
LAPORAN UTAMA

DIVISI REGIONAL JATENG
 
Selama lebih dari lima puluh 

tahun dengan berbagai program 
Perum Perhutani telah berkontri
busi pada pemenuhan kebutuhan 
pangan masyarakat desa hutan 
melalui penanaman tanaman pa
ngan di kawasan hutan. Antara 
lain yakni dengan pola tumpang
sari melalui program Perhutanan 
Sosial, program Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Hutan (PMDH), 
kini dengan sistem Pengelolaan 
Hutan Bersama Masyarakat 
(PHBM). Namun produktivitasnya 
sangat rendah karena pengelolan
nya masih sangat tradisional.

Untuk merespon arahan presi
den tersebut sejak 2014 Perhutani 
bersama dengan Pemprov Jateng 
dan Universitas Gajah Mada mem
bangun sebuah sistem yang disebut 
Integrated Farming System/ Sistem 
Pertanian Terpadu. Dimana peran 

Perhutani adalah menyiapkan la
han dan pendampingan dan peran 
pemerintah memberikan bantuan
bantuan input dalam bentuk pupuk 
ataupun benih unggul. 

“ Dan faktanya sekarang me
mang produktivitas jagung bila 
dikelola secara intensif itu bisa rata
rata diatas  5 ton per hektar,” kata 
Direktur Utama Perum Perhutani, 
Mustoha Iskandar dalam sambu
tannya usai melakukan panen raya 
jagung dengan Menteri BUMN 
Rini Soemarmo di petak 31F RPH 
Plosokerep tersebut.

Hal itu, lanjut Mustoha, semua 
karena petani hutan sekarang 
juga bisa mendapatkan bantuan 
pupuk yang sebelumnya tidak per
nah mendapatkan bantuan pupuk. 
Dengan alasan karena subsidi pu
puk hanya diberikan kepada petani 
petani yang menggarap lahannya 
sendiri. 

Dengan telah dilakukannya 

Program kedaulatan pangan yang 
dicanangkan Pemerintah JokowiJK 
telah menampakkan hasilnya. Salah 
satunya panen raya jagung di petak 

31F RPH Plosokerep, BKPH Penganten 
Perum Perhutani KPH Purwodadi 

seluas 4,2 Ha hasil kerjasama Perum 
Perhutani dengan Lembaga Masyarakat 

Desa Hutan (LMDH) Jurang Jero. 
Panen di lahan sistem pertanian 

terpadu (integrated farming system/IFS) 
tersebut dila kukan Menteri BUMN RI 

Rini M Soe marmo didampingi Direktur 
Utama Perum Perhutani Mustoha 

Iskandar, Dirut PSDH Heru Siswanto, 
Kadivre Perhutani Jateng, SR Slamet 

Wibowo, Kasidhut Jateng, Bowo 
Suryoko dan segenap unsur pimpinan 

daerah lainnya (11/2).

Optimalkan Lahan Hutan
Untuk Kesejahteraan
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LAPORAN UTAMA
MoU ddengan Kementrian Pertanian seka
rang dikatakan Mustoha hampir semua 
petanipetani hutan sekarang bisa menda
patkan subsidi pupuk dan sebagian benih. 
Dan terkait untuk meningkatkan kesejahter
aan masyarakat, khusus petani yang di
wadahi dalam LMDH dikatakan Mustoha, 
Perhutani tetap membuka akses seluas
luasnya untuk masyarakat sekitar hutan.

“ Prinsipnya Perhutani ingin membuka 
akas lahan yang seluasluasnya kepada 
masyarkat untuk ikut bersamasama dengan 
Perhutani mengelola kawasan hutan. Tetapi 
bukan dalam kontek memiliki kawasan hu
tan, tetapi mengelola kawasan hutan untuk 
tanamantanaman khususnya jagung, padi 
dan kedelai,” jelas Dirut.

Dengan meningkatkan kesejahter
aan petani hutan secara tidak langsung 
Perhutani pun ikut serta didalam mengu
rangi data kemiskinan. Dengan meningkat
nya penghasilan masyarakat sekitar hutan, 
sehingga tidak lagi masuk masyarakat da
lam batas diambang garis kemiskinan yang 
selama ini selalu didengungkan bahwa 
kemiskinan itu ada di sekitar hutan.

Pada 2016 Perum Perhutani menga
lokasikan lahan hutan untuk tanaman padi 
seluas 15.364 Ha dan jagung 193.820 
Ha. Luasan tersebut ditarget menghasil
kan 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 me
menuhi kebutuhan jagung nasional sebesar 
lebih kurang 20.22 juta ton.

Untuk wilayah Kabupaten Grobogan 
Jawa Tengah, kawasan hutan Perum 
Perhutani yang berpotensi menghasilkan 
jagung seluas 21.670 Ha dengan target 
produksi 86.683 ton. Luasan tersebut ter
dapat di empat KPH yaitu tumpangsari ja
gung di KPH Purwodadi 3.795 Ha, di KPH 
Semarang 8.132 Ha, di KPH Telawa 2.577 
Ha dan di KPH Gundih 6.962 Ha. 

Sementara rencana ekstensifikasi, in
tensifikasi dan diversifikasi produk dalam 
rangka kedaulatan pangan dan kesejahter
aan masyarakat melalui pembukaan lahan 
di seluruh Indonesia seluas 9 juta hektar. 
Sedangkan di JawaMadura yang berpen
duduk 136 juta jiwa membutuhkan areal 
tanaman pangan cukup luas mengingat ra
tarata lahan petani di Jawa hanya 0,2 Ha 
per orang.

Hasil panen
Hasil panen tanaman pangan dari ka

wasan hutan Perum Perhutani berupa Padi 
mencapai 71.437 ton (2010); 19.904 ton 
(2011); 99.520 ton (2012); 44.738 ton (2013); 
83.834 ton (2014); 108.594 ton (2015). 
Hasil panen Jagung mencapai 303.584 ton 
(2010); 284.428 ton (2011); 430.887 ton 
(2012); 160.530 ton (2013); 141.675 ton 

(2014); 396.120 ton (2015). Panen produk 
Kacangkacangan mencapai 124.978 ton 
(2010), 8.189 ton (2011), 6.737 ton (2012), 
6.551 ton (2013), 12.531 ton (2014), 2.438 
ton. Lainnya berupa emponempon, Porang, 

sebesar 1.099.080 ton (2010), 209.391 ton 
(2011), 60.050 ton (2012), 12.250 ton (2013), 
20.939 ton (2014), 17.960 ton (2015).

 S. Widhi 

Sementara itu Menteri BUMN, 
Rini Soemarmo dalam arahannyan juga 
memin ta kepada Dirut Perhutani un
tuk memanfaatkan seoptimal mungkin 
lahanla han yang ada di kawasan hutan 
Perhutani. Terkait hal tersebut dimana pro
gram pemerintah yang muaranya untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
petani dikatakan Rini pemerintah menye
diakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebe
sar Rp 100 Triliun dengan bunga 9 %. 

“ Dan itu bisa dimanfaatkan oleh para 
petani hutan untuk menjadi modal dalam 
mereka akan bercocok tanam jagung, padi 
ataupun kedelai,” kata Rini.

Untuk itu Perhutani agar juga bisa me
manfaatkan kesempatan tersebut dan me
mintanya agar Perhutani bisanya duduk 
bersama dengan bank pemberi kredit, BRI 
untuk bisa memanfaatkan KUR untuk para 
petani.

Dikatakan Rini program tersebut meru
pakan program menyeluruh pemerintah 
dimana Kementrian Pertanian juga punya 
program yang menyangkut hal pembibi
tan, pupuk dan prosesproses produksi 

panen, yakni proses pengeringan. Untuk 
itu pula Rini meminta agar pimpinan di 
daerah juga bisa memanfaatkan anggaran 
dari Kementrian Pertanian tersebut untuk 
pengadaan mesin pengering (dryer).

“ Pemerintah betulbetul mendorong 
supaya petani itu semangat menanam 
karena harganya baik. Salah satunya 
yang akan difinalkan adalah bahwa HPP 
jagung nantinya Rp 3.200 harga panen 
kering,” ujar Rini yang disambut tepuk tan
gan para petani. Selanjutnya ketetapan 
harga tersebut nanti akan menjadi tang
gungjawab Bulog sebagai off taker untuk 
menjaga harga stabil.

Untuk itu pula Rini berharap kepada 
pihakpihak terkait kedepan komunikasi 
bisa lebih terbuka karena pemerintah 
betulbetul ingin merealisasikan target
target pemerintah. Dan ia juga mendorong 
direksidiureksi BUMN untuk betulbetul 
membuka komunikasi yang terbuka bukan 
hanya ke perintah darah tetapi juga kepa
da para petani.

 S. Widhi 

Pemerintah Sediakan 
Dana Rp 100 TrilunOptimalkan Lahan Hutan

Untuk Kesejahteraan
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Menteri BUMN Rini Soemarmo di dampingi Direktur Utama Perum Perhutani Mustoha 
Iskandar menyalami masyarakat usai panen.



LAPORAN KHUSUS

Pinus Bocor Getah Masa Depan Perhutani

PUSLItBanG
Pinus merupakan kelas perusahaan 

(KP) terbesar setelah jati. Getah pinus se
bagai produk hasil hutan non kayu mem
prunyai prospek yang sangat baik dan per
annya semakin penting dalam menunjang 
peningkatan pendapatan Perum Perhutani. 
Namun produktivitas getah pinus saat ini 
dinilai sangat rendah sekali sehingga perlu 
upayaupaya untuk meningkatkan atau me
lipatgandakan produktivitas getah tersebut.

Dikatakan Kepala Pusat Penelitian 
dan Pengembangan (Puslitbang) Cepu, Ir 
Suwarno sebenarnya pinus merupakan se
suatu yang luar biasa kalau digarap den
gan baik. 

Saat ini dikatakan, dengan luas kelas 
perusahaan sekitar 480 ribu hektar sedang 
yang bisa disadap hanya sekitar 180an 
ribu haktar. Pun itu produksi sangat rendah 
sekali, ratarata hanya 0,57 ton per hektar 
per tahun atau hanya 93.000 ton per tahun 
dari luas sadapan 163.158 ha.

“ Itu kalau menurut hitungan orang 
bisnis sudah babak belur,” kata Suwarno 
kepada BINA usai peresmian Kantor baru 
Penelitian tanaman Pinus di kawasan 
Baturraden Purwokerto yang dilakukan oleh 
direktur Utama Perum Perhutani Mustoha 
Iskandar (5/2). 

Penyebab rendahnya produksi getah 
pinus tersebut dikatakan Suwarno antara 
lain karena penanaman saat ini karena 
tidak menggunakan materi pinus bocor 
getah, kerapatan tegakan rendah, banyak 
tegakan pinus yang jenuh sadap atau habis 
bidang sadapnya. Selain itu perilaku peny
adap pun juga menjadi penyebab rendah
nya produksi getah pinus.

“ Perilaku penyadap cenderung mem
peroleh hasil yang besar dalam waktu sing
kat. Dan penyadap pun tidak mengikuti SOP 
yang sudah ditetapkan,” tegas Suwarno.

Idealnya menurut Suwarno target 
produksi getah pinus minimal 2 ton per hek
tar per tahun.   

Sehingga kalau perusahaan memiliki 
kelas perusahaan pinus efektif sekitar 300 
ribu hektar paling tidak akan menghasilkan 
500an ribu ton per hektar per tahun.

“ Apalagi sekarang kita sudah punya 
pinus bocor getah. Sayang kalau kita pu
nya kawasan yang cocok untuk pinus dan 
kita sudah punya bibit bocor getah yang 
potensinya cukup besar tetapi penanaman 
tidak bocor getah, rugi kita,” tegasnya.

Saat ini dikatakan Suwarno perusahaan 
sudah punya tanaman pinus bocor getah 
seluas 800 hektar. Dari lahan seluas itu 
bila diekembangkan vegetatif melalui Bajos 

dan Bajos pucuk setahun diperkirakan bisa 
dikembangbiakkan menjadi 9 juta plances 
atau bisa untuk mencukupi kebutuhan la
han seluas 17 ribu hektar. Sangat jauh 
dibandingkan dengan pembiakan dengan 
biji, dimana dalam satu tahun dikatakan 
Suwarno hanya mampu sekitar 200 hektar, 
sehingga terlalu berat untuk menyelesai
kannya.

“ Makanya sekarang kita memakai 
Bojos stek pucuk yang saat ini demplotnya 
ada sekitar 50an hektar yang demplotnya 
sudah ada di enam KPH. Hasilnya cukup 
bagus dan pertumbuhannya cepat sekali,” 
jelas Suwarno.

Kalau dengan biji umur 11 sampai 15 
tahun baru bisa disadap, tapi pohon pinus 
dari pembiakan vegatatif sistem Bajos su
dah bisa dilakukan penyadapan pada umur 
7 tahun.

Terkait dengan pengembangan pinus 
bocor getah tersebut dikatakan Suwarno, 
sat ini Puslit juga telah memperoleh temuan 
yang cukup signifikan. 

“ Kita sekarang sudah punya materi 
yang 100 gram per tiga hari, ada yang 200 
gram bahkan ada yang 300 gram per tiga 
hari,” katanya.

Dari yang 100 gram saja per tiga hari 
dikatakan Suwarno satu hektar bisa 4 ton 
bila dengan harga sekaran Rp 12 ribu sama 
dengan Rp 48 juta yang bisa mengunguli 
harga karet ataupun sawit.

“ Jadi ini pinus kalau ditekuni menjadi 
sesuatu yang luar biasa,” tegas Suwarno 
yang berharap kedepan dengan melimpah

Kapuslitbang Perhutabi, Ir Suwarno (kanan) memberi keterangan seputar tanaman 
pimus pembiakan vegetatif Bajos  kepada Dirut Perhutani Mustoha Iskandar (kakan).
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nya produksi getah pinus 
harga bisa diturunkan se
hingga mampu bersaing 
dengan Cina yang selama 
ini masih merajai pasaran 
getah pinus dunia. 

Sementara untuk 
pengembangannya dalam 
skala besar pada kawasan 
hutan kelas perusahaan 
pinus dikatakan Puslit ter
us mengadakan pelatihan
pelatihan para mandor 
agar ahli dalam pembuatan 
pengembangbiakan cara 
vegetatif bajos tersebut 
dengan pangawalan dari 
Puslit.                    S.Widhi 

Dirut Perhutani me-
motong pita tanda diremi-
kannya Kantor Puslitbang 
di Baturraden yang fokus 
untuk penelitan tanaman 
pinus.

KPH Saradan
Kepala Divisi Regional Jawa Timur, Ir 

Andi Purwadi MM bersama Kepala Biro 
Kelola Sumber Daya Hutan, Ir Kristomo, MM 
melakukan kunjungan kerja ke KPH Saradan 
untuk melihat dari dekat berbagai potensi 
sumber daya hutan di KPH tesebut. Yakni 
mulai dari potensi tanaman, pemeliharaan, 
tebangan dan keamanan (10/2). 

Kedatangannya disambut langsung oleh 
Adm/KKPH Saradan, Amas Wijaya, S Hut.
MM beserta jajarannya dalam sebuah apel 
yang kemudian diteruskan dengan patroli 
bersama pejabat Asper dan KRPH se KPH 
Saradan.

 Dengan mengendarai Trail KLX, Andi 
Purwadi bersama rombongan dan jajaran dari 
KPH Saradan langsung bergerak berpatroli 
menyusuri hutan di wilayah  KPH Saradan 
di Bagian Hutan (BH) Tulung. Disepanjang 
jalan rombongan disuguhi pemandangan 
pohon kayu jati yang masih rapat tegakannya 
dan tanaman wilayah BKPH Petung yang 
potensinya cukup bagus.

Masuk hutan wilayah BKPH Tulung 
rombongan mampir sejenak di area 
tebangan petak 135 RPH Tulung untuk 
melihat proses tebangan. Sejenak pula 
Kadivre memberikan arahan dan petrunjuk 
kepada Mandor Tebang bagaimana bisanya 
mendapatkan hasil tebang yang baik. Baik 
yang menyangkut mutu kayu, pengaturan 
kerja regu tebang dan pencapaian target 
produksi.

Usai darai petak tebangan, rombongan 

Dengan Trail Kadivre Jatim Sambangi Hutan Saradan

merapat di petak 116 RPH Tulung BKPH 
Tulung untuk melihat JPP Silin tanaman 
tahun 2012 dengan luas luas 6,9 Ha. Disana 
Kadivre tampaknya cukup bangga dengan 
perteumbuhan JPP di petak tersebut.  
Pertumbuhan tanamannya merata, 
ketinggian juga cukup bagus dan  memang 
pantas tanaman tersebut mendapatkan nilai 
100% pada penilaian tahun ke tiga (tanaman 
lepas kontrak) oleh SPH II Madiun.

Di petak 116 tersebut Kadivre 
memberikan arahan juga petujuk kepada 
segenap Asper dan KRPH mengenai 
bidang tanaman, produksi, keamanan dan 

bagaimana mengoptimalisasi asset yang 
ada di kerja KPH Saradan. 

Andi Purwadi juga mengajak segenap 
pejabat KPH Saradan untuk bisa saling 
sharing pendapat perihal pekerjaan 
dilapangan, baik  tanaman, tebangan, usulan 
atau permohonan sarana dan pra sarana 
terkait pekerjaan yang ada di lapangan. 
Dari situ diharapkan agar pekerjaan yang 
dilapangan bisa lancar, sehingga target 
tanaman dan produksi bisa tercapai juga 
keamanan bisa lebih konduksif. 

Kom.Srd/Warno.

Kadivre Perum Perhutani Jatim, Andi Purwadi saat memberi arahan kepada jajaran 
petugas daerah.

Kadivre Perum Perhutani Jatim, Andi Purwadi bersama rombongan dan jajaran petu-
gas di daerah.
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Green Net Hijaukan Wisata Sri Getuk

memPerInGatI hari jadinya ke6 
Green Network Indonesia (GNI) bersama 
TNI dengan tema ‘ Mempertahankan dan 
melestarikan alam lingkungan’ melakukan 
gerakan tanam pohon di kompleks wisata 
Sri Getuk, Bleberan Playen, (30/1). 

Ketua Umum GNI Transtoto Handadari, 
Dirut Perum Perhutani 2005  2008 menga

takan GNI merupakan yayasan gerakan so
sial lingkungan yang membantu pemerintah 
dan mengajak seluruh elemen masyarakat 
untuk peduli terhadap lingkungan dengan 
melakukan gerakan tanam pohon.

" Gerakan ini tidak hanya seremonial, 
tetapi harus diwujudkan nyata dengan 
melakukan penanaman pohon di manapun 

dan kapanpun juga," katanya.
Gerakan menanam yang dicanangkan 

GNI sebagai upaya untuk membangun wat
ak dan karakter anak bangsa yang memiliki 
wawasan kebangsaan dan lingkungan yang 
berbudi. Dikatakan, fungsi tanaman selain 
untuk menghijaukan lahan, menghindari 
banjir juga untuk mengurangi radiasi ma
tahari yang mampu menghasilkan oksigen. 

Dikatakan Transtoto meski kawasan 
objek wisata Sri Getuk sudah tampak hijau, 
namun perlu digalakkan lagi untuk meles
tarikan objek wisata air terjun Sri Getuk, 
agar airnya tak mengering akibat kurangnya 
pepohonan.

Ditambahkan Ketua GNI DIY  Jateng, 
Prof. Dr. Cahyono Agus pada kesempatan 
itu yang menegaskan bahwa separuh dari 
luas hutan di Indonesia sudah rusak akibat 
penebangan liar sejak 1960. Padahal hutan 
yang ada di Indonesia merupakan paruparu 
dunia. 

" Jika paruparunya rusak, otomatis se
luruh badan akan ikut merasakan sakit," 
katanya. Terlebih dengan bencana El Nino 
yang terjadi selama ini jika tidak ditanggu
langi dengan tanaman, udara akan semakin 
panas.

Untuk itu GNI melalui edukasi lingkun
gan tidak akan pernah berhenti untuk terus 
menyebarkan “virus” pelestarian bumi dan 
alam lingkungan dan penanaman.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pasi 
Bhakti TNI Korem 072 Pamungkas Mayor 
Joko Priyono mewakili Danrem, pendiri GNI 
Yani Sapto Hudoyo dan calon bupati terpilih 
Hj. Badingah SSos, pengurus IKG Benyamin 
Sudarmadi SH dan beberapa pengurus pusat 
dan daerah GNI, juga Kepala dan perangkat 
Desa Bleberan.

Dalam kesempatan tersebut juga diba
cakan deklarasi Prajurit Hijau 
yang terdiri dari pelajar, pemuda 
dan mahasiwa untuk mencintai 
lingkungan dengan melakukan 
gerakan menanam pohon. 

Baksos pengobatan gratis
Melengkapi peringatan HUT 

GNI ke6 yang berlangsung den
gan serangkaian kegiatan juga 
dilakukan kegiatan Bakti sosial 
(Baksos) pengobatan gratis den
gan serum ular dan terapi aku
puntur. Baksos berlangsung di  
Aula Kantor PT BP Kedaulatan 
Rakyat (31/1) yang cukup me
nyerap perhatian masyarakat. 
Mereka yang datang dari sekitar 
Yogyakarta, bahkan ada beber
apa yang datang dari luar Yogya 
untuk melakukan pengobatan 

Ketua Umum Green Net Indonesia (GNI) Transtoto Handadhari didampingi pengurus 
menyerahkan bibit untuk penghijauan kawasan wisata Sri Getuk, Bleberan Palyen.

Menghijukan 
Curug Cicantel

KPH PeKaLonGan Barat
Perhutani KPH Pekalongan Barat mena

nam bersama LMDH Darmasuci Desa Batur, 
Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes  
di petak 12 j RPH Igirklancen. Penanaman 
dikatakan Administratur/KKPH Pekalongan 
Barat A Fadjar Agung Susetyo S Hut sebagai 
wujud kepedulian LMDH Darmasuci kepada 
Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat. 

Karena melihat kondisi tanah  pegu
nungan yang sangat jarang tanamannya 
sehingga perlu adanya kerapatan tanaman. 
Adapun jenis yang di tanam untuk kerapa
tan kawasan tersebut antara lain Beringin, 
Nangka, Alpuket, rumput Carviver dan tana
man rimba. 

“ Di daerah hutan tersebut ada air terjun, 
Curug Cicantel dan sudah banyak pengun
jungnya sehingga perlu dilakukan penghi
jauan dan penataan lokasi agar lingkungan 

curug terlihat indah,” ujar Anton.
Dengan ramainya kunjungan di Curug 

tersebut, LMDH Darmasuci bisa menarik ris
tribusi untuk pemasukan kas LMDH.

Kom.Pkb/Parno
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Aksi Sosial 
Donor Darah 

FKPP
Forum Komunikasi Pekerja Perhutani 

(FKPP) terus mengibarkan eksistensinya 
dalam menyuarakan aspirasi kaum bawah 
(pekerja Perhutani). Bertempat di Warung 
Dozer Ds Cabak, Kec. Jiken, Blora, puluhan 
karyawan yang mewakili pekerja Perhutani 
dari Divre Jawa Tengah, Jawa Timur dan 
Jawa Barat Banten melaksanakan kegia
tan konsolidasi Perjuangan dan Aksi Sosial 
Donor Darah (7/2). 

