan
an prima dari rumah sakit tersebut,” jelasnya.

Selama ini, karyawan KPH Sukabumi banyak mengeluh tentang 
layanan rumah sakit  disebabkan  ketika berobat  menggunakan  
BPJS Kesehatan dibandingkan dengan tanpa menggunakan BPJS. 

“ Dengan sosialisasi tersebut, diharapkan rumah sakit  dapat 
melayani pengguna BPJS Kesehatan sebagaimana mestinya,” tam
bah Yaya.

Demikian pula diselenggarakannya  sosialisasi perjanjian kerja 
bersama (PKB) antara BoD Perhutani  dengan Sekar dan SP2P, di
harapkan  karyawan KPH Sukabumi  paham hak dan kewajibannya. 
Sehingga  mereka dapat  berkerja dengan  tenang dan  nyaman. 
Pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan produktivitas  guna 
memajukan perusahaan.

Selain itu, lanjut Yaya Dachyarna,  Dana Pensiun Lembaga 
Keuangan (DPLK) Bank BNI juga menyelenggarakan  sosialisasi 
tentang manfaat pensiun melalui lembaga salah satu bank plat mer
ah itu. 

MU

Bahas Progam Kedaulatan 
Pangan Bersama Stake Holders

Menindaklanjuti  progam pemerintah bidang  kedaulatan pan
gan, Adm  Sukabumi  Ir Wijanarko, MSi mengundang Kepala Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Sukabumi,  LMDH se KPH 
Sukabumi,  Waka KPH, Kepala Tata Usaha,  Kasi PSDH, KSS 
PHBM, Asper, KRPH, mandor penggarap PHBM untuk rapat mem
bahas rencana progam ini di wilayah  KPH Sukabumi, di kantor KPH 
Sukabumi (15/1). Dalam rapat itu dihadiri Dr Ir Maman Suherman, 
MM Direktur Budi Daya Aneka Kacang – Kacangan dan Umbi Dirjen 
Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.

Kedaulatan Pangan  jenis  padi dan jagung  di KPH Sukabumi 

seluas 10.949, 74  hektar, selain melibatkan stakeholder atau dinas 
yang terkait, juga melibatkan anggota LMDH sebagai penggarap. 
Anggota LMDH itu tersebar di 6 BKPH lingkup KPH Sukabumi. Nanti, 
penggarap akan menerima bantuan  benih dan sarana produksi dari 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  Kab Sukabumi.

Inti dari pertemuan itu adalah  manajemen KPH Sukabumi ingin 
memberikan pemahaman   dan  penyamaan persepsi   untuk ber
sama – sama mendukung progam pemerintah bidang kedaulatan 
pangan guna untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional sehing
ga swasembada pangan dapat tercapai.

“ Perhutani dan selutuh jajaran yang hadir di sini  akan mendu
kung progam kedaulatan pangan  baik moril maupun material agar   
berhasil di areal  KPH Sukabumi,” tegas  Wijanarko. 

Kom.Skb/Sri Herlima

Sektor Wisata Lampui Target
Pendapatan   wisata  KPH Sukabumi   tahun 2015 melampui  

target. Dari target sebesar 
Rp 120 juta, telah tercapai 
Rp 120.850.850,  atau 
103 %.  Hal itu diungkap
kan Sri Herlina  Kepala 
Urusan Komunikasi KPH 
Sukabumi  yang sekaligus 
Koordinator Wisata KPH 
Sukabumi  kepada BINA 
di  kantor KPH Sukabumi, 
Senen (29/2).

“Untuk pemasaran,  
kami memiliki  website dan 
media sosial lainnya,” ka
tanya. Selain itu, tambah 
Kaur Kom KPH Sukabumi,    
testimoni pengunjung ke
pada teman – teman lain
nya juga sangat memban
tu animo wisatawan  untuk 
menikmati gua Binu Ayu.

Lokasi Wana Wisata Gua Binu Ayu  di petak 21 RPH Ciguha 
BKPH Cikawung merupakan lokasi wisata unggulan KPH Sukabumi.  
Wisata alam ini banyak diminati oleh kalangan  mahasiswa  pencita 
alam, terutama  berasal dari perguruan tinggi di Jakarta. Gua Binu 
Ayu sangat menantang dan memacu andrenalin  bagi para petu
alang. Mereka dapat menelusuri gua dengan dipandu para profes
sional dibidangnya.