Refleksi Perjuangan 20112015 meru
pakah langkah evaluasi terhadap upaya 
dalam memperjuangkan peningkatan status 
karyawan secara massal. FKPP melakukan 
konsolidasi arah perjuangan selanjutnya 
yaitu mengawal implementasi Perjanjian 

Kerja Bersama 
2015  2017 
serta mengawal 
agenda perbai
kan Sumberdaya 
Hutan. 

Hal yang 
menjadi soro
tan serius da
lam agenda 
perbaikan SDH 
yaitu rekomen
dasi FKPP agar 
Direksi men
cabut kebijakan 
“Drop the Gun” 
khususnya pada 
daerah dengan 
tingkat pencurian 
pohon tinggi. Paidjo, Ketua Umum FKPP, 
mengatakan bahwa manajemen perusa
haan harus mau melihat dan mendengar 
kenyataan bahwa pada beberapa lokasi, 
pencuri pohon di kawasan hutan negara te
lah berani melakukan perlawanan terhadap 

petugas dan semoga manajemen perusa
haan memiliki keberanian dalam menindak 
tegas tindak kriminal yang mengancam jiwa 
petugas lapangan. 

Gunawan/Koord.Bid Kom/SW

Ketua GNI DIY-Jateng, Prof. Dr Cahyono dalam aksi bakti sosial 
Green Net Indonesia.

Sekeretaris Dewan SHC Indonesia, Drs. Imam Suharwiyantho 
memberi pengebalan serum pada anak-anak 'Prajurit Hijau'.

dengan serum ular yang diper
caya dapat mengatasi berbagai 
macam penyakit. 

Ketua  Umum  GNI  Dr. 
Transtoto Handadhari, menga
takan hasil penelitian menunjuk
kan ular mampu dimanfaatkan 
sebagai obat jika dilakukan se
cara bijak.

"Selama ini, masih ban
yak orang yang takut dengan 
ular karena bisanya. Padahal 
bisa ular mempunyai zat unik 
yang bisa  dimanfaatkan  un
tuk  banyak  hal," kata Transtoto 
Handadhari. 

Sementara Sekretaris  
Dewan  Guru  Snake Hunter 
Club (SHC) Indonesia,  Drs. 
Imam Suharwiyantho menjelas
kan bahwa serum bisa ular 
merupakan sarana pengobatan 
bagi kesehatan tubuh dengan  

memanfaatkan  organ  tertentu  
dari  ular  berbisa. 

“ Kandungan dalam bisa 
ular sejatinya bermanfaat bagi 
tubuh, jika dikelola dengan baik 
dan terukur,” jelasnya.

Ditambahkan Imam 
Suharwiyantho bahwa Indonesia 
sebagai negara tropis memiliki 
kekayaan alam luar biasa, salah 
satunya jenis ular. Bahkan, 
ada banyak jenis ular hidup di 
Indonesia, dari ular tanpa bisa 
maupun ular berbisa itu send
iri. Umumnya mereka hidup 
di daerah hutan, pegunungan 
sampai areal persawahan.

Tampak hadir mengikuti ac
ara pengobatan gratis tersebut 
mantan Direktur Utama Perum 
Perhutani Ir Haryono Kusumo.

S.Widhi

Ketua Umum Green Net Indonesia (GNI) Transtoto Handadhari.
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SEPUTAR KPH

KPH BANTEN
Pengembangan tana

man kayu putih men
jadi keniscayaan bagi 
Perhutani Drive Jawa 
Barat dan Banten. Karena 
semakin menurunnya 
produksi kayu. Salah 
satu KPH yang  lingkup 
Drive Jawa Barat dan 
Banten  yang diplot untuk 
mengembangkan tana
man kayu putih adalah 
KPH  Banten. Menurut 
rencana, KPH yang bera
da di ujung barat P Jawa 
ini mengembangkan kayu 
putih seluas 750,09  hek
tar  yang  ditanam   di 
petak  28, 37, 39  RPH 
Kerta  BKPH Malingping.

 “Persemian  sudah 
siap tanam,” ucap Asper Malingping Agus Suhendar, SE kepada 
BINA  di kantor KPH Banten, Senen (4/1/2016). Dari luas terse
but,  telah disiapkan bibit sebanyak 3.350.000 plances. Selain dari 
benih,  disiapkan pula  bibit  kayu putih stek pucuk yang berasal dari 
Pusbanghut Cepu., yaitu sebanyak 60 ribu  stek  pucuk. “Nantinya, 
tanaman pingisi   jenis  ecalyptus  dan  tanaman tepi jenis randu. 
“Sejak ditanam, mulai  pereode 2 November    sampai 22 Desember 
2015,  sudah  mencapai 151 hektar,”  kata  Agus Suhendar. 

Dia mengakui, memang terjadi keterlambatan  tanam karena   
sejak akhir bulan Desember 2015, daerah Malingping dan seki
tarnya tidak turun hujan  menyebabkan   lahan kering. “Sehingga  
kurang bagus untuk melanjutkan kegiatan menanam kayu putih,” 
kilah Asper Malingping.   “Padahal, 60 % saja lahannya basah, tana

man kayu putih su
dah dapat hidup.”

Pengembangan 
tanaman kayu putih 
di BKPH Malingping 
menggunakan  dua 
pola tanam.  Pertama,  
pola plong – plongan 
atau management 
rezim (MR). 12 meter 
jalur tanam dengan 
jarak tanam 1 x 1 
meter, skat 1,5 meter 
dengan   jenis po
hon pedes (bahasa 

Sunda) atau lada,  kemudian  tumpang sari  9 meter, skat, selan
jutnya tanaman pokok lagi. Pola kedua, yaitu kebun murni  dengan 
jarak tanam 1,5 x 1,5 meter. Pola kedua ini tidak tumpang sari.

Kenapa menggunakan pola MR? “Karena lahan yang akan  di
tanami kayu putih sudah ada  tanaman kayu lain  (TKL) jenis kar
et yang dibudidayakan masyarakat,” jelas Agus Suhendar. “KPH 
Banten sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa 
Mekarjaya, Bulukan, dan Gunung Kendeng Kec Gunung Kencana 
Kab Pandeglang  tentang rencana penanaman  kayu sejak Juli 
2015. 70 %  masyarakat setuju ditebang dan  diganti dengan tana
man kayu putih. Namun, ketika mau ditebang ada tokoh masyarakat 
Mekarjaya , Sumar dan H Riman, menolak. Mereka berdua sebagai 
provokator  sampai mandor Do’ih mau digolok.”

Atas kejadian  itu, Asper Malingping membuat laporan  perkara 

(LP)  ke Polsek  Gunung Kencana  dan ke Pak Adm Banten.  Tindakan 
selanjutnya, KPH Banten dengan melibatkan  penegak hukum dan 
aparat keamanan melakukan operasi represif.  “Tujuannnya untuk 
memastikan lahan tersebut dapat ditanami kayu putih,” tegas Agus 
Suhendar. Pada saat itu pula, provokator menyerah dan dibuatlah 
kesepakatan di  balai desa Mekarjaya  karet siap ditebang dan kita 
amankan tebangan IE.

 “Tujuan pola MR untuk mengokomadasi keinginan  masyarakat 
Mekarjaya. Tanaman tumpangsari berupa jagung, padi gogo, dan 
kacang kacangan,” jelas Asper Malingping. Sementara, masyarakat 
desa Bulukan dan Gunung Kendeng sebagian besar  dengan pola 
kebun murni, sebagian kecil dengan  pola MR,” kata Agus Suhendar.. 
“Sehingga dalam pengembangan kayu putih di BKPH Malingping 
tetap melibatkan LMDH  dengan system PHBM.”

Pengembangan tanaman kayu putih juga banyak menyerap ten
aga kerja lokal. Untuk mengawal sukses tanaman ini,  tambahnya,  
dikerahkan 25 mandor yang sudah dilatih. Masing – masing mandor 
membawahi 20 pekerja. Perkembangan selanjutnya, eks provaka
tor terlibat dalam kegiatan tanaman putih sebagai kepala kuli. KPH 
Banten juga memberi bantuan berupa air bersih kepada masyarakat 
desa Mekar Jaya  pada musim kemarau tahun lalu. Asper Malingping 
Agus Suhendar juga mengajak  Saka Wana Bakti untuk melakukan 
kegiatan kehutanan . Demikian pula, TNI pun diajak. “Tujuannya un
tuk merengkuh dukungan pihak eksternal,” tegasnya.

Sebelum  tanaman bahan  baku minyak kayu putih  dikembang
kan, KPH Banten telah membuat demplot  seluas 1 hektar, awal ta
hun 2015.  Tujuannya, untuk memastikan lahanya  cocok  atau tidak. 
“Ternyata  tinggi  tanaman kayu putih itu   lebih 2 meter,” kata  Agus 
Suhendar  Apabila  tanaman kayu di BKPH Banten sudah mencapai 
1000 hektar, maka Direksi Perhutani akan membangun pabrik  pen
golahan daun kayu putih  di petak 39 RPH Kerta. 

MU

Dispenda Batalkan  SPPT
KPH taSIKmaLaYa
Dinas Pendapatan Daerah (Dinaspenda) Kab Tasikmalaya  

menerbitkan SK Nomor : 973/Kep 2587DPPKAD/2015 tanggal 30 
Desember 2015  tentang Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang (SPPT) 2015 jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan pereode 2015 di Blok Manara dan Cimanapa.Kedua 
blok ini masuk adminstrasi pemerintahan desa Nagrog Kec Cipatujah 
Kab Tasikmalaya. 

Ini sesuai surat permohonanpeninjauan ulangan dan pembata
lan SPPT yang diajukan KPH Tasikmalaya kepada Dispenda Kab 
Tasikmalaya.Dalam permohonan tersebut agar Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meninjau ulang dan 
membatalkan  sebanyak 83 SPPT yang diajukan masyarakat desa 
Nagrog.  Karena lokasi tersebut merupakan kawasan hutan negara 
yang dikelola KPH Tasikmalya, yaitu petak 84 dan 86 RPH Cipatujah 
BKPH Karang Nunggal.

Untuk itu, KPH Tasikmalaya melakukan sosialiasai tentang pem
batalan SPPT tersebut kepada masyarakat desa Nagrog, di kantor  
kecamatan Cipatujah, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, 
Waka KPH Tasikmalaya Deden Yogi Nugraha, S.Hut memberikan 
penjelasan tentang masalah kawasan hutan di KPH Tasikmalaya, 
khususnya di BKPH Karang Nunggal.*

SadaPan LamPUI tarGet nPS
Sadapan KPH Tasikmalaya tahun 2016, sampai pereode I 

Januari  sudah mencapai 55 ton (6%) dari target 992 ton. Di atas 
NPS, yaitu 200 %. Dan, hasil getah pinus itusudah  diangkut ke PGT 
Winduaji (Pekalongan).

Banten Kembangkan Tanaman  Kayu Putih

Asper/KBKPH Malingping Agus 
Suhendar, SE.
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SEPUTAR KPH
“Jadi, sudah lampui target NPS,” kata Kasi PSDH KPH 

Tasikmalaya, Mumu Misbahul Munir, S.Hut kepada BINA di 
Tasikmalaya (26/1). 

“ Mudah mudahan  kinerja akan terus berlanjut sehingga target 
sadapat tahun 2016 dapat 
terlampui sebagaimana tahun 
lalu,” katanya.

Dikatakan target  sadapan 
getah pinus KPH Tasikmalaya 
2016 naik dibandingkan tahun 
lalu, yaitu 878 ton. Dari tar
get tersebut, seluruh jajaran 
pimpinan KPH Tasikmalaya 
dan petugas di lapangan bek
erja keras sehingga tercapai 
1.017 ton.  Dan, tidak ada 
persedian getah di lapangan. 

Mumu Misbahul Munir 
juga mengungkapkan, kuali
tas sadapan 2015 cukup 
menggembirakan. Sebagai 
misal  untuk mutu produksi  
getah  meraih  rangking ke – 
3 dan untuk  produksi  men
duduki rangking ke – 5  ting
kat  KPH seDrive Jawa Barat 
dan Banten. 

Sementara untuk produksi kayu 2015, untuk  jenis jati dari target 
598 m3 tercapai 702 m3.Kemudiaan, rimba sebanyak 5220 m3 ter
capai 3 179 m3. Ketidaktercapain produksi rimba karena ada kebi
jakan dari Direksi Perhutani  yang berkaitan dengan cash flow. 

“Intinya, produksi rimba dihentikan karena tidak ada  biaya ang
kutan,” kilahnya.

Di sisi lain,  KHP Tasikmalaya tahun 2015 ditargetkan untuk me
nanam  seluas 419 hektar, terdiri dari tanaman rutin  3 hektar dan 
sisanya tanaman pembangunan. Selain itu, ada tanaman crash pro
gram di kawasan perlindungan setempat (KPS) seluas 32,15 hektar. 
Jenis tanaman yang ditanam KPH Tasikmalaya adalah  JPP stek 
pucuk seluas 210, 8 hektar, pinus seluas 48,25 hektar, dan sisanya 
jenis mahoni  dan accasia mangium.  

mU

Rapat Ketahanan Pangan
KPH Tasikmalaya panen jagung di BKPH Cikatomas, pada bu

lan Februari ini. Panen jagung merupakan salah satu bukti bahwa 
Perhutani KPH Tasikmalaya sudah mengimplementasikan progam 
pemerintahan  Joko WidodoJusuf Kalla  dalam bidang ketahanan 
pangan, jenis jagung.

“Direksi Perhutani, dan jajaran KPH Tasikmalaya sudah mengim

plementasikan  instruksi Presiden untuk memenuhi kebutuhan jag
ung nasional,” kata Adm KPH  Tasikmalaya, Henry Gunawan, M.Si 
kepada BINA diselasela rapat ketahanan pangan dengan Dinas  
Pertanian Kab Tasikmalaya  di kantor KPH Tasikmalaya (26/1).

Rapat dengan Dinas Pertanian, lanjutnya, tujuannya untuk   
mensikronkan  data luas lahan yang dapat ditanami jagung. Dengan 
adanya   rapat koordinasi   dengan KPH Tasikmalaya dapat terhindar 
dari  data yang  tumpang tindih

Bupati Tasikmalaya bersama dengan Adm Tasikmlaya diagenda
kan  melakukan panen jagus seluas 1500 hektar. Tanaman ini meru
pakan tanaman musim tanam (MT) I pada bulan  Desember 2015. 

Henry Gunawan menjelaskan, untuk  musim tanam atau MT II, 
lahan  tanaman jagung akan diperluas menjadi 2000 hektar yang 
tersebar di BKPH Tasikmalaya, BKPH Karang Nunggal, dan BKPH 
Cikatomas.  Komoditas makanan   ternak ini  akan dibud dibudidaya
kan dibawah tegakan tanaman pokok sebagai tanaman  tumpang 
sari dengan melibatkan LMDH dengan pola PHBM.

mU 

Kembangkan Potensi Wisata
Berbagai  upaya  terus dilakukan oleh KPH Tasikmalaya untuk  

memperdayakan potensi sumber daya hutan. Salah satunya ada
lah mengembangkan potensi jasa lingkungan dalam bidang wisata.  
Sasarannya untuk menuju KPH Tasikmalaya mandiri: mampu men
cukupi kebutuhan sendiri.

“Tujuan penggalian potensi adalah  untuk menuju KPH 
Tasikmalaya mandiri.  Dari sisi pendanaan tidak  minus, ” tegas Adm 
KPH Tasikmalaya Henry Gunawan, M.Si kepada BINA di kantor KPH 
Tasikmalaya (26/1). 

“Untuk itu, KPH Tasikmalayan  sedang menyusun management 
plan  atau road map  untuk panduan pengembangan wisata  ke de
pan.”

Potensi wisata yang dikembangkan antara lain Curug Ciparay,  
Gado Bangkong,  Batu Blek,  dan Curug Dendeng. “Ini merupakan  
pembukaan lokasi baru,” jelasnya. KPH Tasikmalaya, lanjut Adm 
Tasikmalaya,  bekerja sama dengan  desa setempat dan LMDH  te
lah melakukan uji coba di lokasi – lokasi wisata tersebut.

Hasilnya? “ Desember 2015 sampai awal Januari, tepatnya 
liburan natal dan tahun baru, Curug  Gado Bangkong mencapai Rp  
5 juta, Curug Ciparay Rp 3 juta,  dan Curug Dendeng Rp 1 juta, “ 
jelas Henry Gunawan. 

“Memang masih pendapatan  kotor, namun yang penting sudah 
menghasilkan.”

Ke depan, lanjutnya,  pelayanan kepada pengunjung perlu diting
katkan terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana seperti 
MCK  dan  tempat ibadah. Selain itu, KPH Tasikmalaya juga akan 
mengajak pengelola wisata, termasuk LMDH,  untuk studi banding ke 
Puncak Bintang, KPH 
Bandung Utara seh
ingga wawasan mereka 
akan bertambah dalam 
mengelola wisata.

Andri, tokoh muda 
dari desa Santana 
Mekar, Cisayong, ber
harap jika Curug Gado 
Bangkong akan dikem
bangkan tetap meme
lihara keaslian lokasi 
wisata ini.

“Yang perlu diban
gun  adalah sarana dan 
prasarananya seperti 
tempat ibadah dan ga
zebo, “ katanya. 

mU
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WAWASAN

Oleh : Sumarsono
Polter BKPH Ngawenombo KPH Blora

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu 
yang ada di sekitar manusia dan  berhubungan 
timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakupi 
benda hidup dan benda mati. Benda hidup perlu 
makanan dan berkembang biak seperti manu
sia, binatang dan tumbuhan. Benda mati antara 
lain, tanah, air, api, batu dan udara. Jika terpe
lihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat 
menciptakan masyarakat yang sehat, aman, 
tentram lahir dan batin. Indonesia merupakan 
paruparu dunia kedua. 

Indonesia memiliki hutan lebat yang mem
berikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat 
tumbuhtumbuhan dan hewan yang khas, sep
erti matoa, kayu cendana, burung cendrawasih, 
orang hutan, komodo dan hewanhewan yang 
dilindungi, ekosistem di Indonesia yang masih 
terjaga.

Alam yang indah ini harus dicintai, dijaga 
dan dilestarikan, kecintaan pada alam itu harus 
selalu kita tumbuhkan kepada seluruh kary
awan – karyawati Perhutani, masyarakat dan 
warga Indonesia. Tekat kita melestarikan hutan 
lestari masyarakat sejahtera harus terus ditana
mkan agar alam Indonesia tetap menjadi paru
paru dunia yang bermanfaat bagi kehidupan se
luruh mahluk hidup dari masa ke masa. Hutan 
dan lingkungan hidup meripakan karunia tuhan 
yang Maha Kuasa yang tak ternilai. 

Indonesia merupakan salah satu negara 
yang dikaruniai kekayaan alam berupa hutan 
dan lingkungan yang luar biasa. Kekayaan ini 
bila tidak dijaga akan hilang tak tergantikan 
dan menimbulkan berbagai dampak negatif. 
Berbagai masalah menimpa hutan dan ling
kungan kita saat ini karena kurang pedulinya 
masyarakat. 

Mengingat pentingnya peranan hutan bagi 
lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, 
dirasa perlu untuk meningkatkan pemahaman 
hutan pada masyarakat pengetahuan tentang 
hutan dan lingkungan serta segala hal yang 
berkaitan dengannya adalah dengan memasu
kannya dalam proses pengelolaan hutan ber

sama masyarakat (PHBM) dan komsos yang 
kita lakukan saat ini tidak ada seorangpun yang 
membantah jika setiap kita membutuhkan ling
kungan hidup yang bersih, nyaman indah lestari 
dan bermutu. 

Sebaliknya kita jaga tentu tindak mengh
endaki lingkungan kita yang gersang, kering, 
panas, kotor dan semrawut. Lingkungan hidup 
yang sehat bermutu dan lestari serta terhindar 
dari kebisingan kegersangan merupakan suatu 
kebutuhan bagi jaminan keberlanjutan hidup 
dan kehidupan umat manusia. Namun pada 
kenyataannya dari hari kehari permasalahan 
lingkungan hidup cenderung terus meningkat 
bahkan makin kompleks. Dari masalah yang 
dianggap kecil disekitar kita seperti persoalan 
sampah, penghematan pemanfaatan air dan 
listrik dirumah, penggunaan kertas, sampai 
persoalan besar seperti perubahan iklim glob
al, peningkatan suhu, kebakaran hutan, polusi 
udara, ancaman kepunahan jenis – jenis satwa, 
penebangan hutan liar dan lain – lain. 

Masing – masing kita tentu dapat merasa
kan perubahan kondisi lingkungan di sekitar kita 
yang tadinya terasa nyaman dan indah telah 
berubah menjadi gersang, padat menggerah
kan.

 Sebagai contoh sebelum adanya penjara
han hutan , tanah dan sawah di sekitar hutan 
masih banyak sumbersumber air yang menga
lir. Tanaman atau pohon di hutan begitu lebat 
dan indah. Namun sekarang telah berubah. 
Semua permasalahan lingkungan hidup yang 
cenderung makin komplek dan meluas itu pada 
dasarnya bersumber pada manusia dengan 
segala aktivitasnya baik karena belum adanya 
kesadaran dan pengetahuan maupun karena 
keserakahan serta pola hidup yang berorientasi 
instan cepat dan pintas dan jangka pendek.

Oleh karena itu usaha untuk menanamkan 
pengetahuan dan kesadaran menumbuhkan 
kepedulian dan pola hidup ramah lingkungan 
merupakan suatu keharusan. Bahkan menjadi 
kebutuhan mendesak dewasa ini. Bumi atau 
lingkungan hidup kita ini pada hakekatnya meru
pakan amanah anak cucu generasi mendatang 
yang harus dijaga dipelihara dan dikembangkan 
untuk disampaikan kepada yang berhak yakni 
anak cucu kita itu. 

Sebagai generasi masa depan pemilik dan 
pewaris bumi ini, merupakan kelompok sasaran 
strategis yang sejak dini harus ditumbuh kem
bangkan kesadaran pengetahuan kepekaan 
dan kepedulian serta tanggung jawabnya. 

Untuk itulah mulai disadari dan dituntut 
agar cinta lingkungan perlu dikembangkan se
bagai salah satu keharusan bagi karyawan – 
karyawati  Perhutani. Karena Perhutani yang 
menjadikan hutan lestari masyarakat sejahtera, 
hutan lestari rakyat mukti. 

Dewasa ini permasalahan lingkungan hidup 
merupakan salah satu dari tiga isu global ter
masuk hak asasi manusia dan demokratisasi 
yang banyak menaruh perhatian masyarakat 
dunia. Bahkan cenderung berkembang sebagai 

masalah global yang mempunyai dampak sosial 
ekonomi dan sosial politik secara luas baik dit
ingkat nasional, regional maupun global.

Ungkapan sederhana tentang perubahan 
kondisi lingkungan hidup disekitar kita seperti 
diatas pada hakikatnya merupakan bagian ke
cil dari besar kompleksnya masalah lingkun
gan yang cenderung berkembang dari waktu 
ke waktu. Sebenarnya permasalahan lingkun
gan hidup merupakan permasalahan yang se
cara langsung maupun tidak langsung banyak 
berkaitan dengan kehidupan kita seharihari. 
Baik bersekala kecil dan sederhana sampai 
bersekala besar dan kompleks. Mulai dari ling
kungan keluarga rumah tangga, sekolah, pemu
kiman, pasar, sampai dalam lingkungan industri 
dan pembangunan, hutan, laut, udara dan lain
lain.