“Para pemandu  atau interpreter dilatih Perhutani dan mereka 
diikat dengan perjanjian,” jelas Sri Herlina.Pemandu  Wana Wisata 
Binu Ayu  sebanyak 13 orang.  Mereka ini sebagai tenaga opera
sional  yang melayani para wisatawan. Para pemandu itu dibawah 
tanggung jawab seorang mandor wisata.

Untuk mendukung keamanan dan kenyaman pengunjung,  telah 
disediakan  berbagai fasilitas. Antara  lain penginapan, 6 MCK, mush
olla, aula bersama,   area api unggun, dan perlatan expedisi berstan
dar SNI. Peralatan yang terakhir ini  wajib dipakai bagi wisatawan 
yang berminat untuk menelusuri gua Landak,  gua Vertikal, dan ber
snoker climbing. Pengunjung juga bisa ber camping di sekitar lokasi 
gua Binu Ayu sambil menikmati air terjun kecil – kecilan.

Seiring dengan penggalian potensi pendapatan  non kayu tahun 
2016, ungkap Kaur Kom KPH Sukabumi, akan dikembangkan lokasi 
wisata baru yaitu curug Puncak Jeruk. Lokasi ini berada di petak 
46  RPH Hanjuang Barat BKPH Lengkong. Masuk administrasi pe
merintahan desa Mekar Mukti Kec Waluran Kab Sukabumi. “Saya 
bersama Pak  Yadi telah melihat lokasi, beberapa waktu lalu,” ucap 
Sri Herlina.

MU 

Curug Waluran Kala Senja
Sore itu,  kami berempat  (Asper Lengkong  Tri Yuwana, S.Hut 

didampingi Staf Komunikasi Yadi dan KTU BKPH Lengkong Usup, 
dan BINA meluncur dari kantor Asperan Lengkong menuju  destinasi 
wisata baru KPH Sukabumi, yaitu  curug Puncak Jeruk. Dua kenda
raan trail Kawasaki KLX, sepeda motor dinas  Asperan dan RPH,  
meliukmeliuk melintas hutan yang dikelola BKPH Lengkong  KPH 
Sukabumi

Antara jalan Ciracap dan Ujung Genteng,  Asper Lengkong ber
henti sebentar dan mengajak Aep, warga Mekar Mukti, untuk ikut 
menuju  curug Puncak Jeruk. Jadilah, kami berlima menulusuri  jalan 
setapak dan berlumpur  sepanjang 2 km dibawah tegakan pinus. Kiri 
kanan jalan terdapat  tanaman padi gogo dan singkong  Sore itu,    

Sri Herlina, Kaur Komunikasi 
Perusahaan KPH Sukabumi
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Asper Lengkong Tri Yuwana, S.Hut  saat senja di curug Puncak 
jeruk
hujan rintikrintik. BINA yang membonceng Asper Lengkong sempat 
jatuh tiga kali: dua kali saat berangkat dan  satu kali saat pulang. 
Ban motor trail  tidak dapat melintasi lumpur jalan setapak itu.

Ternyata perjuangan untuk mencapai lokasi belum cukup . Motor 
trail di parkir di antara tanaman padi gogo di bawah  tegakan pinus. 
Kami bertiga jalan, KTU Asperan Lengkong nekat naik trail menuju 
ke lokasi yang  kondisi jalannya licin dan turun tajam.

Akhirnya, kami berlima sampai di lokasi wisata curug Puncak 
Jeruk di petak46  RPH Hanjuang Barat BKPH Lengkong.Matahari 
hampir terbenam.  Air terjun  cukup deras dari ketinggian curug  seki
tar 8 meter yang berada dialiran sungai Cileutuh.

“Seperti air terjun Niagara, tapi di Waluran,” celetuk Usup.
“Kekurangan curug Puncak Jeruk, kalau musim hujan seperti 

sekarang, banyak air. Sebaliknya,  ketika   musim kemarau airnya 
sedikit,” ucap Asper Lengkong  Tri Yuwana, yang diamini Aep. Tapi, 
ketika musim kemarau pun pemandangan sangat eksotis; tiga pa
tahan batuan hitam, coklat.

Sebelumnya, Kaur Kom yang juga Koordinator wisata KPH 
Sukabumi  Sri Herlina memberi informasi tentang  keunikan curug 
Puncak Jeruk.  Antara lain lebar curug 50 meter dengan dua altar 
atau undakan/tumpakan. Altar pertama seluas 100 m.Sejauh mata 
memandang  terdapat hamparan petak – petak sawah menjadi 
bagian curug  Puncak Jeruk Sejauh mata memandang  di sekiling 
curug terdapat hamparan sawah dan pohon pinus.

Tri Yuwana mempunyai  gagasan, jika mau dikembangkan dapat 
dikemas dalam bentuk  wisata khusus atau event  event yang dita
warkan ke biro – biro wisata. Misalnya, bagaimana caramemanam  
atau memanen padi dan memandikan kerbau. 

“Jika dikemas dengan bagus,  pasti ada wisatawan yang datang 
ke sini,” katanya, optimis 

“Apalagi ditambah dengan layanan kuliner  khas lokal.”
Untuk menjadikan  destinasi wisata baru di KPH Sukabumi masih 

banyak sentuhan agar lebih  cantik tanpa meninggalkan keunikan
nya. Karena berada di kawasan hutan produksi maka perlu dibuat 
kawasan perlindungan (KPS).Di sekitar curug perlu juga dibangun 
fasilitas penunjang seperti MCK, mushalla, dan lainnnya sehingga 
mereka akan lebih nyaman selama menikmati keindahan curug dua 
undak  yangdiapit dua desa  yaitu Mekar Mukti dan Mekar Jaya itu.

Menurut penuturan Aep, curug  Puncak Jeruk  sejak dulu sudah 
ada. Namun, akhirakhir ini, saat libur seperti hari Minggu banyak 
anak muda yang menikmati  curug Puncak Jeruk.

“Mereka belum dipungut biaya masuk,” tambah Sri Herlina, yang 
sudah menikmati  curug ini.

Untuk itu, pihaknya sudah mengusulkan ke manajemen KPH 
Sukabumi  agar  dibangun gapura dan sekaligus tempat penjualan 
tiket masuk. 

“LMDH Mekar Mukti antusias dan siap untuk kerja sama,” kata 
Kaur Kom KPH Sukabumi. Asper Lengkong mengusulkan agar 
akses masuk satu pintu agar pengunjung tidak masuk ke lokasi 
dari mana – mana.“Saya ke sini tiga kali, lewat jalan yang berbeda 
beda,” ucap Tri Yuwana.

MU

Himpunan Pensiunan Kehutanan

Tanam Bibit 1000 Pohon
HPK JaWa tENgaH

Dalam upaya membangun lingkungan yang lebih baik dan 
sehat, Himpunan Pensiunan Kehutanan (HPK) Jawa Tengah 
telah melakukan kerjasama dengan Yayasan Hidayatus Syubban, 
Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, kota Semarang 
melaksanakan penanaman bibit 1000 pohon. 

Penanaman dilaksanakan di lahan milik yayasan tersebut pada 
medio Januari 2016, dengan melibatkan 557 murid Madrasah 
Tsanawiyah (MTs) bersama guru pembimbing, Madrasah Aliyah 
(MA) sebanyak 386 orang, SMK sebanyak 210 siswa dan Santri 
pondok pesantren sebanyak 73 orang. Total keseluruhan 1.226 
orang yang semuanya merupakan asuhan Yayasan Hidayatus 
Syubban.

Bibit pohon yang ditanam pada kegiatan tersebut adalah 
pohon jati, pohon sengon dan pohon sawo kecik yang merupakan 
bantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas 
Pertanian Kota Semarang.

Kegiatan tersebut jug didukung instansi atau organisasi dari 
BP DAS Pemali – Jratun, Perum  Perhutani Divisi Regional Jawa 
Tengah dan IKA SKMA Daerah Jawa Tengah.

Peran HPK Jawa Tengah meliputi asistensi, upaya penyediaan 
bibit tanaman, koordinasi antarinstansi dan lembaga.

Penanaman dan perawatan pohon selanjutnya, akan 
dilaksanakan di luar jam pelajaran sehingga tidak mengganggu 
aktivitas KBM (Kegiatan Belajar Mengajar).

HPK Jateng/Soehartojo Hk

Ketua HPK Jateng, Takdir Ismoyo menyerahkan bibit 
tanaman.
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 Peringati BP ‘Day 
Dengan Donor Darah

Mengambil momentum kelahiran bapak kepanduan dunia Lord 
Baden Powell (BP) tahun 2016 Kwarda Jawa Tengah menggandeng 
Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Semarang dengan menggelar 
aksi donor darah sukarela (doras) di LT. IV Gedung Parmuka Kwarda 
Jawa Tengah Jl. Pahlwan No. 8 Semarang (22/2).