Ada beberapa permasalahan lingkungan 
hidup yang memerlukan perhatian dan pen
anganan secara teratur dan terus menerus. 
Termasuk didalamnya melalui upaya penya
daran masyarakat dan anakanak sebagai 
penerus generasi masa depan pemilik dan pe
waris bumi ini. Permasalahanpermasalahan 
lingkungan hidup tersebut dapat dikelompokkan 
sebagai berikut :

Pemanasan global, penipisan lapisan ozon 
dan meningkatnya polusi, hujam asam sebagai 
akibat dari pembakaran batu bara, emisi indus
tri dan asap mobil. Merosotnya keanekaraga
man hayati tumbuhan dan hewan dan kerusa
kan habitatnya, Polusi air, tanah dan udara, 
Bahaya nuklir. Bahaya pembuangan sampah. 
Juga masalah kenakalan remaja, penggunaan 
obat – obatan terlarang dan perilaku hedonisme 
lainnya, penggunaan sumber daya alam secara 
berllebihan, defortasi penebangan / kerusakan 
hutan dan lain – lain serta ampak pembangunan 
dunia dan meningkatnya permintaan sumber 
daya alam.

Selain itu, ada beberapa masalah yang 
memberikan dampak terhadap memburuknya 
kondisi lingkungan khususnya di negaranegara 
berkembang seperti halnya Indonesia yakni :

Peningkatan jumlah penduduk, kekurangan 
pangan, tingginya kebodohan, kemiskinan dan 
ekploitasi berlebihan terhadap sumber daya 
alam, deforestasi peladang berpindah dan keru
sakan ekosistem. Urbanisasi dan dampak yang 
ditimbulkannya seperti pengangguran, perapo
kan perkelahian dan lain – lain.  Keterbatasan 
sumber air bersih. Rendahnya sanitasi dan kes
ehatan lingkungan. Rendahnya kualitas sumber 
daya manusia yang menguasai ilmu pengeta
huan dan teknologi serta Lemahnya penegakan 
hukum lingkungan . 

Dari keseluruhan permasalahan tersebut, 
satu diataranya adalah yang berkaitan dengan 
sumber daya hutan. Dalam beberapa tahun 
terakir ini masalah hutan cenderung mening
kat seperti kebakaran hutan yang rutin setiap 
tahun. Penjarahan dan penebangan liar, pem
buruan satwa – satwa, kekeringan dan banyak 
lainnya. Hutan yang kita ketahui mempunyai 
fungsi penting sebagai penyangga kehidupan, 
pengatur tata air, penahan erosi, pengatur iklim, 
penghasil oksigen yang penting bagi kehidupan 
manusia penyumbang bagi devisa negara dari 
waktu ke waktu terus menurun mutu dan luas
nya.

Cinta Lingkungan
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Kehancuran hutan sebagai penyangga dan 
berperan penting sebagai benteng terkahir bagi 
perlindungan dan pelestarian keanekaragaman 
hayati pada dasarnya merupakan ancaman 
bagi keberlanjutan dan mutu kehidupan manu
sia kita. 

Manusia pada hakikatnya sebagai sumber 
dari seluruh krisis lingkungan yang terus me
lilit kehidupan dipermukaan bumi ini, termasuk 

yang terjadi disekitar kita. Keadaan permasala
han lingkungan hidup tersebut pada dasarnya 
berakar pada pola pemanfaatan (eksploitasi) 
sumber daya alam dan lingkungan (hutan) yang 
cenderung tak terkendali sebagai akibat dari 
meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti 
dengan pola hidup konsumtif. Berkembangnya 
industrilalisasi, cara pandang dengan menem
patkan manusia sebagai penguasa alam, se

gala sesuai sesuatu dipandang dalam dimensi 
waktu kekinian (jangka pendek) dan gaya hidup 
instan cepat dan pintas manusia memang cend
erung bertindak serakah, untuk itu perlu dikem
bangkan visi dan misi baru kehidupan umat 
manusia menuju terciptanya masyarakat yang 
0sadar, ramah dan peduli terhadap lingkungan 
hidupnya.*

PUSdIKBanG Sdm
Mengawali tahun kerja 2016, pada 4 

Januari 2016 Pusdikbang SDM menyeleng
garakan pembinaan mental. Acara dihadiri 
oleh karyawan/wati Pusdikbang SDM, KBM 
Madiun dan Rayon Madiun, Divre Jatim. 

Dibuka dengan pengarahan Kapusdik
bang SDM, Ir Lucy Merdiana mengenai 
sekilas kebijakan reformasi birokrasi dan 
revolusi mental.

Dua hal penting yang menjadi program 
pemerintah. Prioritas arahan tertuju pada rev
olusi mental, paralel dengan tata nilai Perum 
Perhutani, “Jujur, Peduli dan Profesional”. 
Karena revolusi mental dibangun dengan 
nilainilai antara lain : jujur (beberapa dian
taranya mencakup : dapat dipercaya dan 
tanggung jawab), kerja keras (mencakup di
antaranya optimis) dan gotongroyong. 

Sebagaimana dikatakan oleh Uztad 
Muhammad Reza Syarief dari Reza 
Leadership Center dalam arahannya agar 
mengwali setiap pekerjaan dengan penuh 
semangat dan akhiri dengan prestasi. 

Perubahan harus dimulai dari diri sendiri, 
lanjut Guz Reza. Tahap berikutnya, mulailah 
dari lingkungan terdekat.

Sebuah survey oleh Goggle membuk
tikan bahwa lebih kurang 900 Juta orang 
menyukai kata sukses, 1,2 Milyar orang me
nyukai kata kaya, 3 Milyar orang menyukai 
kata populer dan lebih kurang 4 Milyar me
nyukai kata perubahan. Mengapa ? Karena 
karakter tantangan global saat ini, rumit plus 
banyak perubahan yang berlangsung cepat 
serta belum pernah terjadi sebelumnya (un-
precedented). 

Analisis kecenderungan bisa jadi tidak 
lagi mampu memprediksi situasi mendatang. 
Artinya untuk berhasil dalam tantangan ter
kini, tidak bisa tidak memerlukan perubahan 
paradigma, nyaris semua kompenen dih
adapkan pada dua pilihan, “Change or Die.”

Begitu pula dalam mengelola organisasi. 
Kenyataannya perubahan tidak berjalan ser
empak dan seketika seperti yang diinginkan, 
ada tarikantarikan yang terasa berusaha 
mengajak kembali ke titik awal, sehingga 
sebuah organisasi memerlukan sosok yang 
mampu menginspirasi individu yang lain 
untuk berubah. Dia tentunya sosok yang 
dipandang berpengaruh di organisasi. Yang 

mudah terlihat dan terekam adalah sosok 
Pimpinan, sehingga perubahan mestinya 
dimulai dari Pimpinan. Perilaku pimpinan 
disadari atau tidak, minimal akan mempen
garuhi perilaku anggotanya, maksimal ditiru 
oleh bawahan.

Guz Reza mengilustrasikan bahwa kita 
bisa jadi tidak bisa mengubah angin sesuai 
arah yang kita inginkan, tetapi kita dapat 
mengubah haluan kita sesuai dengan arah 
yang kita inginkan.   

Kaitannya dengan revolusi mental. 
Sebagai organisasi, perubahan ini tidak da
pat dilaksanakan sepotongsepotong (par
sial, pimpinan saja, bawahan saja atau kum
pulan sebagian pimpinan dan bawahan). 

" Harus menyeluruh dan sesegera mung
kin karena kalau ditinjau dari pustakanya, 
revolusi mental mencakup sendisendi," 
kata Guz Resa.

Adapun sendisendi itu yakni Sendi 
Politik, yang menyangkut dua aspek yaitu 
kewargaan dan kepercayaan. Sebagai war
ga organisasi jangan menuntut hak sebelum 
menunaikan kewajiban.

“Jangan bertanya apa yang sudah diber
ikan oleh perusahaan kepadamu, tetapi 
tanyakanlah apa yang sudah kamu berikan 
untuk perusahaan,” jelasnya bahwa dengan 
kepercayaan, sesama anggota organisasi 
akan saling menguatkan.

Selanjutnya adalah sendi ekonomi yang 
menyangkut aspek kemandirian dan kre
atifitas. Mandiri artinya tidak tergantung 
oleh siapa pun. Bayangkan, hutang negeri 
kita telah mencapai lebih dari 1.300 Triliun. 
Dengan karakter perubahan yang unprec-
edented, bukan ilmu dan kompetensi yang 
membuat seseorang survive, melainkan kre
atifitas. Alhamdulillah kreatifitas tidak diukur 
berdasarkan usia, contohnya para pensiu
nan pun bisa jadi dapat berbuat lebih dari
pada sebelumnya.

Dan terakhir adalah sendi budaya, yaitu 
adanya perilaku saling menghargai (mu-
tual respect) dan gotongroyong. Hargailah 
orang lain dan bangun hubungan baik de
ngan orang lain karena kodrat kita adalah 
makhluk sosial.

Mewujudkan nilainilai revolusi men
tal dalam perilaku seharihari bukanlah hal 
yang mudah, perlu proses. Yang paling mu

dah dengan memulai dari diri sendiri, diper
lukan bekal yang cukup berupa : kesadaran, 
percaya diri dan komitmen. 

Masingmasing diri harus tahu dan pa
ham serta mempunyai kesamaan sudut 
pandang. Kenyataannya, pada sebagian 
organisasi kesamaan sudut pandang ini 
menjadi sesuatu yang mahal dan peker
jaan rumah yang serius dalam sosialisasi. 
Layaknya individu yang hidup kadang sakit, 
kadang sehat, organisasi pun mengalami 
potensi gangguan. Bisa jadi gangguan be
lum terasa, dalam arti organisasi masih ber
jalan sebagaimana biasa, padahal potensi 
penyebabnya sedikit banyak sudah dapat 
dirasakan oleh sebagian anggotanya. 

Pesan Guz Reza, “organisasi dan in
dividuindividu didalamnya berpotensi di
jangkiti Triple V (tiga virus)”. Virus pertama, 
“Lack of Insight Learning” kurangnya buda
ya belajar dari dalam diri. Virus ini ditandai 
dengan rendahnya minat baca anggota or
ganisasi. Bandingkan Republik ini dengan 
negaranegara sahabat. Index baca USA : 
55%, Malaysia : 17%, Indonesia : 0,99%. 
Sebagian besar dari kita terdeteksi lebih 
menyukai menonton. 

“Budaya menonton tidak membuat kita 
cerdas,” kata Guz Reza. Lawanlah virus ini 
dengan serum, Learning Lover. Mencintai 
belajar dan senang membaca karena per
intah Allah SWT yang pertama adalah, 
“BACALAH”. Virus kedua,”Don’t know who 
am I?” Tidak mengenal siapa saya. Yang 
diperlukan adalah serum, Personal Mentor. 
Mengapa? Bisa jadi kita tidak dapat me
motret diri kita secara detil sehingga perlu 
pihak lain yang dapat memberikan umpan 
balik mengenai perilaku kita dan dampaknya 
bagi lingkungan.

Virus ketiga adalah, “Arogant Feeling”. 
Arogant feeling akan menutup datangnya 
kebenaran pada diri seseorang karena so
sok yang arogan tidak mau mengakui kebe
naran yang datang dari orang lain. Lawanlah 
dengan serum, Abundance. Dengan keber
limpahan seseorang akan membagi apa saja 
yang dimiliki dan membuka pintu hatinya 
untuk orangorang di sekitarnya. Dunianya 
luas, sahabatnya banyak dan rejekinya ber
tambah. Amin

Kom.Pusdikbang Sdm/atik

Wujudkan Nilai-Nilai Revolusi Mental
Melalui Peningkatan Jiwa Korsa Rimbawan
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DIVISI REGIONAL JATENG

Pelatihan SAR and Rescue
WonoSoBo
Penjabat Bupati Wonosobo Satriyo Hidayat membuka pendidikan 

dan pelatihan Explorer Search and Rescue  (ESAR 2590) yang dii
kuti oleh 150 orang peserta, berasal dari masyarakat umum, LMDH, 
Pramuka Saka Wanabakti dan Polhut KPH Kedu Utara, bertempat 
di Gunung Prau Kawasan Dieng, Desa Sembung, Kecamatan Dieng 
Kabupaten Wonosobo (15/1). Hadir pada acara pembukaan pelati
han tersebut unsur Pimpinan Daerah, unsur TNI, POLRI dan Perum 
Perhutani serta undangan lainnya.

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara, Yudi Kurniawan, pelati
han yang diselenggarakan selama enam hari, 15  20 Januari 2016, 
dengan estimasi dua hari materi di Sikunir dan sisanya praktik lapan
gan terlaksana atas kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 
Kodam IV/ Diponegoro, Perum Perhutani KPH Kedu Utara dan 
NTOC Wanadri.

Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut antara 
lain “Bela Negara, Kepemimpinan, Medical First Responder (MFR), 
Explorer Search And Rescue (ESAR), dan High Angle Rescue 
Technique (HART), dengan pelatih dan tenaga ahli dari Kodam IV/
Diponegoro dan Wanadri,” jelas Yudi.

Penjabat Bupati Wonosobo, Satriyo Hidayat dalam sambutan
nya mengatakan Operasi SAR (Search And Rescue) menuntut kual
ifikasi tertentu dari para peserta dan pelaksananya. Kualifikasi ini 
tidak saja dari segi fisik dan mental namun tentu juga skill, peralatan 
dan yang terpenting, orang tersebut harus memiliki kemampuan ber
tahan hidup yang cukup. 

“Sehingga sebelum dapat menyelamatkan orang lain, dia harus 
mampu menyelamatkan dirinya sendiri,” kata Satriyo.

Sementara itu di selasela pembukaan Administratur/KKPH 
Kedu Utara, Iwan Setiawan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut 
bertujuan untuk mengenalkan ESAR (Explorer Search and Rescue 
) kepada pegiat alam bebas dengan tidak membatasi dari kalangan 
tertentu dan usia tertentu dengan tujuan yang baik. Dan dilandasi 
akan keprihatinan atas seringnya kecelakaan di gunung yang me
renggut nyawa, sehingga kegiatan ini diharap berguna bagi para 
pegiat alam bebas. 

Kom.divre Jateng/ayk

LMDH Tanam MPTS
Di Sempadan Sungai 
KPH randUBLatUnG
Sebanyak 1000 tanaman tanaman keras ditanam di kawasan 

Perlindungan Setempat (KPS) petak 39 seluas 4,2 ha di RPH 
Kedungringin BKPH Ngliron memanjang disempadan sungai dalam 
kawasan hutan (6/1).

1000 bibit tanaman keras jenis Multi Purpose Tree System 
(MPTS) ditanam bersama LMDH Sidodadi Mulya, Desa Ngliron, 
Pemerintah Desa Ngliron serta Perum Perhutani BKPH Ngliron. 

Mudiyono, Ketua LMDH Sidodadi Mulya mengatakan bahwa 
pemilihan tanaman jenis MPTS tersebut selain untuk menyelamat
kan kawasan perlindungan juga nantinya bisa dimanfaatkan oleh 
warga Desa.

” Dari 1000 bibit tersebut yang dominan adalah tanaman 
keras yang menghasilkan buahbuahan, seperti Nangka, Kluwih, 
Kedondong dan Jambu Klampok. Sedang tanaman kehutanan di
tanam jenis johar,” katanya.

Pemilihan tanaman jenis MPTS tersebut dikatakan Mudiyono 
karena melihat kepentingan masyarakat desa hutan secara umum. 
Karena sifat tanaman yang tahan terhadap perubahan musim  dan 
tahan lama, namun juga bisa memberikan hasil tambahan kepada 
masyarakat secara umum. Selain itu dari sisi kelestarian kawasan 
hutan jenis tanaman ini dipandang mampu memberikan perlindun
gan secara alami tebing sungai dari gerusan air dari banjir.

Selain itu juga guna memperkaya kawasan perlindungan bisa 
menjadi tempat berlindung (sarang) berbagai burung dan satwa. 

Dikatakan Madiyono anggaran kegiatan tanam diambil dari dana 
sharing produksi kayu 2014 sebesar 15 % sesuai aturan penggu
naan dana tersebut. Yakni dalam ART LMDH memang disediakan 
biaya untuk dikembalikan kepada pembangunan kawasan hutan 
yang ada didalam desa pangkuan LMDH sebesar tersebut dari total 

sharing yang diterima.
Terpisah Asper/KBKPH Ngliron, Margono terkait dengan kegia

tan yang dilakukan oleh LMDH Sidodadi Mulya tersebut menyatakan 
pihaknya merasa sangat berterima kasih dengan upaya yang telah 
dilakukan oleh LMDH Sidodadi Mulya tersebut. 

Hal itu menunjukkan bahwa antara Perhutani dan masyarakat 
telah memahami apa arti kelestarian hutan secara nyata sesuai den
gan misi Perhutani. Kedua meningkatkan manfaat pengelolaan sum
berdaya hutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dengan adanya persamaan Persepsi mengenai kawasan hutan 
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tersebut tentunya kelestarian hutan yang diharapkan semua pihak 
akan tercipta dan terlaksana dengan baik. *

tanam Jahe emprit
LMDH Sidodadi Mulya dengan menanam empon – empon jenis 

jahe Emprit atau jahe Sunti (Zingiber majus Rumph)  di Petak 27 
BKPH Ngliron seluas 1 ha.

Penanaman emponempon tersebut merupakan salah satu 
usaha ekonomis produktif yang dilakukan oleh LMDH Sidodadi 
Mulya. Selain jahe, LMDH Sidodadi Mulya juga menanam tanaman 
Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb ) dan tanamal jenis pala
wija konvensional lain.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua LMDH SidoDadi Mulya Desa 
Ngliron, Mudiyono penanaman jahe Emprit tersebut merupakan 
salah satu upaya LMDH untuk mengembangkan varian emponem
pon yang sudah ada di dalam kawasan hutan pangkuannya. Untuk 
sementara ditanam 1 ha sebagai demplot yang benihnya berasal 
dari hibah Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.

Untuk musim tanam yang akan datang tanaman jahe emprit 
akan dikembangkan pada kawasan hutan yang cocok untuk budi
daya emponempon sehingga bisa menambah jenis emponempon 
yang ada di LMDH Sidodadi mulya tersebut. 

Tanaman jahe pembudidayaannya dilakukan secara vegetatif 

dengan syarat tumbuh optimal mulai dari ketinggian 0 – 1500 meter 
dpl, curah hujan antara 2500 sampai 3000 mm per tahun serta pH 
tanah 5,5 sampai 7. Tanaman ini akan tumbuh baik pada lahan yang 
tidak tergenang air.

 Kom.rdb/andhan.S 

Permasalahan Hauling 
Road Belum Selesai
KPH teLaWa
Kepala Dinas Kehutanan Prov. Jawa Tengah, Ir Bowo SuryokoMM 

didampingi Adm/KKPH Telawa, Denny Raffidin, S.Hut,MM menin
jau jalan hantar (hauling road) sebagai tindaklanjut rapat pemba
hasan penanganan  jalan hantar Waduk Kedung Ombo (Juwangi 
– Sumberlawang) yang diselenggarakan 7 Januari 2016 di Kantor 
BBWS Pemali Juana Semarang.

Penggunaan Tanah Kawasan Hutan Perhutani KPH Telawa yang 
digunakan untuk akses pembangunan Waduk Kedung Ombo sel
uas 28,7121 ha  tertuang pada surat perjanjian pinjam pakai antara 
Perhutani dengan Badan Pelaksana Proyek Pembangunan Wilayah 
Sungai Jratunseluna Nomor : 16/SP/85 tanggal 28 Desember 1985. 

Dengan jangka waktu 5 tahun (28 Desember 1985 s/d 27 Desember 
1990). 

Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut adalah Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan Tanpa Kompensasi. Namun yang menjadi per
masalahan saat ini adalah belum adanya perpanjangan, sedangkan 
tahap pembangunan Waduk Kedung Ombo (WKO) sudah selesai. 
Dan jalan tersebut sampai sekarang dipergunakan sebagai jalan 
umum (jalan alternatif Semarang  Solo) dengan kondisi jalan ru
sak.

Permasalahan/informasi jalan rusak tersebut telah sampai kepa
da Pemerintah Provinsi, karena jalan tersebut berada pada kawasan 
hutan sehingga  diselenggarakan rapat pembahasan pada 7 Januari 
2016 yang dihadiri dari berbagai pihak. Diantaranya dari Pemerintah 
Provinsi Jateng (Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PSDA, Kepala 
Dinas Kehutanan), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Boyolali, 
Perum Perhutani (Divre Jawa Tengah dan KPH Telawa), dan BBWS 
Pemali Juana (Kabag. Tata Usaha, Kabid. OP, PPK Pengelolaan 
Aset Bendungan).

Perum Perhutani KPH Telawa yang diwakili oleh Kepala Seksi 
Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Anthonie A. Tandayu S.Hut dan 
Kepala Urusan Agraria Sri Isnaini, menyampaikan hasil rapat yang 
menyatakan bahwa kawasan yang dipinjam pakai Proyek Induk 
Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna akan diproses oleh 
BBWS Pemali Juana. Secara administrasi akan dikembalikan ke
pada menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor : P.16/MenhutII/2014 tentang Pedoman 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Karena status ruas jalan tersebut masih dalam pinjam pakai 
BBWS Pemali Juana, maka ruas jalan anatara JuwangiKedungombo 
yang rusak akan diperbaiki secara tambal sulam oleh BBWS pemali 
Juana.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera megusul
kan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ruas jalan 
lintas Kabupaten di sekitar Waduk Kedungombo yang berstatus ka
wasan hutan tersebut sebagai jalan provinsi sesuai peraturan yang 
berlaku.

Kom.Pht/Tlw/Tri.

Terima Penghargaan Dari PMI
KPH PUrWodadI
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Grobogan memberi

kan penghargaan kepada Perhutani KPH Purwodadi yang diser
ahkan oleh Ketua PMI Kabupaten Grobogan, Sugiyanto atas par
tisipasinya dalam pengumpulan dana melalui kegiatan Bulan Dana 
Palang Merah Indonesia Kabupaten Grobogan 2015. Penyerahan 
penghargaan dilakukan di kantor PMI Kabupaten Grobogan (7/1) 
dan diterima oleh KSS PHBM KPH Purwodadi, Soeharsa mewakili 
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Administratur.
“Untuk tahun 2015 dana yang berhasil terkumpul melalui program 

ini mencapai Rp 395.226.795 dari yang ditargetkan Rp391.250.000 
atau sebesar 101,02 %. Untuk tahun ini, bulan dana PMI harus be
rani ditargetkan bisa sampai Rp 1 Miliar,” ungkap Kepala Kejaksaan 
Negeri Purwodadi, Sinarta Sembiring  selaku Ketua panitia Bulan 
Dana.

Sementara itu, Sekda Grobogan, Sugiyanto selaku Ketua PMI 
Kabupaten Purwodadi menambahkan bahwa sebagai organisasi 
kemanusiaan, tugas PMI cukup berat. Untuk itu diharapkan perlu
nya bantuan dari berbagai pihak ikut membantu dan mendukung 
kelancaran tugas yang diemban oleh PMI. Salah satunya adalah 
melalui sumbangan Bulan Dana PMI yang dilaksanakan setiap ta
hun sekali.

Penghargaan tersebut diberikan kepada 5 kantor dinas ling
kup Kabupaten Grobogan. Yakni Perum Perhutani KPH Purwodadi, 
RSUD Raden Sudjati Purwodadi, Dinas Peternakan dan Perikanan, 
Dinas Pendidikan dan Kodim 0717 Purwodadi. *

LmdH Purwodadi dan Gundih Bentuk Usaha Bersama
Untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan  

produktivitas jagung, kelompok LMDH dari KPH Purwodadi dan KPH 
Gundih membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB)  yang dilak
sanakan di kantor KPH Gundih (6/1). Hadir pada acara itu Kepala 
Biro Perlindungan Sumberdaya Hutan dan Kelola Sosial, Imam Fuji 
Raharjo, Administratur KPH Gundih, Gunawan Catur  dan dari KPH 
Purwodadi yang diwakili oleh Kasi PSDHL KPH Purwodadi, Kepala 

Sub Seksi (KSS) 
PHBM dan 10 
LMDH binaan 
dari kedua KPH 
tersebut.

D a l a m 
s a m b u t a n n y a 
Kepala Biro 
P e r l i n d u n g a n 
S u m b e r d a y a 
Hutan dan Kelola 
Sosial, Imam 

Fuji menyampaikan  bahwa dibentuknya KUB tersebut adalah un
tuk menyatukan beberapa usaha produktif khususnya produksi jag
ung yang dikelola oleh LMDH wilayah KPH Gundih dan Purwodadi. 
Dengan memanfaatkan dana pinjaman Program Kemitraan Bina 
Lingkungan (PKBL) diharapkan hasil panen bisa terintegrasi seh
ingga menghasilkan manfaat,” katanya.

Direncanakan 10 LMDH tersebut akan mendapatkan dana pin
jaman PKBL sebesar  Rp 750.000.000 yang masingmasing akan 
menerima pinjaman sebesar Rp 75.000.000.  

Kom.Pwd/Y.aris  

Dua KPH Mou
Dengan Polres Brebes

KPH BALAPULANG
Setelah KPH menggandeng masyarakat melalui LMDH mela

lui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dua 
KPH, KPH Balapulang dan KPH Pekalongan Barat melakukan MoU 
dengan Polre Brebes di PTP Nusantara Kaligua Brebes (16/1).

Wakapolres Brebes, Kolpol. Wahyu Purwidiyarso SIK dalam 
sambutannya mengatakan bahwa hutan adalah aset negara yang 
tidak dipagari, siapa saja bisa masuk dan melakukan aktivitas, se
mentara petugas tidak selalu tahu apa yang dikerjakan didalamnya.

“ Laporkan jika ada kegiatan masyarakat yang mencurigakan 
ataupun melakukan tindak kriminalitas di bidang kehutanan. Polri 
siap bekerjasama dengan Perhutani, laporkan kejadian yang perlu 
segera Polri tangani, disini ada babinkamtibmas atau bisa men
ghubungi Polres langsung, pada prinsipnya mari kita jaga aset neg
ara berupa hutan,” katanya.

Administratur/KKPH Pekalongan Barat, Anton Fajar Susetyo 
memaparkan bahwa petugas lapangan di Perhutani sangat minim, 

satu orang Polhut harus menjaga lebih dari lima puluh hektar ke
luasan hutan, ini tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan. 
Pihaknya sudah bekerjasama dengan masyarakat Desa Hutan le
wat Balapulang Gunawan Sidik Pramono untuk keberadaan LMDH 
sejak tahun 2003 sangat membantu keamanan dilapangan. Kelola 
sosial dari Perhutani dari sharing hasil tebangan, sharing produksi 
getah 25% dikembalikan ke masyarakat lewat LMDH. Belum pro
gram ketahanan pangan yang masyarakat tanam dibawah tega
kan kayu kehutanan, data kami di KPH Balapulang sampai dengan 
Desember 2015 dari program penanaman dibawah tegakan berupa 
palawija dan bawang merah berkisar Rp 35 milyar.

“ Semua itu untuk masyarakat disamping kucuran dana Program 
Kemitraan Bina Lingkungan PKBL setiap tahun kami kucurkan dua 
kali. Silahkan masyarakat menanam tanaman yang tidak meru
sak tanaman pokok yang ditanam Perhutani, bersimbiosis mutual
isme dengan pak mandor dan pak mantri hutan hasilnya silahkan 
masyarakat nikmati,” kata Gunawan.

Hadir dalam kesempatan itu Lision Oficer (LO) Perhutani Divisi 
regional Jawa Tengan, AKBP Teja Trijaka dan Kepala Sub Seksi 
Keamanan Divre Jateng Jono. Pada kesempatan itu Polres Brebes 
melalui Kasat Binmas AKP Radianti juga memberikan bantuan alat 
pelindung diri dan borgol untuk petugas Polhut dan mandor Polisi 
teritorial. 

Kom.Blp/djuli Kusnadi
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Galang Kebersamaan 
Lewat Olah Raga

KPH KeBonHarJo
Rutinitas pekerjaan seharihari tidak mengurangi aktinitas olah 

raga karyawan Perhutani KPH Kebonharjo. Baik kegiatan olah raga 
dalam lingkungan kantor KPH Kebonharjo sendiri maupun bersama 
dengan masyarakat sekitar hutan. Tiap Minggu pada hari Sabtu 
ditetapkan sebagai hari untuk olah raga Perhutani KIebonharjo.

Bahkan, untuk mempererat tali silaturrahmi dan kekeluargaan 
dengan para stake holder juga telah diadakan pertandingan sep
ak bola persahabatan dengan pemerintahan Desa Tahunan, Sale 
Rembang  (23/1) lalu. Tim KPH Kebonharjo terdiri dari petugas lapan
gan sampai dengan pejabat di lingkup Kantor. Sementara,  pemer
intahan desa Tahunan pemainnya mulai dari Kepala Desa Tahunan, 
Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat 
(Kesra), tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat 
desa hutan (LMDH).

“Olah raga menjadikan tubuh menjadi sehat. Dengan kondisi 
tubuh sehat kita dapat meningkatkan kinerja demi produktivtas 
perusahaan.” Demikian disampaikan Wakil Administratur/KSKPH 
Kebonharjo, Pandoyo. 

Perhutani KPH Kebonharjo berkomitmen untuk senantiasa ber
sama masyarakat dalam mengelola hutan. Kebersamaan dapat di
jalin salah satunya dengan kegiatan olah raga, seperti sepak bola 
tersebut. 

“ Pendekatan masyarakat dibutuhkan perusahaan untuk men
jaga harmonisasi agar diperoleh kesamaan visi dan misi dalam men
ciptakan kelestarian hutan,” tambah Pandoyo

Ungkapan senada juga disampaokan Kepala Desa Tahunan, 
Ngalimun. Dikatakan, pemerintahan desa Tahunan menyambut baik 
ajakan Perhutani. Baik dalam kegiatan olah raga maupun menjaga 
keamanan hutan. Sebab sumber daya hutan yang melimpah akan 
membawa pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. 

“ Mudahmudahan Perhutani selalu memberikan ruang dan wak
tu pada masyarakat demi kepentingan bersama,” ujar Ngalimun. 

Pertandingan sepak bola berlangsung di lapangan Desa Tahunan 
tersebut yang merupakan wujud dari Komsos (Komunikasi Sosial) 
dimenangkan Perhutani KPH Kebonharjo. Cuaca hujan tidak men
gurangi semangat para pemain dari kedua kesebelasan meski usia 
pemain dari kedua tim ratarata di atas 40 tahun. Dalam pertand
ingan persahabatan itu Wakil Administratur/KSKPH Kebonharjo, 
Pandoyo dengan beberapa hatrik berhasil menyumbangkan keme
nangan untuk team Pehutnani. 

Kom.Kbh/Wiyoso

Bersama LMDH Tanam Buah
Masyarakat yang tergabung dalam LMDH Jati Mulyo Langgeng 

Tempurejo bersama Perhutani KPH Kebonharjo menanam di petak 
30 PRH Gayam seluas 14 ha denan jenis tanaman buah (20/1). Bibit 
tanaman tersebut  antara lain Mahoni, Jambu Mete, Jambu Klampok, 
Nangka, Kersen, Gempol, Klueh dan Kepoh.

Wakil Adm/KSKPH Kebonharjo, Pandoyo menjelaskan bahwa 
Perhutani senantiasa bekerjasama dengan masyarakat karena da
lam kelola hutan Perhutani tidak bisa sendiri. Tapi harus didukung 
oleh para stake holder seperti pemerintahan desa, Muspika dan 
LMDH. 

“ Setiap kegiatan dalam tata kelola hutan Perhutani dituntut ada 
keseimbangan antara kelola hutan produksi, kelola hutan lingkun
gan dan kelola hutan sosial. Diharapkan, dengan kondisi hutan yang 
terjaga dan lestari masyarakat sekitar hutan akan memperoleh man
faat yang besar. Mulai dari ketersediaan sumber mata air, kebutuhan 
kayu bakar dan berbagai manfaat lainnya. Demikian pula dengan 
menanam buah di kawasan hutan semoga dapat meningkatkan kes
ejahteraan masyarakat,” jelas Pandoyo.

Sementara, ketua LMDH Jati Mulyo Langgeng, Mulyono men
gungkapkan,  bahwa menjaga dan memelihara hutan saat ini menja
di tanggung jawab bersama. Sudah banyak kontribusi yang diberikan 
Perhutani kepada masyarakat sekitar hutan. Kegiatan penanaman 
ini bisa menjaga kelestarian hutan. Hal ini untuk mempertahankan 

sumber mata air yang sangat dibutuhkan warga. 
“ Kami ingin selalu menjalin sinergitas dengan Perhutani dalam 

menjaga dan memanfaatkan sumber daya hutan. Semua ini juga 
untuk kepentingan bersama, tegas Mulyono yang juga sebagai ang
gota Polri itu.

Sekitar seribu bibit ditanam dalam kegiatan tersebut tanaman 
tahun 2001 itu. Jika saatnya tanaman itu berproduksi masyarakat 
juga yang akan menikmati hasilnya.

Kom.Kbh/Wiyoso

Pembinaan Strategi 
Pencapaian RKAP 2016

KPH BanaYUmaS Barat
Empat Kepala Biro (Karo) Divisi Regional Jawa Tengah yakni 

Karo Produksi, Dwi Witjahjono, Karo Perencanaan, M.Wijianto, Karo 
Binhut Yusup Kristianto dan Sekretaris Divisi Regional Jawa Tengah 
Arif Hidayat  bertempat di petak 24 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) 
Majenang melakukan pembinaan Strategi Pencapaian RKAP tahun 
2016 kepada para petugas lapangan dalam wilayah KPH Banyumas 

akil Administratur/KSKPH Kebonharjo, Pandoyo (17) foto ber-
sama dengan kedua kesebelasan.
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Barat (12/1).

Karo Produksi, 
Dwi Witjahjono 
m e n y a m p a i k a n 
antara lain bahwa 
untuk mencapai 
kesuksesan da
lam bekerja perlu 
adanya strategi 
dan perencaanaan 
yang matang juga 
harus didukung 
situasi yang kon
dusif. 

S e m e n t a r a 
itu Administratur/
KKPH Banyumas Barat Setiawan dalam sambutannya KPH 
Banyumas Barat dalam tahun 2015 banyak pencapaian diantaran
yan produksi getah sebanyak 13.672 ton telah tercapai 14,298 ton 
atau 104,58% Daun Kayu Putih target 1.715 ton tercapai 1.824 ton 
atau 106,39 % sedangkan Minyak Kayu Putih target 9,8 Ton tercapai 
10,5 ton atau 105 %.

Acara diikuti kurang lebih 100 orang terdiri dari petugas lapan
gan, perwakilan dari KPH Banayumas Barat, KPH Banyumas Timur, 
KPH Kedu Selatan dan KPH Kedu Utara. *

Kunjungan anggota dPr-rI
Anggota DPRRI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal 

Banyumas, Siti Mukaromah berkunjung ke Kantor KPH Banyumas 
Barat (9/1). Dalam keterangnnya Siti menyatakan mendukung 
penuh programprogam Perum Perhutani, baik program kebijakan 
dari Pusat maupun dari KPH sendiri.

“ Dari input para stake holder yang saya terima banyak program
program Perhutani yang sangat membantu perekonomian rakyat 
sekitar Desa Hutan. Masukan ini saya terima ketika saya berkelil
ing di Kabupaten Banyumas dan Cilacap,” katanya yang dalam kun
jungannya anggota DPRRI Komisi VI ini didampingi Staf Ahlinya 
Mohamad Toha.*

Sosialisasi KPS
Bertempat di Balai Desa Lumbir 

Kecamatan Lumbir Kabupaten 
Banyumas sebanyak 150 orang 
terdiri dari Asper dan Mandor pen
damping PHBM dalam wilayah KPH 
Banyumas Barat dan pengurus 
LMDH mengikuti sosialisasi pen
gelolaan Kawasan perlindungan se
tempat (KPS)

Sosialisasi ini disampaikan oleh 
Perum Perhutani KPH Banyumas 
Barat bersama Forum Komunikasi 
pemberdayaan Masyarakat. Dengan 
tujuan untuk mengajak bersamasa
ma masyarakat dalam melestarikan 
hutan dan kelestaraian KPS, diantaranya Hutan Lindung, Hutan 
Alam sekunder dan Lain Lain melalui pemasangan  plang peringa
tan, patroli rutin  monitoring dan evaluasi. 

Dalam kesempatan ini Administratur KPH Banyumas Barat 
melalui Kasi PSDH,   Setya Riyadi berpesan dalam musim hujan 
ini agar mewaspadai bencana alam sehingga dapat meminimalisir 
korban maupun kerugian.*

BantU BIBIt
Perum Perhutani KPH Banyumas Barat memberikan bantuan 

bibit sebanyak 700 pohon kepada SMKN 2 Purwokerto untuk kegia
tan Penanaman seribu pohon PMR Wira SMK N 2 Purwokerto Tahun 
2016 yang diselenggrakan akhir Januari 2016 di Desa Sunyalangu 

Kecamatan Karang Lewas 
kabupaten Banyumas. 
Sekitar 300 siswa seko
lah itu terlibat dalam pe
nanaman yang  bertujuan 
untuk menghijaukan tanah 
masyarakat dan membang
kitkan masyarakat untuk 
gemar menanam.

Penyerahan bantuan 
Bibit sengon dilaksanakan 
di Kantor KPH Banyumas 
Barat oleh Administratur 
Setiawan kepada Guru/
Pembina Osis, Umu.

Kom.Bmb/mujiono.

Menanam Bersama Bupati
KPH BanYUmaS tImUr
Menyadari pentingnya keberadaan tumbuhan sebagai penopang 

kehidupan mahluk hidup, jajaran rimbawan Perhutani Banyumas 
Timur, Perhutani KPH Banyumas Barat dan KPH Kedu Selatan ber

sama Bupati 
B a n y u m a s , 
Ahmad Husein, 
lakukan pe
nanaman ber
sama secara 
dalam rangka 
Hari Menanam 
Pohon In do
ne sia (HMP) 
dan Bulan 
M e  n a n a m 
N a   s i o n a l 
(BMN), serta 
P e  r e m p u a n 
M e  n a n a m 
pada medio 
D e s e m b e r 
2015 yang ba
ru lalu.  

Penanaman dilaksanakan di Desa Buniayu Kecamatan Tambak 
Kabupaten Banyumas dengan melibatkan tidak kurang 200 orang 
terdiri dari Muspida, Perum Perhutani, Kepala SKPD,  Camat, Kades, 
Pramuka Saka Wanabakti, dan kalangan pelajar tingkat SD, SMP, 
dan SMA. Kegiatan penanaman dilaksankan dilokasi tanah makam 
desa, seluas 1,4 hektar. Jenis tanaman yang ditanam meliputi tana
man buah buahan seperti durian, mangga, sukun, cengkih dan juga 
tanaman kayu keras seperti jati, mahoni, albasia dan trembesi. 

Administratur/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo dalam 
keterangannya pada kesempatan itu mengatakan bahwa menanam 
pohon adalah ikhtiar untuk kehidupan. Melalui kegiatan penanaman 
pohon diharapkan masyarakat selalu mendukung dan mensukses
kan program pemerintah untuk terus menanam pohon demi kelang
sungan hidup.

Sementara terkait kegiatan tersebut Bupati Banyumas Ahmad 
Husein agar gerakan menanam pohon jangan hanya sekedar upac
ara saja, tapi apa yang sudah diberikan kepada masyarakat harap di 
tanam dan dijaga dengan baik jangan sampai ada yang mati.

Kom.Byt/tofikpurwa

Adm/KKPH Banyumas Timur bersama isteri ke-
tika melakukan penanaman di Buniayu Tambak .
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Sekar dan SP2P Gelar 
Aksi Peduli Hutan

Menyambut musim tanam, Sekar dan SP2P bersama dengan 
manajemen KPH Banyumas Timur menggelar gerakan aksi peduli 
hutan dan mata air dengan melakukan penanaman pohon di seki
tar mata air dengan jenis tanaman Beringin, Aren, Sukun, Bambu 
dan Trembesi. Selain itu juga menanam areal open plek di petak 53 
f RPH Mandirancan dan petak 58c RPH Kebasen BKPH Kebasen 
seluas 2,0 hektar dengan tanaman pinus belum lama ini. Kawasan 
tersebut merupakan wilayah pangkuan LMDH Maju Makmur Desa 
Kalisalak Kecamatan Kebasen.

Sebanyak 150 personil terdiri komunitas pecinta alam “Eiger 

Corps” SMA Negeri I Purwokerto, Pramuka Saka Wanabakti Kwartir 
Cabang Banyumas, Tokoh Masyarakat dan LMDH, Polsek Kebasen 
dan Perhutani.  

Administratur/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo me
nyatakan apresiasinya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Sekar 
dan SP2P. 

“ Gerakan ini merupakan wujud kebersamaan dan kepedulian 
bersama antara dua serikat karyawan. Didukung oleh manajemen 
dan komunitas pemerhati dan pecinta lingkungan, dengan tujuan hi
jaukan bumi demi kelestarian hutan dan mata air untuk diwariskan 
kepada anak cucu,” katanya seraya menambahkan agar  jangan 
pernah wariskan kepada anak cucu air mata, tapi wariskan kepada 
mereka mata air, dengan menanam mahluk ciptaan Tuhan yang pal
ing mulia yaitu tumbuhtumbuhan. Dengan menanam pohon akan 
menjamin kelestarian sumber mata air,” katanya.

Kom.Byt/tofikpurwa

Berani Mimpi Menjadi Terbaik
Road Show Kepala Biro Prduksi Divre Jateng, Dwi Witjahjono 

di KPH Banyumas Timur  dalam rangka pembinaan produksi getah 
pinus 2016 berlangsung di Bangsal Kertiwana Bumi Perkemahan 
Baturaden diikuti segepa Kelompok Tani Sadap (KTS), Mandor 
Sadap/TPG, Kaur, KRPH, KSS, Asper dan Manajemen KPH 
Banyumas Timur (8/1).

Dalam arahannya Kepala Biro Produksi  bahwa kita harus berani 
bermimpi jadi yang terbaik bukan bermimpi menjadi juara. 

“ Karena juara belum tentu yang terbaik tetapi yang terbaik pasti 
juara. Team worknya kuat, dan untuk menjadi team work yang kuat 
diperlukan komunikasi, kolaborasi dan kepercayaan,” katanya usai 
dua hari sebelumnya yang juga memberikan pembinaan di KPH 
Pekalongan Timur, KPH Pemalang dan KPH Banyumas Timur. 

Dalam kesempatan itu Dwi Witjahjpno juga memberi apresiasi 
atas kinerja baik KPH Banyumas Timur yang bisa merealisasikan 
produksi getah pinusnya melampaui target.

Sebagaimana disampaikan Administratur/KKPH Banyumas 
Timur, Wawan Triwibowo bahwa target produksi getah pinus 2015 
sebesar 3.852 ton terrealisasi 4.754 ton atau naik 123,4 %. Lebih 
baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. 

“ Pencapaian ini mampu melewati capaian tertinggi yang pernah 
diraih KPH Banyumas Timur pada tahun 2011 sebesar 4.679 ton, ini 
sejarah capaian produksi getah pinus tertinggi yang pernah diraih 
KPH Banyumas Timur,” kata Wawan.

Resep kinerja menuju sukses dikatakan Wawan cukup sederha
na antara lain memiliki keinginan untuk maju, kerja dan kerja, fokus 
pada target, ada motivasi/dorongan ideide, keyakinan/doa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dan kebersamaan.

“ Melalui kebersamaan kita jadi sukses di tahun 2015 terimakasih 
Pak Penyadap, pak Mandor, pak Manteri dan Pak Asper. Saya bang
ga dengan kalian semua,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga diserahankan hadiah bagi KTS dan 
Mandor Sadap berprestasi dan pemotongan tumpeng sebagai 
tanda syukur atas sukses produksi getah yang telah dicapai KPH 
Banyumas Timur.*

SeraHKan Kendaraan oPeraSIonaL
Bertempat di halaman kantor KPH, Adm/KKPH Banyumas Timur, 

Wawan Triwibowo belum lama ini menyerahkan 26 unit kendaraan 
operasional Asper dan KRPH. Penyerahan disaksikan oleh manaje
men, segenap karyawan kantor KPH yang kemudian dilakukan uji 
coba kendaraan oleh Asper dan KRPH dengan melintas jalan raya 
di sekitar kantor.

Kom.Bmt/tofikpurwa
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Adm/KKPH Banyumas Timur Wawan Triwibowo menandatangai 
naskah kerjasama.

Dua KPH MoU Dengan 
Kejari Banjarnegara
KPH BanYUmaS tImUr
Bertempat di aula kantor BKPH Banjarnegara, Adm/KKPH 

Banyumas Timur, Wawan Triwibowo Shut MP dan Adm/KKPH Kedu 
Selatan, Ir Toni Suratno MM, lakukan penandatanganan nota kerja 
sama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara Mukhlis,SH.
MH di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (27/1).

Penandatanganan nota kerja sama tersebut merupakan up
aya dalam penanganan potensi konflik antara Perhutani dengan 
masyarakat. 

Bentuk kerja sama tersebut dikatakan antara lain dilakukan den
gan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang legalitas pengelolaan hutan oleh Perhutani yang sudah 
jelas dasar hukumnya. Sebaliknya bila terjadi klaim sebagian lahan 
oleh masyarakat yang mengatasnamakan sebagai warisan leluhur 
apabila kebenarannya sah bisa dibuktikan secara hukum dikatakan 
Mukhlis kita juga tidak boleh mendzaliminya. 

Sementara Adm/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo 
pada kesempatannya mengatakan bahwa tekanan terhadap daya 
dukung lahan hutan semakin hari terus meningkat sejalan dengan 
laju pertambahan jumlah penduduk untuk pemenuhan kebutuhan 
lahan dan pangan. 