Ketua Kwarda Jawa Tengah, Kak Budi Prayitno menegaskan, 

bahwa aksi donor darah ini bukan sekadar latah dengan acara 
serupa yang diadakan organisasi lain. Sebab, bagi Gerakan Pramuka 
acara donor darah hampir tiap tahun diselenggarakan dalam rangka 
Baden Powell Days. 

”Kegiatan ini merupakan sarana untuk meningkatkan kepedulian 
sosial dan pengingat bahwa Gerakan Pramuka adalah gerakan 
bakti,” tandas Kak Budi.

Ketua Panitia Peringatan Hari Baden Powell 2016, Kak Adi 
Imron Ismail menambahkan, pada kegiatan aksi donor darah ini 
tidak hanya diikuti segenap anggota Gerakan Pramuka baik tingkat 
Jawa Tengah dan Kota Semarang, akan tetapi juga diikuti oleh 
masyarakat umum khususnya yang ada di sekitar Jalan Pahlawan 
dan organisasiorganisasi sosial kemasyarakan seperti organisasi 
kepemudaan dan para pelajar yang ada di Kota Semarang. 

”Kami sengaja menempatkannya pada hari Senin agar yang 
berpartisipasi bisa lebih banyak. Sehingga banyak yang ikut peduli 
dengan masalah kemanusiaan. Alhamdulillah aksi berjalan lancar 
dan sukses, dari 200 pendonor yang datang hanya bisa mampu 
mengumpulkan 120 kantung darah hal ini dikarenakan faktor 
kesehatan dan tensi dari pendonor yang tidak memenuhi syarat 
untuk menjadi pendonor,” tambah Kak Imron.

Sementara itu salah satu karyawan Perum Perhutani Divre 
Jateng yang mendonorkan darahnya  menyambut baik aksi donor 
darah yang digelar oleh Kwarda Jawa tengah dengan menggandeng 
UDD PMI Kota Semarang.

“ Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi 
kepada Gerakan Pramuka Kwarda Jawa Tengah atas upayanya 
menggelar aksi donor ini. Mudahmudahan kegiatan semacam ini, 
bisa menjadi agenda rutin Gerakan Pramuka,” tuturnya. 

Kom.Div Jateng/ayk

SWB Sedekah Oksigen
KPH BaNYUWaNgi SELataN
Saka Wanabakti binaan Perhutani KPH Banyuwangi Selatan 

dipandu jajaran petugas Perhutani melakukan sedekah oksigen 
dengan cara menaman pohon mangrove secara bersama di area 
pantai petak 130 RPH Kedunggebang BKPH Blambangan KPH 
Banyuwangi Selatan (21/2).

Kegiatan penamanan pohon mangrove tersebut diikuti oleh 64 
anggota telah menanam sebanyak 500 bibit mangrove. 

Kak Agus Santoso, Administratur KPH Banyuwangi Selatan 
selaku Pembina memberikan apresiasi atas semangat dan 
kepeduliannya terhadap lingkungan.

“ Sebagai genasi muda penurus bangsa kalian harus dapat 
menjaga dan turut melestarikan hutan dan lingkungan,” pinta Kak 
Agus Santoso. 

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Harian SWB, Kak 
Suprapto yang juga Asper BKPH Blambangan, kegiatan tersebut 
merupakan sedekah oksigen dan merupakan perbuatan yang 
mulia. 

“ Siapa yang menanam kebaikan akan menuai kebaikan pula 
nantinya” ujar Kak Suprapto. 

Pada kesempatan tersebut ketua Dewan Kerja Saka (DKS) Kak 
Jazil L. Munawaroh menyampaikan terima kasih kepada Perhutani 
yang memberikan ruang untuk kegiatan anak muda dalam wadah 
Saka Wanabakti sebagai sarana untuk melakukan hal positif untuk 
bangsa dan negara, tak hanya itu saja Perhutani telah banyak 
memberikan bimbingan terkait kesakaan dan ilmu tentang cara 
membuat dan menanam pohon yang benar hingga penyediaan bibit 
pohon.

Kom.Bws/Didik Nurcahyo
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SWB Ikut Aksi Pungut Sampah
DiVrE JatENg
Menyambut Hari Hampah nasional, 21 Pebruari dan peringatan 

Boden Powel Day 2016, lebih dari 1.000 anggota Gerakan Pramuka 
yang berasal dari Kwarcab Kota Semarang dan Kwarda perwakilan 
berbagai daerah di seluruh Jawa Tengah, termasuk Saka Wanabakti 
binaan KPH Semarang nampak memadati depan Gedung Gerakan 
Pramuka Kwarda Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang den
gan aksi kompak melakukan gerakan pungut sampah.

Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah, Kak Budi 
Prayitno mengatakan ada tiga agenda pokok dalam memperingati 
kegiatan ini. Yaitu pungut dan bersih sampah, renungan serta donor 
darah. 

Acara yang masih menjadi satu rangkaian untuk mengenang 
Boden Powell dan memperingati hari sampah nasional ini bertujuan 
untuk menanamkan rasa cinta alam dan kasih sayang sesama ma
nusia seperti apa yang diajarkan oleh Bapak Pandu Dunia.

“Aplikasi cinta alam itu dengan kita melakukan gerakan pungut 

dan bersihbersih sampah, sebagai langkah menjaga dan mencintai 
lingkungan, sedangkan aplikasi dari kasih sayang sesama manu
sia itu dengan melakukan donor darah, karena dengan donor darah 
bisa menyelamatkan nyawa seseorang,” imbuh kak Budi.

Sedangkan Wakil Ketua Bidang Kegiatan Pimpinan Saka 
Wanabakti Jawa Tengah, Kak Arief  Hidayat mengatakan bahwa ac
ara ini rutin diadakan setiap tahun dan Saka Wanabakti dibawah bi
naan Perhutani selalu 
mengikuti kegiatan ini 
dengan harapan agar 
anggota Pramuka 
Saka Wanabakti se
lalu menjadi pelopor 
kebersihan lingkun
gan untuk pengem
bangan karakter 
bangsa yang cinta 
pada tanah air. 

Kom.Div.Jtg/aY

SWB Kedu Utara Praktek
Ilmu Navigasi dan Survival

KPH KEDU Utara
Sebanyak 45 anggota Pramuka Saka Wana Bakti Kwarcab 11.23 

Temnaggung binaan Perhutani KPH Kedu Utara mengikuti kegia
tan praktek lapangan Ilmu Navigasi dan Survival selama tiga hari 
dengan mengambil lokasi di lereng Gunung Prau BKPH Candiroto 
(6/2).

Kegiatan bertujuan untuk menciptakan anggota Saka Wanabakti 
trampil dan tangguh dalam mencintai alam. Peserta mendapatkan 
bimbingan langsung dari Kak Yose Fajri Nanda, salah satu anggota 
Wanadri dari Bandung dalam pendalaman materi serta praktek lang
sung ilmu navigasi dan survival.

Kak Nur Sulistyo selaku Pamong Saka menyatakan bahwa keg
iatan praktek langsung Ilmu Navigasi dan Survival tersebut meru
pakan program Saka Wanabakti Kwarcab Temanggung 2016, dan 
direncanakan akan dilaksanakan tiap tahun dengan perbaikanper
baikan pelaksanaannya. 

“ Kegiatan ini dirasa penting karena dapat menciptakan anggota 

Saka Wanabakti yang teruji dalam menjaga hutan sebagai tujuan 
Saka Wanabakti itu sendiri,” katanya. 

Kom.Kdu/Herman.

SWB Surakarta 
Hijaukan Gunung Lawu
KPH SUraKarta 
Sebanyak 400 bibit pohon di tanam di lereng Gunung Lawu, te

patnya di lokasi petak 34 RPH Blumbang BKPH Lawu Utara (7/2). 
Penanaman pohon di kawasan hutan tersebut, dilakukan  60 per
sonil Pramuka Saka Wanabakti Kwarcab Surakarta, Saka Wanabakti 
Kwarcab Karanganyar dan dibantu oleh pecinta aam Wanapala. 
Acara penanaman tersebut merupakan bentuk kepedulian kalangan 
muda dalam mencintai hutan dan lingkungan.

Penanaman pohon bertajuk ‘Karya Bakti Saka Wanabakti ada
lah cermin untuk menghijaukan dan membersihkan lingkungan’, 
khususnya lokasi Gunung Lawu yang beberapa bulan lalu telah ter
jadi kebakaran, dalam kegiatan Karya Bakti Saka Wanabakti mena
nam beberapa jenis pohon yakni Ekaleptus, Kina dan Kayu Manis. 

Acara tersebut di pandu Mandor dan jajaran karyawan Perhutani 
BKPH Lawu Utara. 