“ Karena itu potensi terjadinya konflik dengan masyarakat seki
tar hutan pasti semakin tajam,” katanya. Untuk itu, lanjut Wawan, 
Perhutani sebagai BUMN yang diberi amanah mengelola hutan 
negara di Pulau Jawa dan Madura merasa perlu bekerja sama den
gan kejaksaan sebagai pengacara negara untuk menangani potensi 
terjadinya konflik tersebut. 

“ Ke depan kami berharap pengelolaan hutan akan lebih baik.” 
pungkasnya.*

menanam dI tLaGa drInGo
Tekanan terhadap daya dukung hutan terus meningkat seiring 

dengan laju pertumbuhan penduduk. Kebutuhan pangan dan lahan 
juga akan semakin meningkat, jangan sampai merusak kawasan 
hutan sehingga menyebabkan alih fungsi kawasan hutan itu sendiri, 
yang berdampak kerusakan ekologi. 

Alihalih upaya untuk membenahi rusaknya kawasan hutan di 
dataran Tinggi Dieng akibat perubahan fungsi hutan menjadi tana
man sayuran, Pemkab Banjarnegara merangkul stakeholders untuk 
menghijaukan Dieng dengan slogan “ Menanam Sambil Berwisata.” 

Kegiatan ini menjadi suatu hal yang menarik bagi Perum 
Perhutani, mengapa tidak. Jajaran Pemkab, Forkompinda, TNI, 

Polri, Geo Dipa, 
Indonesia Power, 
Pemerhati Lingkungan 
seperti Bagana, Dieng 
Mountain Unit, Bakal 
Adventure dan Lembaga 
Masyarakat Desa 
Hutan seDieng ikut 
peduli hijaukan Telaga 
Dringo di Petak 23a 
Resort Pemangkuan 
Hutan (RPH) Batur, 
Bagian Kesatuan 
Pemangkuan Hutan 
(BKPH) Karangkobar 
KPH Banyumas Timur. 
Masuk wilayah pang
kuan LMDH Cemeti 
Alam Lestari Desa 
Pekasiran Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara.

Kom.Bmt/tofikpurwa

Diskusi Kemasyarakatan
KPH teLaWa 
Bertempat di ruang rapat Perum Perhutani KPH Telawa dilak

sanakan diskusi tingkat Kec. Juwangi Kab. Boyolali membahas 
berbagai hal di masyarakat. Seperti masalah Kesehatan, Ekonomi, 
Sosial Budaya dan  Keamanan di seputar wilayah kecamatan 
JuwangiBoyolali (14/1).

Diskusi diikuti Muspika Juwangi, segenap SKPD, Instansi/BUMD, 

Kepala Desa/Kepala Kelurahan se Kecamatan Juwangi.
Kegiatan yang diselenggarankan sebulan sekali dilaksanakan 

secara bergilir antar instansi. Kali ini kegiatan disenggarakan Perum 
Perhutani KPH Telawa. Diskusi dipandu Sekretaris Kecamatan 
Juwangi, Didik Purwanto.

Adm/KKPH Telawa, Denny Raffidin, S.Hut,MM menyatakan me
nyambut baik dengan kegiatan tersebut.

Forum tersebut selain sebagai sumber informasi juga tempat pe
mecahan masalah serta sebagai ajang silaturahmi.

Kom.tlw/tri

Audit Internal PHL
KPH PatI
Menuju implementasi program Sistem Pengelolaan Hutan Lestari 

(PHL) Perum Perhutani KPH Pati diaudit oleh tim internal dari Divisi 
Regional Jawa Tengah. Audit tersebut meliputi seluruh bidang ter
masuk prasarat, ekologi, sosial dan produksi. 

Terkait hal tersebut KPH Pati telah diaudit oleh tim internal 
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dari Perum Perhutani sebanyak dua kali. Audit yang dilakukan 25 
 26/1/2016 dilakukan audit meliputi penelitian kelengkapan dan 
kesesuaian dokumentasi. Baik administrasi maupun pekerjaan di 
lapangan. Sebagai acuannya adalah ketersediaan dokumen doku
men mengenai Standart Operasional Prosedur (SOP) pada masing 
masing bidang pekerjaan serta buktibukti pelaksanaanya  apakah 
telah sesuai dengan standar yang ditetepkan dalam petunjuk peker
jaan tersebut.

Dikatakan oleh Wakil Adm/KSKPH Pati Selatan,  Agus Ridwan 
BScf selaku Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan Hutan Lestari KPH 
Pati bahwa audit internal dimaksud bertujuan untuk memastikan 
apakah penerapan sistim pengelolaan hutan lestari di KPH Pati su
dah sesuai dengan standar yang ditetapkan maupun untuk menda
pat kekurangan dalam pengelolaan.

Tim Audit beranggotakan lima orang, yakni Choirotun Nur W, 
Triyono, Ari Kartika, Arif Budi dan Supangat melakukan audit berba
gai hal berkaitan dengan pengelolaan hutan di Perhutani di BKPH 
Regaloh. 

Kom.Pti/raswi

Bersama Hijaukan 
Pantai Rembang

KPH KeBonHarJo
KPH Kebonharjo mengikuti kegiatan Program Penghijauan 

Pola Padat Karya Kerjasama Pemkab Rembang dengan Kodim 
0720 Rembang (1/2) yang berlangsung di pantai utara Rembang 
diikuti sekitar 350 peserta. peserta.antara lain berasal dari Polres 
Rembang, Perhutani KPH Kebonharjo dan KPH Mantingan, BRI 
Rembang, BNI Rembang, Bank Jateng, BKK Rembang, Semen 
Indonesia, Man Rembang , SMK Kehutanan Rembang dan berbagai 
lapisan masyarakat lainnya.

Wakil Adm/KSKPH Kebonharjo, Pandoyo menjelaskan bahwa 
dalam kegitan itu Perhutani KPH Kebonharjo dan KPH Mantingan 
menyumbangkan ribuan bibit mangrove untuk menghijaukan pantai 
utara Rembang. 

“ Selain menyumbang bibit kita juga terlibat aktif dalam menana
mnya. Selama ini telah terjalin hubungan baik antara Perhutani KPH 
Kebonharjo dengan instansi pemerintah maupun swasta. Hijaunya 
pantai akan memberikan manfaat bagi semua masyarakat. Dan ini 
menjadi tanggungjawab bersama,” jelas Pandoyo.

Sementara Kodim Rembang, Letkol Darmawan menjelaskan 
bahwa gerakan penghijauan tersebut dibagi menjadi dua bagian. 
Penghijauan pertama dengan menanam tanaman mangrove se
banyak 4000 batang. Penanaman selanjutnya yaitu jenis tanaman 
ekonomi produksi sebanyak 9.700 batang. 

Penanaman dengan Pola Padat Karya dimaksudkan supaya 
masyarakat mendapatkan  kontribusi dari kegiatan ini. Minimal sela

ma lebih dari dua bulan warga akan memperoleh tambahan penda
patan. 

“ Secara umum penanaman ini bertujuan untuk mengurangi ter
jadinya tanah longsor, mencegah bahaya banjir, pengendali anca
man angin rebut dan menghindari abrasi pantai,” ujar Darmawan.

Kom.Kbh/Wiyoso

Jangan Sungkan 
Minta Bantuan TNI

KPH randUBLatUnG
Kasdam IV/Diponegoro, Brigjend TNI Jony Supriyanto menegas

kan kemitraan antara TNI dengan KPH se wilayah Kabupaten Blora 
saat coffe morning bersama dengan jajaran Administaratur seKabu
paten Blora dan Rembang belum lama ini.

Ditegaskan Jony, Perhutani merupakan mitra bagi TNI terlebih 
bagi Yonif 410/Alugoro yang merupakan pasukan tempur dan selalu 
menggunakan hutan untuk latihan bersama. 

“ Yonif 410/Alugoro sering berlatih di hutan jadi dengan silatur
ahmi ini maka akan bisa saling bekerjasama dengan baik,” kata 
Jony Supriyanto dalam kegiatan yang digelar di Aula Kehormatan 
Yonif 410/Alugoro dihadapan Adm KPH Blora, KPH Cepu dan KPH 
Randublatung yang merupakan wilayah Kabupaten Blora, Adm KPH 
Mantingan dan KPH Kebonharjo dari Kabupaten Rembang.

Menurut Kasdam dengan spesialis di hutan dan sering menggu
nakan hutan untuk latihan, maka bisa memberikan kontribusi dalam 
menjaga keamanan hutan yang ada di wilayah Perhutani yang ada 
di masing masing KPH. Dengan kerjasama yang baik maka sinergi 
antara Perhutani dan TNI terus terbangun. 
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“Saya melihat di sini kerjasama sudah cukup bagus, sebab su

dah melibatkan personel TNI dalam patroli hutan bersama petugas 
dari Perhutani,” terang Kasdam.

Terlebih lagi wilayah Blora dan Rembang mayoritas adalah ka
wasan hutan. Serta pencurian hutan juga kerap terjadi. Untuk itu 
Kasdam meminta agar Perhutani tidak perlu sungkan untuk menga
jak patroli bersama atau dalam penanganan hutan lainnya seperti 
kebakaran hutan.

Dalam kesempatan tersebut, Kasdam yang didampingi oleh 
Wakasops Kodam IV/Diponegoro, Kasi Ops Korem 073/Makutarama 
dan Danyonif 410/Alugoro melihat langsung latihan menembak yang 
dilakukan oleh prajurit 410/Alugoro. 

“ Latihan menembak rutin dilaksanakan sebab pasukan tempur 
harus mahir menembak, latihan menembak kali ini menggunakan 
senjata SS1 buatan Pindad,” ujar Danyonif 410/Alugoro Mayor Inf 
M Heri Amrulloh. 

Kom.Rdb/Andan

Musim Tanam 2016 
Siapkan Bibit 1.277.002

Menghadapi musim tanam tahun 2016 Perum Perhutani KPH 
Randublatung  menyiapkan bibit tanaman kehutanan sebanyak 
1.277.002 bibit tanaman kehutanan yang terdiri dari jenis jati dan 
tanaman rimba campur.

Tanaman yang merupakan bagian dari siklus pekerjaan  meme
gang peran vital  dalam sebuah mata rantai perusahaan yang berg
erak di bidang kehutanan. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Seksi 
Perencanan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Perhutani KPH 
Randublatung, Rani Maharto.

“ Untuk tahun ini Perhutani KPH Randublatung  melakukan pena
naman  di kawasan hutan seluas 983,9 Ha yang terdiri dari tanaman 
rutin jati seluas 886,9 Ha dan penanaman di Kawasan Perlindungan 
setempat (KPS) seluas 97 Ha” Kata Rani Maharto.

Dari data yang ada untuk tanaman rutin jati tersebut yang ditana
man di kawasan hutan Perhutani Randublatung berasal dari  varie
tas yaitu Jati Plus Perhutani  ( JPP ) Stek Pucuk  seluas 983,9 Ha . 

” Luas tanaman JPP tersebut dilakukan dengan pola silvikultur 
intensif  dimana dalam pola tersebut tanaman akan mendapatkan 
perlakuan dangir, pemupukan dan perawatan lanjutan lainnya, dan 
syarat mutlak JPP pada lokasi tersebut harus dilakukan dengan cara 
tumpangsari,” katanya.

Sedangkan untuk KPS juga akan ditanam jenis Rimba campur 
yang terdiri dari jenis mahoni, johar, salam dan sebagainya seluas 97 
Ha dengan kebutuhan bibit sebanyak 1.277.002 plances yang telah 
disiapkan dilokasi persemaian milik Perhutani KPH Randublatung.

Kom.Rdb/Andan

Sosialisai PKB Perhutani, 
Sekar dan SP2P

KPH PeKaLonGan Barat
Sekar Perhutani dan SP2P melakukan Sosialisasi Perjanjian 

Kerja Bersama dengan Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat 
yang berlangsung di ruang rapat Kantor KPH. Kegiatan diikuti Wakil 
Administratur KPH 
Pekalongan Barat, 
KepalaTata Usaha,  
segenap Asper, Ketua 
Sekar, Ketua SP2P dan 
perwakilan karyawan.

Sosialisasi dibu
ka oleh KTU KPH 
Pekalongan Barat, Drs 
Yudi Suryo Putranto. 
Dikatakan Yudi bahwa 
sosialisasi wajib dilak
sanakan agar semua 
pegawai mengetahui 
hakhak dan kewajiban 
sebagai pegawai Perum Perhutani. 

“ Perjanjian Kerja Bersama merupakan sarana perwujudan 
pelaksanaan hubungan yang berpedoman kepada peraturan perun
dangundangan yang berlaku dalam rangka menciptakan hubungan 
kerja yang dinamis, harmonis, aman tentram demi kelangsungan 
usaha dan kesejahteraan karyawan,” katanya.

Selanjutnya acara dipandu oleh Wakil Administratur/KSKPH 
Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat, Haris Setiana Ssi Msi. 

Kom.Pkb/Parno

Opgab Amankan 326 
Kayu Jati Illegal

KPH GUndIH
Operasi gabungan Perhutani KPH Gundih dengan Polres 

Grobogan dan Koramil setempat yang digelar di Desa Dawung 
Pandanarum Kecamatan Gabus Grobogan berhasil mengamankan 
kayu jati berbagai ukuran sebanyak 326 batang kubikkasi 5,26 m3. 

Petugas menggeledah setiap rumah yang dianggap memiliki atau 
menyimpan kayu yang di duga hasil pembalakan liar. Kedatangan 
petus di desa tersebut sontak membuat kaget seluruh warga desa. 
Bahkan kaum lakilaki sebagian terliat tidak ada di lokasi, petugas 
hanya bertemu dengan istri saat melakukan pengeledahan.

Di rumah salah seorang warga petugas sempat petugas men
emukan kayu jenis jati olahan menjadi papan yang  terpasang di 
dinding rumah milik warga bernama Siti yang  telah melarikan diri 
saat petugas datang.

Berkat kejelian petugas juga menemukan kayu tersimpan dian
tara bangunan atap rumah sebagian lagi dibuat meja dapur hingga 
tak terlihat adanya tumpukan balok kayu.Namun berkat kejelian 
aparat kayukayu dapat diamankan. Selain itu di pekarangan rumah 
para pelaku yang dicurigai sebagai pembalak hutan tersebut petu
gas juga kayu hasil curian di area perkebunan.      

Kapolsek Gabus, AKP Abas mengatakan pihaknya akan terus 
melakukan patroli terus menerus di wilayah sekitar hutan.

 “ Kami akan terus melakukan patroli jarak jauh dengan terus 
berkordinasi dengan Perum Perhutani KPH Gundih,” katanya.

Selain itu, lanjutnya untuk warga yang kedapatan memiliki dan 
menyimpan kayu yang tak memiliki dokumen resmi akan tetap 
diproses. Dan bagi pemilik rumah pada saat pengeledahan  melari

20   BINA |  Edisi  12 n Pebruari 2016 / Th XLII



DERAP DAERAH

kan diri akan ditetapkan sebagai DPO dan akan terus diburu.
Saat ini di desa Dawung Pandanarum Kecamatan Gabus masuk 

dalam wilayah BKPH Dalen KPH Gundih ditengarai merupakan 
daerah yang rawan pencurian kayu hutan. 

“ Ini adalah kegiatan operasi gabungan yang kita gelar agar war
ga sekitar hutan tahu bagi pelaku illegal loging yang masih nekad 
tetap akan kita tindak tegas,” ujar Wakil Adminitratur/KSKPH Gundih 
wilayah Kradenan, Eko Teguh Prasetyo.*

13 BatanG KaYU SonoKeLInG
Berkat kesigapan petugas Asper BKPH Juworo, Joko Prayitno 

bersama KRPH Kalang, Warsito, KRPH Kedung Tawing, Gudel dan 
KRPH Kedungombo Masmin  berhasil mengagalkan tidak pencurian 
kayu hutan,yang rencananya akan di bawa ke daerah Sragen.

Petugas sempat terkecoh adanya mobil jenis Xenia Nopol AD 
8785 TD tengah membawa kayu jenis sono keling sejumlah 13 ba
tang dengan kubikkasi 0,57 M3 dengan kondisi tertutup  kardus ma
kanan ringan. Hal itu berawal dari informasi dari masyarakat Desa 
Kalangbancar terkait adanya mobil pembawa kayu yang diduga 
hasil dari pembalakan hutan. Mobil jenis Xenia yang di kendarai 
Suwondo pemilik kayu Kardiyo asal Wonosegoro Boyalali tersebut 
berhasil dihadang petugas Perhutani  tersebut  di Dusun  Mincil 
Sesa Kalangabancar.

“ Setelah kami 
mendapatkan infor
masi dari masyarakat 
kami bersama 3 
prang KRPH Gudel, 
Masmin, Warsito 
melakuan peng
hadangan di dusun 
Mincil dan kita dapati 
mobil jenis Xenia nop
ol AD 8785 TD tengah 
membawa kayu jenis 
Sonokeling sejum
lah 13 batang,” kata 
Asper BKPH Juworo, 
Joko Prayitno.

Saat itu juga 
pelaku  langsung 
digiring ke Polsek  
Geyer untuk dilaku
kan pemeriksaan ser
ta menjalani  proses 
lebih lanjut.

Sementara itu  
Waka Adm/KSKPH 
KPH Gundih, Budi 

Soetomo mengatakan kedua pelaku memang sudah lama masuk 
jadi  target operasi.

“ Kedua pelaku ini kami serahkan ke Polsek Geyer untuk di
lakukan proses lebih lanjut,” ujarnya bahwasannya berkat informasi 
dari masyarakat akhirnya pelaku dapat ditangkap bersama barang 
bukti.

Kom.Gdh/totok Glemboh 

Karo Produksi Perhutani Divre Jateng, Dwi Witjahjono di-
dampingi Adm KPH Gundih Gunawan Catur saat memberikan 
kenang-kenangan kepada Prih Haryanta.

Hadiah Umroh Gratis
untuk Prih Haryanta

BerKat kerja keras yang ia lakukan, Prih Haryanta, se
orang Mandor Tembang di BKBH Madoh mendapat anugrah 
dari perusahaan berupa kenaikan jabatan dari Mandor menjadi 
Kepala Resort Pemangkuan Hutan. Anugrah tersebut diberikan 
berkat prestasinya karena dapat mencapai yang ditentukan pe
rusahaan. Selain kenaikan jabatan kepadanya juga memberi
kan penghargaan untuk melakukan Umroh ke tanah suci.

Sebagai KRPH ia telah dilantik  pada Desember 2015 yang 
baru lalu.

Ini memang sudah menjadi haknya atas prestasi yang dia 
dapat.kita menaikan jabatan petugas lapangan memang su
dah sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu Prih Haryanta 
sendiri merupaka Mandor Tebang produksi prestasi Juara I ting
kat Divre Jateng. Tak hanya itu Prih sendiri juga sudah pernah 
menepuh Diklat Ganis PHPL BINHUT (Pelatihan dam pendidi
kan Tenaga Teknik pengelolaan hutan Produksi) dan Diklat KPI 
Teknik Kehutanan (Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpina 1)

“ Ini sudah layak itu kita angkat jabatanya menjadi KRPH,” 
ujar Wakil Adm/KSKPH Gundih, Budi Soetomo.

 Sementara itu Kepala Biro Produksi Divre Jateng, Ir Dwi 
Witjahjono didampingi Administratur KPH Gundih, Gunawan 
Catur bertemu langsung dengan Prih Haryanta untuk memberi
kan ucapan selamat dan reward kepadanya.

“ Ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada 
petugas lapangan yang memang mau berkerja keras. Sekecil 
apapun prestasi tetap akan kita hargai sesuai apa yang ia ker
jakan. Tentunya janganlah puas dengan apa yang telah diraih.” 
ungkap Dwi.

Kom.Gdh/totok Glemboh 

Asper BKPH Juworo Joko Prayitno (kiri) 
bersama KRPH  dengan mobil muatan kayu 
ilegal yang berhasil diamankan. 
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Administratur/KKPH Blora Joko Sunarto,S.Hut melakukan 
pengecekan persiapan bibit JPP.SP untuk tanaman 2015 di bedeng 
area persemaian.

Tanaman, Sudah Capai 100 %
KPH BLora
Tim pembina  dan monitoring pelaksanaan kegiatan tanaman 

2015 Perum Perhutani KPH Blora yang terdiri dari jajaran Kepala 
Sub Seksi telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kegia
tan tanaman. Kegiatan monev dilakukan mulai dari persiapan lapan
gan sampai pelaksanaan tanaman terhitung dari Oktober sampai 
Desember 2015.

Luas tanaman  2015 Perum Perhutani KPH Blora 157,7 Ha dan 
luas pengkayaan kawasan Hutan Alam Sekunder (HAS) 146,8 Ha. 
Sampai akhir Desember 2015 telah mencapai 100 %, dengan jum
lah bibit jati JPP Stek Pucuk (SP) 115.003 plances dan bibit Rimba 
Campur 146.453 plances.

Perhutani KPH Blora dalam rangka pelaksanaan kegiatan tan
aman tahun 2015 telah menyiapkan bibit di area persemaian se
banyak 978.516 plances. Baik bibit JPP.SP maupun rimba campur. 
Sedangkan untuk kebutuhan bibit tanaman KPH Blora sebanyak 
333.909 plances JPP SP dan rimba campur. Adapun bibit yang di
distribusikan untuk kebutuhan KPH lain seperti KPH Balapulang se
banyak 268.158 plances JPP SP, KPH Pati 279.394 plances JPP SP 
dan KPH Purwodadi 97.055 plances JPP SP. 

Kom Blr/teguh.

Menanami Sumber Air Dipo
KPH KeBonHarJo
Keberadaan sumber mata air Dipo dalam kawasan hutan menda

pat perhatian dari  berbagai pihak (stake holder). Seperti yang di
lakukan belum 
lama ini dengan 
dilakukannya keg
iatan pengkayaan 
tanaman rimba 
campur di lokasi 
mata air yang 
terletak di petak 
9 RPH Bedog 
BKPH Karas 
tersebut yang me
libatkan Babinsa 
Pamotan, LMDH 
Peduli Wana 

Desa Bangun Rejo Pamotan, Mahasiswa AlAnwar Sarang dan to
koh pemuda Bedog Pamotan.

Asper/KBKPH Karas, Suyanto mengatakan, ada sekitar 200 
plances tanaman rimba campur ditanam di kawasan sumber mata 
air Dipo tersebut. 

Dijelaskan  Suyanto, mata air Dipo bermanfaat  bagi masyarakat 
sekitar hutan. 

“ Maka keberadaannya kita perlu menjaganya. Yakni dengan 
menanam dengan jenis tanaman yang sesuai tempat tumbuhnya. 
Antara lain seperti tanaman grasak, ringin, sengon laut, kluwih dan 
pohon asem. Perhutani KPH Kebonharjo mengajak masyarakat para 
stakeholder tersebut untuk peduli menanam, merawat dan menjaga 
mata air Dipo agar tetap lestari sepanjang waktu, pintanya.

Dikatakan Ketua LMDH Peduli Wana, Winarno sumber mata air 
Dipo tersebut berfungsi untuk pemenuhan berbagai kebutuhan air 
seharihari warga Bangun Rejo.*

Kom.Kbh/Wiyoso

Awali Dengan Doa
KPH KedU SeLatan
Perum Perhutani KPH Kedu Selatan Bagian Kesatuan 

Pemangkuan Hutan BKPH Banjarnegara bersama LMD) melaku
kan kegiatan sela
matan di Persemaian 
W a n a j e n e n g , 
Banjarnegara (18/1).

A s p e r / K B K P H 
Banjarnegara, Toto 
Suwaranto menga
takan, diadakannya 
doa dan selamatan 
tersebut agar dalam 
melaksanakan set
iap kegiatan diberi
kan kelancaran oleh 
Tuhan Yang Maha 
Esa di sepanjang 
2016 dan bisa lebih 
baik dari 2015.

Toto berharap 
karyawan lebih kom

pak dan Perhutani lebih jaya sehingga karyawan bisa lebih se
jahtera.*

SoSIaLISaSI tanaman manGrove
Sosialisasi  tanaman Mangrove oleh Sekretaris Daerah 

Kabupaten Kebumen  yang diikuti Perum Perhutani Kedu Selatan, 
Kepala Dishutbun Kebumen, Mahasiswa pecinta alam dan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah Kebumen dan masyarakat Desa Ayah di ka
wasan hutan mangrove, Ayah, Kebumen yang dilanjutkan  peresmi
an pos penyuluhan mangrove.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kebumen, Adi Pandoyo 
menyampaikan arahannya bahwa penanaman mangrove tersebut  
dilakukan agar terwujud pengelolaan ekosistem mangrove yang 
berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat, kon
servasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove pada kawasan lindung 
dan kawasan budidaya serta meningkatkan kepedulian masyarakat 
dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

Adi Pandoyo berharap hutan mangrove ini menjadi destinasi 
wisata baru di Kabupaten Kebumen. Pasalnya,  ekosistem mangrove 
menjadi produk wisata yang menarik karena menyajikan fenomena 
alam flora dan fauna yang beragam.*

LaUncHInG FKPP
Forum Koordinasi Peduli Purworejo (FKPP) resmi dilaunch

ing oleh Pj Bupati Purworejo, H Agus Utomo SSos di SAC Butuh. 
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Terpilih sebagai ketua FKPP, Nyaryanto, Pimpinan Bank Jateng 
Cabang Purworejo. Anggota FKPP terdiri dari unsur BUMN, BUMD, 
Korpri, IDI, IBI, pengusaha yang ada di Kabupaten Purworejo, serta 
berbagai unsur lapisan masyarakat yang ingin ikut terlibat. BUMN 
salah satunya Perum Perhutani KPH Kedu Selatan yang ditunjuk 
sebagai wakil ketua.Yang menjadi fokus FKPP dalam penanggulan
gan kemiskinan, yakni dengan cara melakukan pembangunan atau 
rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Kepala BKBPM Sumharjono SSos MM menjelaskan, Forum 
dibentuk bermula dari dari niatan SKPD yang tergabung dalam 
TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), 
yang ingin mengajak BUMN dan BUMD serta pengusaha yang 
ada di Kabupaten Purworejo, untuk peduli dengan kemiskinan 
di Kabupaten Purworejo. Menurut analisa segala permasalahan 
kemiskinan di Kabupaten Purworejo,  yang masih sangat berat dira
sakan adalah masalah pembangunan atau rehabilitasi rumah tidak 
layak huni.

Dikatakan pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) ta
hun 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Purworejo 
memiliki rumah yang tidak layak huni mencapai 22 ribu. 

“ Sampai dengan saat ini yang sudah tertangani baru  9 ribu 
rumah,” katanya.

 Menurutnya, apabila rehabilitasi dapat dilakukan secara resmi 
menggunakan dana APBD maupun APBN, masalah rumah tidak 
layak huni dapat segera teratasi.

Kom.Kds/agus

Pandi Susilo Berhasil 
Gagalkan Pencurian 

KPH cePU
Bersamaan dengan acara pelantikan dan serahterima pe

jabat Administratur/
KKPH Cepu, Ir 
Endro Koesdijanto 
memberikan peng
hargaan kepada 
Pandi Susilo, 
Mandor Polter 
BKPH Pasarsore 
KPH Cepu atas ke
berhasilanya meng
gagalkan kelompok 
pencuri kayu jati  di 
petak. 4038 E saat 
melaksanakan piket 
rutin.

Peristiwa terse
but terjadi pada 4 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 Wib ketika 

ia sedang melakukan patroli keliling di wilayahnya. Pandi men
emukan bekas ban mobil masuk ke lokasi hutan, lalu dia mengi
kutinya. Tibatiba ditengah hutan tersebut dia berpapasan den
gan sebuah mobil truk, dia berusaha menghentikan laju truk tadi 
tapi tidak digubris sehingga dengan spontan Pandi melompat 
dari sepeda motornya dan membiarkan sepeda motornya men
ghalangi laju moboil truk tersebut sehingga ringsek diinjak truk.

Pada saat kejadian itu Pandi berhasil menyelamatkan diri 
untuk meminta bantuan kepada Polhutmob. Selang setengah 
jam kemudian Wakil Korkam KPH Cepu, Agus Kusnandar ber
sama anggota polhutmob tiba di lokasi kejadian. Kawanan pen
curi yang berjumlah sekitar 4 orang tadi melarikan diri. Satu unit 
mobil truk dan 12 batang kayu jati glondong yang berasal dari 3 
pohon diamankan oleh petugas sebagai barang bukti.

Atas kejadian yang hampir merenggut nyawa mandor terse
but, maka Adm memberikan penghargaan dan support kepa
danya. KPH Cepu tidak akan mentolerir kepada siapapun yang 
melakukan tindakan pengrusakan hutan dalam bentuk dan mo
tif apapun. 

“ Kita juga mendapat dukungan penuh dari aparat keaman
an baik Polri maupun TNI untuk mengamankan hutan khusus
nya di wilayah Kabupaten Blora,” tegas Endro.

Kom.cpu/edy

Sepanjang 2015, 
Cepu Amankan Kayu 

Curian Senilai Rp 1,6 M 
Selama 2015 yang lalu angka pencurian kayu di wilayah Perum 

Perhutani KPH Cepu tercatat masih cukup tinggi. Akibat pencurian 
dengan modus yang bervariatif, KPH Cepu mengalami kerugian 
sebesar Rp 1.625.730.000. atau 447 m3 kayu jati dalam berbagai 
bentuk dan ukuran.

Wakil Adm/KSKPH Cepu Selatan, Agus Kusnandar selaku 

Koordinator Keamanan KPH Cepu menjelaskan, penyitaan kayu jati 
sebanyak itu hasil dari operasi gabungan petugas KPH Cepu ber
sama Polri setempat. Atas kerjasama yang sudah terjalin baik ini 
kami atas nama Pimpinan menyampaikan ucapan terima kasih dan 
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penghargaan yang sebesarbesarnya kepada jajaran Polres Blora 
yang telah mensupor kegiatan pengamanan wilayah hutan, semoga 
kerjasama yang sudah terjalin ini kedepan dapat lebih ditingkatkan 
lagi.

Dijelaskan Agus, semua kayu jati hasil operasi saat ini sudah 
diamankan di Tempat Penimbunan Kayu (TPK), sementara 7 truk, 5 
mobil dan 6 sepeda motor serta 3 sepeda ontel dititipkan di kantor 
Polres Blora untuk dijadikan barang bukti. Sementara pelaku yang 
berhasil ditangkap saat operasi sebanyak 20 orang sebagai tersang
ka, sebagian sudah menerima vonis dan tengah menjalani hukuman 
di Rutan Blora.

Kom.cpu/edy

Karo Produksi Non Kayu Perum Perhutani Divre Jateng, Ir Dwi 
Witjahyono saat memberikan penghargaan kepada para Asper.

Produksi Getah Pinus 
2015 Lampui Target
KPH PeKaLonGan tImUr
Berkat perjuangan dan berbagai macam upaya yang dilakukan 

oleh Adm/KKPH Pekalongan Timur,  Akhmad Taufik, S.Hut, M.Si  
produksi Getah Pinus KPH Pekalongan Tumur pada 2015 dapat 
mencapai 115,4% melampaui target. Tentunya selain merupakan 
rahmat dari yang Mahakuasa juga berkat hasil kerja sama tim yang 
baik, antara manajemen, karyawan dan penyadap.

Awal  2014 begitu  memimpin di KPH Pekalongan  Timur,  Akh
mad  Taufik    langsung mempelajari  kendalakendala  yang me
nyebabkan  tidak tercapainya target produksi pada tahun sebelum
nya. Berbagai pun diperoleh solusinya, diantaranya untuk memacu 
semangat dan rasa cinta terhadap pekerjaan dicanangkanlah motto  
KPH  Pekalongan Timur The First and The Best. Meski pun cukup 
berat tetapi itu sudah menjadi komitmen yang harus dilaksanakan.

Atas tercapainya produksi getah pinus tersebut, di petak 10 RPH 
Bulakan, BKPH  Randudongkal dilakukan acara tasyakuran dan 
pembinaan oleh Kepala Biro Produksi Non Kayu Perum Perhutani 
Divisi Regional  Jawa  Tengah, Ir Dwi Witjahyono, MBA (6/1).

Selain tasyakuran  pada acara itu  juga  diserahkan penghar
gaan kepada  Asper, KRPH dan Mandor berprestasi. Pernghargaan 
untuk Asper terbaik I, II dan III masingmasing diberikan kepada 
Asper/KBKPH Bandar, Sumarto, Asper/KBKPH Doro, Subeno dan 
Asper/KBKPH Kesesi, Kasmijan SH. Sementara untuk penghar
gaan  terbaik I,II dan III tingkat RPH  masingmasing diberikan ke
pada Darmanto, KRPH Sodong BKPH  Bandar, Suprapto, KRPH 
Pakuluran dan KRPH Rogoselo, Alm. Hamer Sutopo yang mening
gal pada 22122015 lalu diwakili oleh Cipotori, KRPH Lebakbarang 
BKPH Karanganyar.

Sedang Mandor  terbaik I,II dan III diberikan kepada  Waluyo, 
Mandor Sadap RPH Tambaksari BKPH Kesesi, Sidik Purnomo, 
Mandor Sadap RPH Winduaji BKPH Paninggaran dan Dasuki 
Mandor Sadap  RPH Paninggaran BKPH  Paninggaran. 

Hadir pada acara ini  Kasi Produksi Non Kayu  Lukyarto, S.Hut, 
Segenap Asper, KRPH, Mandor Sadap, Penyadap dalam wialayah 
KPH Pekalongan Timur  dan jajaran Muspika Kecamatan Belik Kab. 
Pemalang. 

Kom.Pkt/ Khaerudin.

KPH SemaranG - 
Bertempat di Wana Wisata 
Penggaron RPH Susukan 
BKPH Penggaron KPH 
Semarang, dalam rangka mem
peringati Hari Tanam Nasional, 
mahasiswa Universitas Gajah 
Mada mengadakan pena
naman bersama pohon buah
buahan di kawasan hutan 
tersebut (9/1). Penaman juga 
dihadiri segenap jajaran mana
jemen KPH Semarang.

Adm/KKPH Semarang, 
Yudha Suswardhanto, Shut 
dalam sembutannya agar kita 
semua senantiasa untuk men
jadi pelopor kelestarian hutan untuk generasi mendatang.

Kom.Smg/Lukar

Santunan untuk Alm. Sutadi
KPH  PatI

Setelah lebih dari satu ta
hun mengidap penyakit kenc
ing manis dan lever Sutadi, 
Mandor  RPH Ngrancang 
BKPH Ngarengan KPH Pati 
meninggal dunia. Terkait hal 
tersebut Wakil Administratur/
KSKPH Pati wilayah Selatan, 
Agus Ridwan BScf dan rom
bongan di rumah duka meny
erahkan uang tali asih kepada 
keluarga Almarhum.

Almarhum Mutadi saat meninggal masih berstatus Pegawai 
Jenjang VII dan  meniggalkan seorang istri dan seorang anak yang 
masih sekolah di bangku SMK. 

Pada kesempatan itu Agus Ridwan atas nama manajemen me
nyampaikan belasungkawa dan kepada ahli waris ia meminta agar 
bisa segera menyelesaikan untuk mendapatkan apa yang telah 
menjadi haknya di kantor KPH Pati. 

Kom.Pati/eka.r

Kesamaptaan Petugas 
Keamanan Rayon I

KPH PeKaLonGan Barat
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah menggelar kegia

tan kesemaptaan yang di ikuti jajaran Perhutani KPH Rayon I, KPH 
Kendal, KPH Pekalongan Timur, KPH Pemalang, KPH Pekalongan 
Barat dan KPH Balapulang di Lapangan Desa Guci, Slawi Tegal 
(2/1).

Kasi Keamanan (Kasikam) Perum Perhutani Divisi Regional 
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Jawa Tengah, Dedi Supriyadi mengatakan bahwa KRPH, Polhut 
Mob dan Polter harus dilatih kesemaptaan agar lebih sigap dalam 
bertugas. Selain itu agar jasmani dan rohani serta mental mereka 
selalu terjaga. 

“ Jangan sampai polhut menjadi oknum yang tidak patut di con
toh,“ ujarnya seraya meminta agar Polhut jangan takut dalam melak
sanakan tugas karena  dipayungi undangundang 41 tahun 1999. 
Yakni undangundang 18 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah 
No 45 tahun 2004 bahwa setiap Polhut agar memperhatikan aturan 
penegakan hukum di bidang keamanan hutan dan selalu bersinergi 
dengan kepolisian. 

Dalam Kesempatan itu Polhut juga di latih cara penanggulangan 
bencana alam, selain teknik beladiri praktis dan antisipasi kegiatan 
pengamanan hutan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Lision Oficer Divre Polda Jawa 
Tengah, AKBP Teja Trijaka, segenap Waka Administratur Perum 
Perhutani Raoyon I. 

Kom.Pkb/varno

Patgab Di Wilayah Perbatasan
Untuk menekan angka pencurian kayu, pihak Perhutani KPH 

Banyumas Barat melakukan patroli gabungan (Patgab) bersama 
TNI, Polri, warga masyarakat yang tergabung dalam  Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Sejati dan  Asisten Perhutani/
KBKPH serta KRPH di Wilayah BKPH Majenang, KPH Banyumas 
Barat, (14/1). Patroli bersama ini dilakukan hingga menyisir areal 
hutan yang berbatasan dengan wilayah Jawa Barat, dengan meng
gunakan motrol trail yang diberikan Perum Perhutani.

Administratur/KKPH Banyumas Barat, Setyawan mengatakan, 
kegiatan patroli merupakan salah satu langkah pencegahan terh
adap tindakan pencurian kayu. Selain itu, adanya patroli juga mem
bawa rasa tenang buat masyarakat di sekitar kawasan hutan.

 “Ada sekitar 30 orang yang kita libatkan dalam patroli di kawasan 
hutan. Selain melakukan patroli, mereka juga menyambangi warga 

sekitar hutan untuk memberi pengarahan dan pengertian agar ikut 
menjaga kelestarian hutan,” ujar Setyawan. 

Kom.divre Jateng/ayk

Menanam Bersama
Di Petak 7b RPH Puncel

KPH PatI
Menyambut musim tanam tahun ini KPH Pati melakukan pena

naman bersama sebagai dimulainya tanaman tahun 2015 di Petak 
7b RPH Puncel BKPH Ngarengan (30/12/2015).

Penanaman dilakukan pada lahan luas baku 20.7 ha dan luas 
tanaman 15 Ha. Kawasan tersebut juga sebagai lahan perconto
han pola tanam 
dengan sistem  6 
x 3 x 2 yang  oleh 
A d m i n i s t r a t u r /
KKPH Pati, Ir RM 
Dadang Ishardianto 
disebut sebagai 
Pagar Sedulur. 
P e n a n a m a n n y a 
dibagi atas larikan 
atau Blok, 6 larik 
untuk masyarakat /
LMDH yang boleh 
untuk ditanami 
tanaman lain atau 
polowijo sedangkan larikan 3 dan 2 sebagai tanaman pokok dan 
pengisi yang tidak boleh ada tanaman lain.

KPH Pati sendiri untuk tahun 2015 terdapat rencana tanaman 
seluas 891,4 ha yang tersebar di beberapa BKPH. 

Penanaman dipimpin Kasi PSDH KPH Pati, Priyono S.Hut den
gan melibatkan seluruh Asper, KRPH dan Mandor serta perwakilan 
dari LMDH dan Kepala Desa setempat. 

Lokasi disamping merupakan kawasan yang subur juga rawan 
terhadap terjadinya kasus tenurial. Sehingga dipilihnya lokasi terse
but agar setelah ada penanaman bersama dapat menjadikan lokasi 
tersebut aman dari ancaman tenurial.

Wakil Ketua LMDH Wono Sobo Sesa Puncel, Luri bahwa setelah 
ada penanaman bersama yang nantinya juga akan diakukan penga
manan bersama. Pihak LMDH katanya siap untuk membantu. 

Kom.Pti/raswi

Penyadap, Dapat Hadiah Umroh Gratis
KPH PeKaLonGan Barat  
Perum Perhutani Divre 

Jateng memberangkatkan um
roh Supono, Penyadap dari 
Dukuh Cigugur, Desa Indrajaya, 
Kecamatan Salem, Kabupaten 
Brebes wilayah BKPH Salem 
RPH Indrajaya KPH Pekalongan 
Barat. Hadiah berangkat umroh 
gratis tersebut berkat rajin dan 
ketekunannya dalam meny
adap.

Supono dan isterinya beker
ja sebagai penyadap. Dalam mereka bisa mengmpulkan getah pinus 
sebanyak 45 kg, sehingga dalam sehari mereaka dapat penghasilan 
Rp 157.500. Jika dalam sebulan bisa mengumpulkan 1.350 kg maka 
dalam 10 bulan mereka sudah bisa mengumpulkan 13.500 kg atau 
sebesar 150 % melampaui dari target TPG di RPH Indrajaya. 

Kom.Pkb/varno-Gion/SW 
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DIVISI REGIONAL JATIM

Bimbingan Perkoperasian 
untuk Pengurus LMDH

KPH BoJoneGoro
Untuk meningkatkan 

pengetahuan dan pengala
man di bidang perkopera
sian, Administratur/KKPH 
Bojonegoro, Ir Erwin MM 
mengadakan bimbingan 
teknik tentang administra
si perkoperasian kepada 
pengurus LMDH di Gedung 
pertemuan Wana Wisata 
Dander. Bimbingan diikuti 
69 pengurus LMDH yang 
berada di KPH Bojonegoro. 
beberapa waktu lalu.

Dengan adanya bimb
ingan teknik perkopera
sian, Erwin berharap pen
gurus LMDH mampu men
gelola keuangan dari bagi 
hasil produksi dan dana 
Program Kemitraan Bina 
Lingkungan (PKBL), sehingga kedepanya LMDH lebih maju dan 
mandiri. 

Dalam kesempatan itu Erwin yang didampingi segenap jajaran 
manajemen KPH Bojonegoro, juga menyerahkan bantuan dana 
kemitraan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) tahap III 
sebesar Rp 275 juta kepada 3 LMDH di ruang kerjanya. 

Adapun dana tersebut diserahkan Ketua LMDH Tri Tunggal. 
Naryo sebesar Rp 100 juta. Ketua LMDH Wana Lestari, Darkasi 
sebesar Rp 125 juta dan Ketua LMDH Doko Maju, Makiran sebesar 
Rp 50 juta.

“ Dengan kepedulian Perhutani semacam ini, semoga masyarakat 
desa hutan lebih sejahtera dan mandiri,” katanya.*

tInGatKan KeBerSamaan KarYaWan
Guna meningatkan kebersamaan karyawan manajemen 

Perhutani KPH Bojonegoro mengadakan kegiatan outbond training 
untuk penyegaran dari rutinitas pekerjaan di kantor. Outbond dilaku
kan di wisata Goa Pindul Gunungkidul Yogyakarta (25/01).

Administratur/KKPH Bojonegoro, Erwin mengatakan kegia

tan sengaja diadakan bagi 
seluruh karyawan KPH 
Bojonegoro dengan tujuan 
agar diawal 2016 semua 
pegawai bisa meningkatkan 
kinerjanya dengan lebih baik 
lagi. 

“ Kami berharap semua 
karyawan agar meningkat
kan kebersamaan, kekom
pakan, tanggungjawab, 
cerdas, cermat, cepat dan 
fokus dalam melaksanakan 
pekerjaan sesuai dengan 
tanggungjawab dan kewa
jibannya masingmasing,” 
ujar Erwin meminta.

Kegiatan Outbond 
Training KPH Bojonegoro di 
pandu oleh Team Work dari 
Biro Perjalanan Tours dan 
Travel Warrock Bojonegoro 
dengan mengunakan games permainan seperti perhitungan kilipa
tan ganda, membentuk lingkaran berbalik, tarik air dengan tali rafia, 
dan mengisi air kedalam pipa paralon yang telah  dilubangi.*

maHaSISWaUnLam tanam PoHon
Sebanyak 120 orang mahasiswa dan 7 orang Dosen Pembimbing 

dari Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru 
Kalimantan Selatan melaklukan  penananam di lokasi Wana Wisata 
Dander (24/1). Sebanyak 400 pohon terdiri dari flamboyan, mahoni, 
johar dan jati ditanam di lokasi tersebut.

Kasi PSDH KPH Bojonegoro, Agus Ruswanda mengatakan keg
iatan itu sudah menjadi agenda tahunan bagi mahasiswa Unlam 
melakukan kegiatan Bhakti Hijau Rimbawan dengan melakukan pe
nanaman pohon di wilayah hutan KPH Bojonegoro.

Selain kegiatan Penanaman pohon, mahasiswa juga diberikan 
materi dan praktik tentang penataan hutan, risalah hutan, persema
ian, pemeliharaan, penjarangan hutan, perlindungan (keamanan hu
tan), PHBM), pemanenan kayu, dan pengujian kayu.

Ketua Koordinator Mahasiswa Unlam, A. Agung Ayu Ratih. F 
menjelaskan kegiatan penanaman pohon tersebut sebagai bukti dari 
kepedulian, kecintaan terh
adap lingkungan dan alam 
sekitar serta menjunjung 
tinggi jiwa korsa rimbawan.

Kegiatan Praktik hutan 
tanaman di KPH Bojonegoro 
menurut Ratih sangatlah 
menarik dan mengesankan. 
Hal tersebut dikarenakan 
tenaga pengajar ataupun 
pembimbing dari Perhutani 
sudah profesional.

“ Melihat hutan Jati di 
wilayah KPH Bojonegoro 
kondisinya bagus maka 
kami sangat tertarik untuk 
belajar di Perhutani tentang 
pengelolaan hutannya,” 
kata Ratih.*

IStrI rImBaWan tanam 500 PoHon
Melestarikan dan menghijaukan kembali kawasan Wana  Wisata 

Dander juga menjadi perhatian para istri rimbawan yang melakukan 
gerakan serentak menanam (Gertak Tanam) di kawasan itu (16/1).

Gerakan serentak menanam dilakukan sebagai wujud  nyata 
cinta lingkungan dan menjaga kelestariannya. Sekitar 200 simpati

Administratur/KKPH Bojonegoro,
Ir Erwin MM.
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san ikut dalam kegiatan itu, mulai dari Muspika Kecamatan Dander, 
Perum Perhutani serta para aktivis lingkungan. 