Kom.Ska/Titik
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Indahnya ... Pantai Menganti 
KPH KEDU SELataN
Pesisir Selatan Pulau Jawa memang kaya 

dengan keindahan alam pantainya. Salah sa
tunya adalah Pantai Menganti, sebuah pantai 
yang berlokasi di Desa Karangduwur, Ke
camatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa 
Tengah. Konon Pantai Menganti merupakan 
salah satu pantai terindah di Jawa Tengah. 
Pasir pantainya yang berwarna putih serta ter
dapat panorama perbukitan juga tebing karst 
yang indah.

Pantai Menganti berlokasi kurang lebih 35 
Km dari Kota Gombong dan 42 Km dari Kota 
Kebumen. Untuk mencapai lokasi bisa di
jangkau dengan kendaraan pribadi. Jalannya 
mulus, namun perlu hatihati karena banyak 
kelokan dan tikungan curam. Bentang alam 
berupa perbukitan memang sedikit menyu
litkan untuk mengakses pantai ini. Sebelum 
mencapai pantai melalui jalan yang berlika
liku, meski demikian pemandangan tetap me
nakjubkan.

Satu objek yang perlu dikunjungi saat 
sampai di pantai Menganti adalah Tanjung 
Karangbata yang terletak di timur – tenggara 
pantai. Dari Tanjung Karangbata ini akan pen
gunjung juga dapat melihat luasnya Samu
dera Hindia dan sebuah pulau karang. Disini 
juga disediakan gubukgubuk untuk berteduh 
dari terik matahari. Dari Tanjung Karangbata 

juga terlihat pantai lainnya. 
Pantai Menganti termasuk pantai berpa

sir putih di Jawa Tengah. Keberadaan Pantai 
Menganti juga sarat dengan mitos. Dua buah 
lubang goa petilasan yang ada dibibir pantai 
menjadi saksi sejarah keberadaannya. Pada 
harihari tertentu tempat itu juga padat pe
ngunjung yang punya niat khusus melakukan 
ritual di tempat itu. 

Satu lagi yang menarik yang disuguhkan 
di Pantai Menfanti adalah deburan ombaknya 
yang tidak terlalu besar juga tak jarang wisat
wan yang memanfaatkan untuk melancarkan 
hobbi bermain surfing.

Pengelolaan Pantai Menganti saat ini 
sebagaimana dikatakan Asper/KBKPH Gom
bong Selatan, Suhartoyo memang sedikit 
terkendala. 

Masalah tersebut saat ini juga sudah di
tangani manajemen dan sedang ditunggu 
hasilnya. Namun sebagimana keinginan 
LMDH selaku pemangku kawasan bisanya 
Pantai Menganti dikelola sendiri oleh LMDH 
tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal itu diyakini 
Sukiran, Ketua LMDH Sengkuyung Makmur 
bahwa lembaganya bisa menangani pengelo
laan wisata pantai tersebut.

Dikatakan Sukiran, meski sampai saat ini 
belum ada pembukuan yang baik, pemasukan 
dari wisata Pantai yang dikelolan dengan pe

merintahan desa tersebut tahun lalu mencapai 
kotor Rp 2,2 miliar lebih. Ia berharap sebelum 
pembagian sharing bisanya disisihkan 32 % 
untuk pengembangan wisata tersebut.( se-
lengkapnya akan disajikan pada BINA nomor 
depan).

Namun lepas dari permasalahan yang 
membalut pengelolaannya, Wisata Pantai 
Menganti sungguh bisa menjadi surga bagi 
wisatawan. Pantai yang tidak saja menyu
guhkan keindahan pemandangan laut selatan  
dan panorama perbukitan nan eksotik yang 
banyak ditunggu wisatawan adalah meng
abadikan terbit dan tenggelamnya sang surya 
( sunrise and sunset) .

Fasilitas yang disediakan pengelola Pan
tai Menganti sat ini  antar lain warung makan, 
tempat parkir, shelter, homestay, villa, Mush
ola, MCK dan Mobil shuttle untung mengan
tar pengunjung. Satu lagi yang menjadi daya 
tarik wisatwan, Pantai Menganti juga merupa
kan satusatunya wisata pantai yang memiliki 
Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Perahuperahu 
nelayan yang berjajar indah disepanjang pesi
sir pantai dekat TPI juga memberi pemandan
gan yang indah. 

Anda tertarik ? Silakan datang. 

S.Widhi

Wisata
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