Sebanyak 500 pohon berbagai jenis seperti trembesi, johar, ma
honi, pilisum dan lainnya yang bisa menyerap air ditanam di sekitar 
area petak 7 a RPH Dander. 

Ketua Paguyuban Istri Rimbawan, Yusiliana Erwin menga
takan bahwa kegiatan gerakan serentak menanam tersebut meru
pakan agenda rutin tahunan yang biasa dilaksanakan pada bulan 
Desember.

"Tak hanya itu saja, kegiatan yang dilakukan oleh paguyuban 
pada bulan Maret mendatang, akan mengadakan kegiatan cinta 
lingkungan dan menyasar di pendidikan anak usia dini (PAUD)," 
tambah wanita berhijab tersebut.

Sementara Administratur Perhutani KPH Bojonegoro, Erwin me
nambahkan kegiatan tesebut sangat bagus, karena sesuai dengan 
apa yang diharapkan oleh Perum Perhutani selama ini. Maka dari 
itu, Perum Perhutani KPH Bojonegoro mendukung penuh apa yang 
dilakukan paguyuban tersebut.*

BantUan renovaSI GedUnG tK
Ketua Yayasan Tunas Rimba Cabang Bojonegoro, Yusiliana 

Erwin menyerahkan bantuan dari Perum Perhutani Divisi Regional 
Jawa Timur sebesar Rp 
25 juta untuk renovasi 
gedung Taman Kanak
kanak Tunas Rimba III 
Bubulan Kecamatan 
Bubulan Bojonegoro. 
Bantuan diterima Diah 
Kurniawati, Wakil Kepala 
Taman Kanakkanak 
tersebut di Aula Perhutani 
KPH Bojonegoro (5/2).

Yusiliana menga
takan bahwa bantuan 
tersebut merupakan ben
tuk kepedulian Perhutani 
terhadap pendidikan kepada masyarakat desa hutan. Semoga TK 
Tunas Rimba semakin lebih baik, berkualitas sehingga menghasil
kan generasi penerus yang cerdas berahlakulkarimah.*

renovaSI PeSaWat
Kondisi pesawat tempur TS  8609 yang rusak berat karena 

terjangan angin puyuh 
pertengahan 2015 lalu 
direnovasi Lanut Iswahyudi 
Madiun. Komandan Lanud 
Iswahjudi Marsekal 
Pertama TNI Fachri 
Adamy saat berkunjung ke 
Bojonegoro (24/01) men
gatakan pesawat TS8609 
kenangkenangan dari 
Kepala Staf TNI Angkatan 
Udara Marsekal TNI 
Sukardi di Wana Wisata 
Dander sejak 19 Juli 1984 
harus dijaga dan dirawat.

Untuk mengenang 
nilai sejarah tersebut Letda Ardiyan beserta 8 orang anggotanya dari 
Lanut Iswahyudi lakukan perbaikan pesawat selama 8 hari dari tang
gal 27 Januari hingga 3 Pebruari. Pesawat sekarang dalam kondisi 
bagus karena dilakukan perbaikan bodi pesawat, pengecatan, serta 
penyempurnaan tempat pilot. 

“ Mudahmudahan pesawat tersebut menambah keindahan loka
si wisata yang dikelola Perhutani KPH Bojonegoro,” kata Ardiyan ke
pada Markum, Supervisor Wisata tersebut.

Kom./Bjn/Mkm

Bantuan untuk Korban 
Puting Beliung

KPH BondoWoSo
Perum Perhutani KPH Bondowoso mendistribusikan 30 pa

ket sembako kepada korban bencana angin puting beliung yang 
terjadi di  Dusun Seletreng Desa Kupang Kecamatan Curahdami 
Kabupaten Bondowoso. Wilayah yang terkena angin puting beliung 
ini masuk dalam RPH Curahdami BKPH Bondowoso dan rumah 
warga yang terdampak berjarak hanya sekitar 2 km dari kawasan 
hutan pinus terdekat.

Angin puting beliung menerjang 21 rumah warga yang ada 
di Dusun Seletreng, RT 03 dan RT 04 Desa Kupang Kecamatan 
Curahdami, Bondowoso, Jawa Timur, Minggu (17/1/2016) sore. 
Akibatnya 21 rumah rusak, satu diantaranya rusak berat dan 20 
puluh lainnya rusak ringan. Rumah yang rusak berat, tembok ru
mah bagian belakang roboh dan seluruh atap rumah tersapu angin. 
Sementara yang rusak ringan, atap rumah sebagian kecil tersapu 
angin. 

“Pada saat kejadian, 
petugas kita langsung 
menuju lokasi dan mem
bantu warga yang rumah
nya rusak. untuk paket 
sembako memang kita dis
tribusikan secara bertahap 
dan terakhir minggu ini,” 
kata Administratur KPH 
Bondowoso, Adi Winarno 
(24/01)

Sementara itu, Kepala 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso, Kukuh Triatmoko menjelas
kan, sejak Desember 2015, ada lima kejadian angin puting beliung 
di Bondowoso, yakni di Kecamatan Taman Krocok, Tenggarang, 
Wonosari, Klabang dan terakhir di Curahdami. 

Rupanya, angin puting beliung yang menimpa warga di dua desa 
di Kecamatan Curahdami, diluar prediksi BPBD. Sebab siklus angin 
puting beliung, biasanya terjadi saat pergantian musim. Baik dari 
kemarau ke penghujan, maupun sebaliknya.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bondowoso 
Saifuddin Suhri menyatakan, bencana angin puting beliung di 
Kecamatan Curahdami itu, tidak lain karena cuaca ekstrim. Secara 
geografis Kabupaten Bondowoso, adalah wilayah yang dikelilingi 
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banyak gunung. Sehingga tidak bisa bisa ditentukan mana saja titik
titik yang rawan akan terjadinya bencana angin puting beliung ini. 
“Kondisi ini akan berbeda dengan daerah yang ada pantainya mis
alnya, sementara Bondowoso ini dikelilingi gunung, jadi potensinya 
merata,” jelasnya.

Kom.Bwo/veni

Kadivre Bermalam
Di Rumah Dinas KRPH

KPH BLItar
Guna lebih mendekatkan diri dengan seluruh petugas di lapan

gan, beberapa waktu lalu Kepala Perum Perhutani Divisi Regional 
Jawa Timur, Andi Purwadi dalam kegiatan kunjungan kerjannya 
di KPH Blitar  menginap di Rumah Dinas KRPH Pelangi, BKPH 
Kesamben . Dalam kunjungannya tersebut disambut Adm/KKPH 
Blitar Haris Suseno beserta jajarannya.

Esoknya, Andi Purwadi langsung meninjau lokasi tanaman Jati 
Plus Perhutani (JPP) 2015 di petak 38 a RPH Jajagan dan petak 46c 
tanaman JPP tahun 2010 dengan tanaman tepi sengon. Kunjungan 
dilanjutkan menuju ke petak tanaman sengon yang dikerjasamakan 
dengan LMDH Sido Rukun di Desa Plandirejo Kabupaten Blitar 
dan diakhiri di petak 39 d dan 39 e tanaman opslag culture di RPH 
Kedungdowo, BKPH Kalidawir, Kabupaten Tulungagung.

Dalam kunjungan kerjannya Kadivre Perhutani Jatim, Andi 
Purwadi menyatakan sangat mendukung solusi penyelesaian di la
han sengketa di Desa Plandirejo. Yakni melalui komunikasi sosial 
bersama masyarakat melalui LMDH setempat, diharapkan kede
pannya dapat memberikan contoh bagi sebagian masyarakat untuk 
bekerjasama dengan Perhutani melalui program Pengelolaan Hutan 
Bersama Masyarakat (PHBM) yang nantinnya dapat saling mengun
tungkan dan bermanfaat.*

tInGKatKan KemamPUan mandor
Dalam rangka meningkatkan prestasi diberbagai bidang khusus

nya bidang tanaman, belum lama ini bertempat di RPH Sekaran 
BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar menyelenggarakan pembinaan 
Mandor Tanam dan Pelatihan Penggunaan Alat Global Postion 
System. 

Kegiatan pembinaan mandor tanam, diharapkan mampu men
ingkatkan prestasi bidang tanaman sehingga  diharapan Mandor 
Tanam lebih peduli dalam meningkatkan kualitas kerja untuk meraih 
hasil terbaik. Dalam kegiatan itu semua mandor tanam juga diberikan 
pelatihan GPS agar bisa menentukan lokasi tanaman dan menghi
tung keluasan tanaman sendirisendiri. Pelatihan materi  GPS diber

ikan oleh Asper/KBKPH Campurdarat,  Wariman.
Sementara dalam sambutannya Adm KPH Blitar melalui Kasi 

PSDH KPH Blitar, Wawan Gunawan menekankan kepada seluruh 
mandor agar lebih giat melaksanakan pengawasan di lokasi tana
man dengan menerapkan ilmu komunikasi sosial.*

SILaHtUraHmI SerIKat KarYaWan
Serikat Karyawan (Sekar) Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) 

Jawa Timur melakukan silaturahmi dengan segenap pengrus DPW 
dan perwakilan DPD se Jawa Timur (1/2). Silaturahmi berlangsung 
di Aula kantor KPH Blitar yang dihadiri tak kurang dari 120 anngota.

Silahturahmi yang telah menjadi agenda rutin itu banyak membi
carakan tentang Bipartit Perhutani, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

Dua Serikat dan Perhutani serta rencana HUT Serikat Karyawan 
Perhutani. 

Kegiatan Silahturahmi juga dalam rangka mengakomodasi kritik, 
saran, masukan dan berbagai isuisu yang berkembang demi eksis
tensi karayawan dan majunnya Perhutani.

Dalam Sambutannya Adm/KKPH Blitar, Haris Suseno menyata
kan menyambut baik program kerja dan kegiatan Serikat Karyawan 
tersebut dan berharap Serikat mampu berbuat yang terbaik buat 
kemajuan Perhutani dan kesejahteraan karyawan.

Sekretaris DPW Serikat Jawa Timur, Muchid menyatakan bahwa 
eksistensi serikat harus lebih baik lagi, khususnya di Tingkat DPD 
sebagai jiwa dan rohnya pergerakan Serikat karyawan Perhutani. 
Harapannya kedepan bersama Perhutani dan Serikat Karyawan 
mampu bekerjasama dalam membangun Perhutani maju dan yang 
paling penting kesejahteraan karyawan harus lebih diutamakan den
gan tidak meninggalkan hak dan kewajibaanya.

Kom.Bltr/romi Yulianto

Gelar Kebersamaan 
Lewat Raffting

KPH BanYUWanGI Barat
Perhutani KPH Banyuwangi Barat menggelar kegiatan olah 

raga raffting bersama di Kali Badeng di wilayah RPH Bayu Desa 
Sumberbulu Kecamatan Songgon BKPH Rogojampi.

A d m i n i s t r a t u r 
bersama segenap 
jajarannya dan se
luruh karyawan se
banyak 289 turut 
ambil bagian dalam 
kegiatan itu. Tak 
ketinggalan rombon
gan Dharma Wanita 
Persatuan Perhutani 
KPH Banyuwangi 
Barat. 

Di sela kegiatan tersebut juga diserahkan penghargaan ke
pada 16 karyawan berprestasi yang diserahkan langsung oleh 

28   BINA |  Edisi  12 n Pebruari 2016 / Th XLII



DERAP DAERAH
Administratur/KKPH Banyuwangi Barat Prihono Mardi Shut.  Mereka 
masingmasing mendapat uang pembinaan sebesar Rp 500 ribu ru
piah.

Pada kesempatan yang sama KPH Banyuwangi Barat juga 
membagikan sembako kepada keluarga mandor dan keluarga besar 
LMDH Rimba Ayu.*

BerSama dW tanam PoHon
Bertempat di petak 44 d RPH Suko BKPH Licin dilaksanakan 

kegiatan bertajuk “ Perempuan Menanam dan Pelihara Pohon 
(PMPP) yang diikuti seluruh staf perempuan dan Dharma Wanita 
KPH Banyuwangi Barat. Kegiatan berlangsung di Desa Telemung 
Kecamatan Kalipuro.

Dengan dibantu dengan karyawan dan staf KPH Banyuwangi 
Barat, mereka melakukan penanam 1000 pohon jenis tanaman pi
nus dan damar. 

 Kom.Bws/a.raharjo 

Pembinaan Karyawan oleh Dirut
KPH BanYUWanGI SeLatan
Sebagai wujud langkah dan upaya untuk meningkatkan prestasi 

kerja, Direktur Utama Perum Perhutani, Mustoha Iskandar didamp
ingi Kadivre Jatim, Andi Purwadi memberikan dorongan seman
gat dan memotivasi karyawan Perhutani Banyuwangi Raya, KPH  
Banyuwangi Selatan, KPH Banyuwangi Utara dan KPH Banyuwangi 
Barat serta Jajaran KBM Komersial Kayu Wilayah Banyuwangi 
(18/1).

” Dorongan dan motivasi ini memang harus diberikan kepada 
semua jajaran Perhutani agar semua bidang pekerjaan berjalan 
dengan baik dan berakhir dengan capaian prestasi yang dapat di
andalkan. Selain memang itu tugas selaku pimpinan sebagai fungsi 
pembinaan dan kontrol agar dapat mengetahui keadaan di lapan
gan yang sebenarnya serta juga sebagai momen untuk bersilatura
him dengan jajaran di level KPH agar lebih dekat dan akrab ,“ kata 
Mustoha Iskandar.

Dikatakan Mustoha bahwa banyak kebijakan managemen yang 
dilakukan. Yakni seperti sistim penjualan kayu secara online atau 
Perhutani ECommerce.  Hal ini untuk mempermudah buyers dalam 
mebeli kayu ke Perhutani tanpa birokrasi yang rumit dan menghin
dari adanya upeti yang masuk ke petugas Perhutani.

Sementara Kadivre Perhutani Jatim, Andi Purwadi dalam kes
empatan tersebut terus mengajak jajarannya di lapangan untuk 
terus meningkatkan kinerjanya.*

dIrUt UndanG mentan Panen raYa KedeLaI
Guna mengawal sukses tanaman dan sukses kedaulatan pan

gan, Dirut Perhutani meninjau tanaman kedelai petak 61a RPH 
Karetan BKPH Karetanl KPH Banyuwangi Selatan. Mustoha melihat 
kesuburan tanaman kedelai di petak itu. Sontak ia pun minta  diam
bil gambarnya untuk dikirim kepada Menteri Pertanian Andi Amran 
Sulaiman via WhatsApp dan mengundangnya untuk melakukan 
panen pada bulan Maret mendatang.

Dan kontan saja Mentan Andi Amran Sulaiman pun dengan 

senang hati menerima permintaan Dirut tersebut. Tanaman kedelai 
seluas 300 ha tumbuh subur dan akan dilakukan pemanenannya 
pada bulan Maret mendatang. 

Administratur/KKPH Banyuwangi Selatan, Agus Santoso men
gatakan bahwa Perhutani KPH Banyuwangi Selatan pada tahun 
2016 menyediakan lahan hutan seluas 2.402,86 ha untuk kedaula
tan pangan dengan komoditi padi 832,75 Ha, jagung 1.223,21 Ha 
dan kedelai seluas 346,9 Ha. Lahan tersebut merupakan lokasi tan
aman tahun I,II dan III (2013, 2014 dan 2015) serta dari TK (tanah 
kosong),TKTBK, TKLR dan TBK dengan jumlah petani hutan sekitar 
8.208 orang yang terwadahi dalam LMDH

 Ia katakan pihaknya bertekad akan mengawal sukses tanaman 
dan sukses kedaulatan pangan tersebut sebagaimana juga merupa
kan tujuan perusahaan yakni hutan lestari masyarakat sejahtera.

Hal senada juga disampaikan Ketua LMDH Hutan Lestari, Misijo 
bahwa berkat dilibatkannya masyarakat melalui program PHBM 
sekarang masyakatat sekitar hutan merasa terbantu dalam pening
katan perekonomian.*

dUKUnG SeKSeS KetaHanan PanGan
TNI AD 0825 Banyuwangi, Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Perkebunan Kab. Banyuwangi dan Muspika Kecamatan Purwoharjo 
dukung Perhutani sukseskan kedaulatan pangan nasional. Terkait 
hal tersebut Dinas Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan Kab. 
Banyuwangi menyerahkan 
bantuan pupuk cair, obatoba
tan dan obat pemberantasan 
gulma kepada petani hutan.

Terkait hal tersebut Asper/
KBKPH Curahjati, Sugeng 
Wahono mengatakan selain 
untuk mendukung kedaulatan 
pangan kegiatan penyerahan 
bantuan pupuk dan obatoba
tan yang dilanjutkan dengan 
penyemprotan serentak hama 
belalang pada tanaman muda 
ini bertujuan suksesi program kedaulatan untuk menghindari ga
gal panen karena diperkirakan akan memasuki masa panen bulan 
Maret mendatang.

Kom.BwiS/didik nurcahyo

Peringati Maulid Nabi 
KPH JatIroGo
Perum Perhutani KPH Jatirogo menyelenggarakan peringatan 

Maulid Nabi besar Muhammad S.A.W bersama Muspika di kantor 
BKPH Bangilan (12/1).

Hadir Muspika Bangilan dan Senori, Kepala Desa beserta to
koh masyarakat dan alim ulama setempat, LMDH segenap undan
gan lainnya. Peringatan menghadirkan pembicara Ustad Al Habib 
Musthofa Alaidruss dari Surabaya.
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Asper/KBKPH Bate, Sukamto mewakili 

Administratur melalui momen peringatan 
maulid Nabi Muhammad S.A.W mengajak 
untuk meingkatkan kebersamaan dan ker
jasama dengan stakeholder berangkulan 

demi mewujudkan hutan yang lestari dan masyarakat maju dan se
jahtera.

Sementara Camat Bangilan,  Drs Sartono pada kesempatan itu 
terkait dengan kebijakan Perhutani KPH Jatirogo melalui kerjasama 
program PHBM juga menyatakan terima kasih. Karena adanya ker
jasama melalui program tersebut telah mampu membantu dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangilan.

Sedang Ustad Al Habib Musthofa Alaidruss dalam tausiyahnya 
antara lain mengatakan agar tauladan Nabi Besar Muhammad SAW 
dijadikan momentum untuk menjaga kesopanan dan kebersamaan, 
senantiasa beramal sholeh dan melakukan kebaikan serta menjaga 
hubungan kekeluargaan. 

Kom.Jtrg/ey

Ngetrail Bareng dan Menanam
KPH KedIrI 
Perum Perhutani KPH Kediri  bersama PT Gudang  Garam Tbk 

dan Komunitas Trail Kediri (KTK) menghijaukan kawasan hutan 
Gunung Klotok yang berada di petak 132 RPH Pojok BKPH Kediri 
(10/1). Penanaman itu dilakukan disela acara ngetrail bareng yang 
juga diikuti Ketua DPRD Kodya  Kediri, Kolifi Yunon, Kapolres Kediri 
Kota, AKBP Bambang Widjanarko Baiin dan Slamet Budiono dari PT 
Gudang Garam Tbk 

Administratur/KKPH Kediri, Maman Rosmantika mengatakan 

berharap kedepannya acara kebersamaan seperti itu bisa dilakukan 
dimana saja tidak hanya di kawasan hutan.

“ Tapi kalau perlu juga di luar kawasanpun jika memang perlu kita 
hijaukan itu mungkin lebih baik demi untuk kebaikan Kediri. Karena 
memperbaiki lingkungan merupakan kebutuhan kita bersama,” ka
tanya.

Sementara menurut Slamet Budiono dari PT Gudang Garam 
mengatakan pihaknya akan selalu siap mendukung segala bentuk  
kegiatan yang bertujuan untuk membangun Kediri. 

“ Seperti kegiatan ngetrail ini, tidak sekedar hobi tapi suatu lang
kah menjalin kebersamaan,” katanya.

Kom.Kdr/Jufri 

Job Training Tanaman
KPH LaWU dS
KPH Lawu Ds menjelang tutup tahun 2015 lalu mengelar 

Job Training Tanaman 2015 di petak 110 D RPH Mrayan, BKPH 
Ponorogo Selatan yang juga dihadiri oleh Waka KSPH II Madiun. 
Diselenggarakannya job training diharapan usai pelatihan para petu
gas bisa bekerja lebih maksimal dan bisa mengawal sukses tana
man tumbuh 100%.

Administratur/KKPH Lawu Ds, Ir. Nanang Sugiharto dalam samb
utannya mengatakan bahwa untuk sukses tanaman harus berpe
gang pada 6 K. Yakni Kesiapan Lapangan, Kesiapan Bibit, Kesiapan 
Perlakuan bibit siap angkut, Kesiapan Penanaman yang benar, 

Kesiapan Kontrol Andil Per Andil, Kesiapan Tertib Administrasi.
Nanang berharap pada akhir daur nanti dapat diperoleh tana

man yang berkualitas, sehingga tercipta hutan yang berfungsi se
cara ekologis, hidrologis yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. 

Pada kegiatan itu juga dilakukan praktek lapangan yang dipandu 
langsung oleh Kasi PSDH Suliyanto yang di dampingi oleh Kaur 
Tanaman Puguh Yudhi.*

moU denGan KeJarI PonoroGo
KPH Lawu Ds dan KPH Madiun melakukan penandatanganan 

nota kesepahaman (MoU) di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha 
Negara dengan Kejaksaan Negeri Ponorogo (20/1).

Penadatanganan dilakukan oleh Administratur/KKPH Lawu Ds, 
Ir. Nanang Sugiharto, Msi, Administratur/KKPH Madiun, Ir Widhi 
Tjahjanto dan Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Sucipto, disak
sikan oleh pejabat terkait dilingkup Kejaksaan Negeri Ponorogo dan 
Perhutani KPH Lawu Ds serta pejabat KPH Madiun.

Nanang Sugiharto  menyatakan bahwa Kerjasama ini bertujuan 
untuk menyelesaikan masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha 
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Negara di dalam 
maupun di luar 
Pengadilan yang 
melibatkan Perum 
Perhutani Divisi 
Regional Jawa 
Timur Kesatuan 
Pemangkuan Hutan 
Lawu Ds.

Kom.Lwds/eko 
Santoso

Dua pejabat 
berjabatangan usai 
penandatanganan 
Mou

Menghijaukan Lapangan 
Tembak Gn Kendil

 
KPH madIUn
Perum Perhutani 

Rayon II (KPH Madiun, 
Lawu Ds. dan Saradan 
) bersama Kodim 0803 
dan jajaran Forpimda 
(Forum Pimpinan 
Daerah) Kabupaten 
Madiun  melakukan 
penghijauan di lokasi 
Lapangan Tembak 
Gunung Kendil Desa 
Pilang Rejo Kecamatan 
Wungu Kabupaten 
Madiun (12/1).

Dipilihnya kawasan gunung Kendil sebagai lokasi penanaman 
karena kondisinya yang tandus sehingga perlu untuk dihijaukan.

Bupati Madiun, Muhtarom menyambut baik kegiatan yang di
lakukan oleh Kodim 0803 Madiun dan Perhutani tersebut, karena 
menanam pohon sangat penting. Kedadaran masyarakat menanam 
pohon menurutnya masih rendah. Sehingga diharapkan bisa men
jadi contoh di masyarakat dan dengan kegiatan tersebut dapat men
jadikan kualitas lingkungan lebih baik. 

Komandan Kodim 0803 menyatakan bahwa sesuai tema ‘Ayo 
Kerja, Tanam dan Pelihara Pohon untuk Hidup yang Lebih Baik,’ 
bersamasama Jajaran Forpimda Kabupaten Madiun, Perhutani 
dengan segenap intansi terkait melakukan penghijauan untuk mem
bangkitkan kembali semangat seluruh lapisan masyarakat agar ge
mar menanam dan memelihara pohon sejak dini, serta peduli akan 
lingkungan hidup. 

Sebanyak 750 pohon ditanam dan Perhutani KPH Madiun me
nyumbangkan 500 bibit yang terdiri dari trembesi, johar dan mahoni 
dalam kesempatan itu.*

LatIHan menemBaK
Usai melakukan penanaman, jajaran Polisi Hutan Teritorial KPH 

Madiun mengikuti Pelatihan menembak kerjasama dengan Kodim 
0803 Madiun di lapangan tembak Gunung Kendil desa Pilang Rejo 
Kecamatan Wungu Madiun.

Komandan Kodim 0803 Madiun, Rahman Fikri dalam arahan
nya menyatakan menyatakan bahwa pelatihan bertujuan mem

berikan pemahaman 
terkait senjata api dan 
bagaimana prosedur 
atau tata cara men
embak yang benar 
dan tepat sasaran se
hingga nantinya tidak 
ada permasalahan di
lapangan. 

“ Kedua untuk 
meningkatkan siner
gitas antara TNI, Polri 
Perhutani dan Mitra 

terkait. Menembak butuh konsentrasi dan persiapan penuh baik fisik 
maupun mental,” tegas Fikri yang pada kesempatan itu juga dilaku
kan lomba menembak dari jarak 15 meter yang diikuti segenap un
sur pimpinan.

Keluar sebagai Juara I dan II  direbut oleh Jajaran Polres Madiun 
dan Juara III Administratur KPH Madiun,  Widhi Tjahjanto. 

“ Saya merasa bangga dan senang, terharu, sebagai wakil dari 
Perhutani dan ternyata saya mampu membidik dengan jarak 15 me
ter tepat sasaran sehingga mendapatkan 38 poin, poin yang sangat 
memuaskan, “ ujar Widhi.*

moU datUn denGan KeJarI
KPH Madiun melakukan penandatanganan (MoU) bidang 

Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) dengan Kejaksaan Negeri 
Ponorogo belum lama ini.

Penandatanganan dilakukan oleh Adm/KKPH Madiun, Widhi 
Tjahjanto dan Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Sucipto, disak
sikan oleh pejabat terkait dilingkup Kejaksaan Negeri Ponorogo dan 
Perhutani KPH Madiun.

Administratur Perhutani Madiun, Widhi Tjahjanto  menyata
kan bahwa Kerjasama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah 
Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di dalam maupun di luar 
Pengadilan yang melibatkan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa 
Timur Kesatuan Pemangkuan Hutan Madiun.*

SeraHKan Kendaraan oPeraSIonaL
Sebanyak 41 kendaraan dinas jenis Trail untuk operasional 

petugas Asper dan KRPH diserahkan oleh Adm/KKPH Madiun, 
Widhi Tjahjanto (30/1). Motormotor tersebut merupakan kendaraan 
inventaris atau aset perusahaan, sehingga tidak boleh dilkukan pe
rubahan ataupun dipindahtangankan. Untuk itu Widhi meminta agar 
dirawat dengan sebaikbaiknya untuk kelancaran menjalankan tu
gas di lapangan.*

PerSIaPan aUdIt PHL
KPH Madiun mengadakan evaluasi secara rutin di seluruh bi

dang kegiatan 
dalam mengh
adapi Internal Audit 
Pengelolaan Hutan 
Secara Lestari 
(PHPL).

Ketua Kelompok 
Kerja (Pokja) PHPL 
Perhutani Madiun, 
Erik Alberto me
nyatakan bahwa 
Perhutani Madiun 
berkomitmen untuk 
tetap melakukan 
perbaikan secara 
terus menerus baik 

secara sistem, kualitas maupun peningkatan kapasitas sumberdaya 
manusia dengan harapan Perhutani Madiun dapat mempertahankan 
predikatnya sebagai KPH Pengelola Hutan Produksi Lestari. 
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Segenap jajaran Person In Charge (PIC)  Perhutani Madiun 

melakukan persiapan dengan mengancu pada standart Verifier 
PHPL, baik administrasi maupun fisik serta dokumendokumen, im
plementasi dari pada Standar Operasioanal Prosedur (SOP). 

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh 
elemen pekerjaan baik secara fisik maupun administrasi telah di
implementasikan dan terpelihara dengan baik.

Kom.mdn/Yudhi

Opgab Tri Partid Amankan 
Ratusan Batang Kayu

KPH madUra
Maraknya pencurian kayu negara membuat geram Asper 

BKPH Kangean Barat, Dwi Joko Purnomu dan Asper Kangean 
Timur, Marinus. Kedua pejabat tersebut dengan melibatkan Polsek 
Kangayan melakukan patroli operasi gabungan (Opgab) dengan 
menyisir kaasan hutan Negara RPH Aengkokap BKPH Kangean 
Barat beberapa waktu yang lalu.Aksi penyesiran gabungan yang di
pusatkan di kawasan hutan RPH Aengkokap  di petak 58,59 dan 60 
kelas hutan alam  kayu lain (HKAL) tersebut ahirnya mmembuahkan 
hasil.

Dari patroli gabungan itu berhasil ditemukan kayu sebanyak 410 
batang kurang lebih 17,2992 M3 kayu temuan berupa kayu masak 
yang siap diangkut. Namun dengan adanya jaringan yang dibangun 
bersama Masyarakat Desa Hutan ( MDH ) dan Polsek Kangayan akh
irnya barang bukti  (BB) berhasil diamankan ke Rumah dinas Asper 
Kagean Timur tepatnya di desa Patapan jelas Joko Asper Kangean 
Barat kuat dugaan pelaaku adalah masyaraakat asal Desa Jokong 
jokong, timur jangjang dan Desa daandung Kecaamatan Kangayan 
kata Pak Joko dan berjanji akan terus melakukan kegiatan patroli 
bersama baik di alur hutan di jalan utama Arjasa Kangayan ,

Sementara Asper BKPH Kangean Timur, Marinus mengatakan 
patroli gabungan yang dilakukan sangat efektif  guna Pemberantasan 
pencegahan kerusakan yang semakin parah. 

“ Patroli gabungan Tri partid semaacam ini saangat penting kita 
lakukan mengingat personil keamanan hutan (Polhut) yang ada san
gat minim bila dibandingkan dengan keluasan hutan, “ katanya.

Ia menconthkan di BKPH Kangean Timur dari keluasan hutan 
24.350.080 Ha hanya dijaga oleh 21 personil Polhut termasuk KRPH 
dan Asper. Sehingga patroli gabungan ini sangat penting dilakukan 
dan apabila perlu penyanggongan di luar kaawasan hutan perlu me
libatkan Polsek setempat.

 “ Tidak kalah pentingnya  juga melakukan patroli laut pantai 
utara dan selatan pulau Kangean. Karena menurut informasi yang 
kami terima bahwa mereka memasarkan kayu hasil curian sampai 
ke daratan Sumenep,” jelas  Marinus. Sehingga untuk memutus 
mata rantai pencurian kayu lewat laut sangat penting juga dilakukan 
patroli laut gabungan.

 Marinus juga menambahkan bahwa pencurian kayu di Kangean 

sudah semakin caanggih.   Modus operandinya saat melakukan pen
curian kayu mesin gergaji pada bagian kenalpontnya dimodifikasi su
paya mesin tidak terdengar nyaring.  Juga dalam pengangkutan  dan 
penjualan kayu ilegal tersebut baik yang ke luar maupun ke daratan 
mereka melakukan dengan melegalkan terlebih dahulu hasil curian 
dikawasan hutan tersebut dengan cara dimintakan surat SKAU atau 
dengan cara mencampur dengan kayu rakyat kepada oknum desa 
setempat. Sehingga menurut Marinus pihaknya kesulitan dalam hal 
pembuktian asal usul kayu tersebut karena memang sesuai dengan 
Permenhut No.30 tahun 2014, penataan kayu Rakyat sepenuhnya 
diserahkan kepala Kepala Desa yang telah mencukupi persayaratan 
sebagai peenerbit . 

Kom.mdr/Boel

Tanam Jati Bersama
KPH NGAWI 
Adm/KKPH Ngawi, Ir Joko 

Siswantoro MM bersama jajaran
nya sangat kompak dalam me
nangani tanaman. Seperti terlihat 
pada acara  Ground Breaking 
yang dilakukan di petak 21 i RPH 
Kenteng BKPH Walikukun (11 
Desember 2015) yang baru lalu..

Bersamaan datang curah hu
jan di bulan Desember cukup baik 
diharapkan tanaman jati KPH 
Ngawi dapat tumbuh dengan 
baik. Untuk itu Administratur men
gajak semua jajarannya dengan  
tidak memandang stap atau man
dor untuk menamam bibit jati ber
sama  sama di petak 21i seluas 
8,3 hektar. 

Sebelum  kegiatan tan
am bersama diadakan apel. 
Administratur/KKPH Ngawi Ir Joko Siswantoro MM. Joko dalam 
arahanya sebagai karyawan/karyawati jangan hanya bisa memanen 
hasilnya saja, tapi kita harus bisa menanam, merawat dan menjaga 
agar hutan ini menjadi lestari karena hutan secara biologi adalah 
paru paru dunia.*

taSYaKUran aWaLI KeGIatan 2016
Mengawali kegiatan tahun 2016 Admnistratur KPH  Ngawi,  Ir 

Joko Siswantoro MM  dengan doa bersama dan tasyakuran yang 
diikuti segenap jajarannya. Diantaranya Wakil Administratur Sub. 
Ngawi Timur, Bambang Cahyo Purnomo S.Hut, Wakil Administratur 
Sub. Ngawi Tengah, Agus Ahmad Fadoli S.Hut, Wakil Administratur 
Sub. Ngawi Barat, Agus Haryono SP, KTU Agung Adji Widyandoko 
SE, segenap Asper dan karyawan karyawati KPH Ngawi.

Sebelum acara dimulai semua karyawan diajak untuk menonton 
serangkaian keg
iatan KPH Ngawi 
yang dikemas da
lam kaleidoskop ta
hun 2015.

 Dalam ara
hannya Joko 
Siswantoro men
gajak semua kary
awan  untuk memu
lai semua kegiatan 
dengan memohon 
kepada Allah SWT, 
agar dalam melak
sanakan tugasnya 
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diberi keselamatan dan kelancaran.

Usai memberikan arahan dilakukan pemotongan tumpeng oleh  
Ir Joko Siswantoro MM yang kemudian potongan tumpeng itu diberi
kan kepada koodinator Penguji  Kayu tingkat I Pram Mujiono. 

Kom. ngw/Wasis

Kendaraan Operasional
KPH PADANGAN
Sebanyak 33 unit kendaraan operasional petugas lapangan 

jenis sepada motor trail Kawasaki KLX 150 CC diserahkan oleh 
Adm/KKPH Padangan, Lorentius Suhartana pada acara apel pagi 
awal Pebruari 2016.

Lorentius Suhartana dalam amanatnya mengatakan bahwa 
pemberian fasilitas kendaraan operasional roda dua bagi pejabat 
di lapangan, Asper dan KRPH merupakan wujud perhatian perusa
haan kepada karyawan untuk menunjang kinerja lebih baik. 

Korentus me
minta agar kend
araan dijaga dan 
dirawat ebaikbai
kmya untuk men
dukung kelancar
an dalam bertugas 
di lapangan.*

PemBInaan KarYaWan
KPH Padangan tercatat sebagai Juara I KPH Berprestasi dibi

dang Tanaman Yahu II (2014)  Tahun Kinerja 2015 Divisi Regional 
Jawa Timur. Untuk mempertahankan bisa mempertahankan prestasi 
tersebut Adm/KKPH Padangan, Ir. Lorentius Suhartana rutin melaku
kan pembinaan kepada karyawannya.

Lorentius meminta agar prestasi yang sudah dicapai diharapkan 
agar dipertahankan dengan dibarengi dengan bidangbidang yang 
lain. 

 Kom.Pdg/nis

Jatah 25 Unit Dari 31 Unit
KPH ParenGan
Di KPH Parengan, Adm/KKPH Parengan, Daniel Budi Cahyono 

juga menyerahkan secara simbolis motor trail dinas kepada perwak
ilan Asper dan KRPH di halaman kantor (14/1). Sebanyak 25 sepeda 
motor trail kendaraan dinas diserahkan kepada para pejabat KRPH 
dan Asper yang secara simbolis diserahkan kapada perwakilan 
Asper dan KRPH pada acara apel pagi. Sedianya untuk kednaraan 
dinas tersebut KPH parengan membutuhkan 31 unit, namunjatah 
dari pusat 25 unit sehingga sisanya menunggu proses berikutnya.

Hal tersebut dikatakan Daniel. Kendaraan harus segera dibagi
kan. Karena kalau terlalu lama disimpan di gudang berisiko.

“Asper dan KRPH belum menerima fasilitas kendaraan mohon 
bersabar. Yang sudah menerima tidak boleh merubah atau di tukar 

tidak akan saya ijinkan. Status kendaraan tersebut sebagai kend
araan operasional  kendaraan dinas bukan cicilan atau pribadi. Saya 
berharap untuk dirawat seperti kendaraan sendiri  dan digunakan 
bekerja sebaikbaiknya,” pintanya.*

ctL Sd mUHammadIYaH
Pelajar SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro  melaksanakan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) di Persemaian BKPH 
Parengan Selatan  dan Wisata Prataan Air Panas, 21 Januari 2016. 
Dipilihnya persemaian dan wisata air panas Prataan karena  dipan
dang dapat banyak pembelajaran lapangan terhadap anak untuk 
mengenali alam dan lingkungan. Kegiatan diikuti 114 siswa dan 8 
guru pembimbing .

Asper/KBKPH Parengan Selatan, Talis Raharjo dibantu mandor 
Persemian Tarso memandu lansung kegiatan CTL tersebut. Talis 
Raharjo memberi  bimbingan tentang materi dan pratek  proses 
membuat tanaman dan pengenalan jenis pohon dan manfaat pohon 
bagi kehidupan. 

Salah satu 
guru pengajar SD 
Muhamadiyah 2 
Bojonegoro, Nurul 
Azisah mengata
kan CTL tersebut  
adalah kurikulum 
yang ditetapkan 
sekolah untuk be
lajar secara lang
sung   di lapan
gan dan memberi 
pelajaran mulai 
dini guna mena
mamkan pribadi 
seorang anak 
agar cinta terhadap alam dan lingkungan

 Kom.Prg/agus. 

Menghijaukan Lereng 
Gunung Pandan

KPH Saradan 
Perhutani KPH Saradan engan menggandeng LMDH Pandan 

Asri Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan 
beberapa Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya melakukan 
kegiatan menanam bersama di kawasan hutan lindung petak 94e 
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disekitar Mata Air Andong 
Wilis RPH Klangon BKPH 
Pajaran KPH Saradan 
(29/1). Sebanyak 1000 plc 
tanaman buah jernis durian, 
alpukat dan nangka ditanam 
disepanjang lereng gunung 
Pandan.

Dalam kesempatan itu 
Adm/KKPH Saradan, Amas 
Wijaya, S Hut.MM menjelas
kan bahwa pihaknya  mera

sa senang dengan timbulnya kesadaran masyarakat Desa Klino dan 
temanteman dari mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya yang 
mau dan peduli untuk bekerjasama menanami tanaman buah di 
sekitar Mata Air Andong Wilis ini. *

dHarma WanIta menanam
Mengawali kegiatan tahun 2016 Dharma Wanita Persatuan 

KPH Saradan melakukan kegiatan penanaman bersama di petak 
127a RPH Teguhan BKPH 
Rejuno KPH Saradan. 
Kegiatan tersebut meru
pakan salah satu bentuk 
kepedulian Dharma Wanita 
KPH Saradan untuk ikut 
serta menyukseskan keber
hasilan tanaman.

Dalam kegiatan terse
but juga diberikan hadiah 
dan penghargaan kepada 
tiga orang mandor tanam 
yang berhasil mendapatkan 
nilai tertinggi pada penilaian 

tanaman tahun 2014. Mereka adalah Siswantoro, Mandor Tanam 
BKPH Wiangan Selatan sebagai Peringkat I diberikan piagam peng
hargaan dan hadiah Televisi LED 21 inch, peringkat 2 Sutrisno, 
Mandor Tanam BKPH Notopuro mendapatkan piagam perghargaan 
dan hadiah Televisi 20 inch dan peringkat 3 Pagon mandor tanam 
dari BKPH Kaliklampok dan mendapatkan piagam penghargaan dari 
Adm KPH Saradan serta hadiah sebuah Televisi LED 14 inch.

Dalam amanahnya Adm KPH Saradan menyampaikan agar 
hadiah yang diberkan itu tidak dipandang dari harganya tetapi lebih 
kepada segi motivasi untuk pak mandor agar bisa meningkatkan ki
nerja bidang tanaman dengan lebih baik lagi.*

BantUan dana PKBL
Di ruang kerjanya Adm/KKPH Saradan, Amas Wijaya, S Hut 

menyerahkan Dana Bina Lingkungan kepada LMDH Pandan Arum 
Desa Klino Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 
27 juta untuk kegiatan pengobatan massal dan LMDH Jati Makmur 
Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun sebesar 
Rp 43 juta yang rencana akan digunakan untuk pembangunan 
Pipanisasi sarana air minum.

PromoSI-mUtaSI
Di halaman kantor Perhutani KPH Saradan berlangsung acara 

serah terima jabatan antara Subagio jabatan semula  KSS Umum 
KPH Bojonegoro dan  sekarang menjabat sebagai KSS Umum KPH 
Saradan menggantikan Yusuf Zein Arifin yang sekarang menda
patkan tugas baru sebagai KSS Rumah Tangga di kantor Divisi 
Regional Jawa Timur.

Selain itu ada lima orang pejabat KRPH yang mendapatkan SK 
mutasi jabatan antara lain, Santoso (KRPH Sebayi) diangkat men
jadi KRPH Sambiroto BKPH Wilangan Utara, Siswo Hadi Utomo 
(KRPH Sambiroto) diangkat menjadi KRPH Sebayi, Nur Cholis 
(Kaur TUTK BKPH Wiangan Utara) diangkat menjadi KRPH Pakolan 
BKPH Rejuno, Ashari (KAUR TUTK BKPH Bringin) diangkat men

jadi KRPH Kaliwuluh BKPH Bringin dan Agus Basuki jabatan semula 
KRPH Pakolan BKPH Rejuno diangkat menjadi Kaur TUTK BKPH 
Bringin.

Kom.Srd/Warno.    

Petugas Bekuk Pembalak Liar 
Petugas Polhutmob KPH Saradan berhasil menangkap  se

orang tersangka pencuri kayu kelas kakap bernama Joni Satijan Bin 
Nuramin alias Jan Othok 43 tahun warga desa Tulung Kecamatan 
Saradan Kabupaten Madiun. Jan Othok selama ini menjadi target 
operasi utama petugas Perhutani KPH Saradan. Dengan barang 
bukti 15 batang kayu sono gelondongan volume 1,41 m³ dengan di
angkut memakai 1 unit colt T 120SS warna hitam dengan Nopol AE 
9244 PC. Berkat kerja keras diadakan pengintaian beberapa hari, 
akhirnya tersangka tertangkap juga. 

Kejadian bermula saat 
rombongan  Polhutmob 
KPH Saradan melaku
kan kegiatan patroli ru
tin di kawasan hutan 
KPH Saradan wilayah 
timur, sekitar jam 16.30 
WIB  di jalan umum 
desa Duren Kecamatan 
P i l a n g k e n c e n g 
Kabupaten Madiun dari 
arah utara melintas mobil 
pick up warna hitam yang 
muat kayu  gelondongan. 
Kemudian tanpa pikir 

panjang petugas langsung mengadakan pengejarandan mengh
entikan kendaraan tersebut untuk memeriksa dokumen atau surat
suratnya. 

Dan ternyata tersangka Jan Othok tidak bisa menunjukkan doku
men  Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari kayu sono 
tersebut. Selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan 
terhadap tersangka meskipun sempat melakukan perlawanan tetapi 
segera dapat dilumpuhkan oleh anggota Polhutmob KPH Saradan. 
Barang bukti hasil pencurian ada 15 batang kayu sono dengan vol
ume 1,41 M3 berada di bagasi pick up tersebut. Mengingat lokasi 
rawan pengeroyokan massa, kemudian petugas mengamankan ter
sangka dan barang bukti melalui alur A untuk dibawa ke Puskodal 
KPH Saradan, kemudian tersangka dan barang bukti diserahhkan  
ke Polres Madiun guna penyidikan dan proses  lebih lanjut.

Kom. Srd/warno

11 Ribu Ha untuk 
Ketahanan Pangan

KPH tUBan 
Perum Perhutani KPH Tuban menyediakan lahan hutan dibawah 

tegakan seluas 11.628,05 hektar bagi masyarakat desa hutan yang 
tergabung dalam 72 LMDH di Kabupaten Tuban, Lamongan dan 
Gresik untuk tanaman palawija jagung dan sebagian padi. Tuban 
= 10421,15 Ha, Kab. Lamongan = 1.043,40 Ha dan Kab. Gresik 
163,50 Ha.

Administratur Perhutani KPH Tuban, Riyanto Yudhotomo,  
mengatakan Perhutani mendukung program kedaulatan pangan 
Pemerintah untuk memperkuat cadangan pangan nasional tiga tahun 
kedepan. Lahan hutan tersebut merupakan lokasi bekas tebangan, 
lahan di bawah tegakan tanaman kayu putih, lokasi tanaman tahun 
2014 s/d 2016 sistem tumpangsari dengan jumlah petani penggarap 
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KRPH Yudi dengan luka di tengkuk.

KPH tUBan
Yudi Riyanto, baru satu minggu men

jabat sebagai Kepala Resort Pemangkuan 
Hutan (KRPH) Wangun, BKPH Sundulan 
bersama Rasdam Ali Mandor Polter, disan
dera 20 orang bersenjata tajam menjarah 
hutan, di petak 19 L.  Sebanyak 9 pohon 
jati diraib. 

Komplotan penjarah hutan di wilayah 
RPH Wangun, BKPH Sundulan, KPH 
Tuban ini benarbenar gelap mata. Mereka 
menyekap dan menganiaya Yudi Riyanto, 
46 tahun, baru satu minggu menjabat 
sebagai KRPH Wangun yang sebelum
nya sebagai Kepala Urusan Sumberdaya 
Manusia (SDM) beserta anak buahnya 
yang tengah menjaga hutan. Insiden terse
but berlangsung di wailayah administratif 
Desa Wangun Kecamatan Palang (21/01) 

sekitar pukul 01.30 Wib. 
Yudi Riyanto kepada Humas KPH 

Tuban menceritakan, dia dan Rasdam 
Ali, 47, anggotanya baru selesai patroli di 
kawasan hutan yang menjadi tanggung 
jawabnya. Begitu tiba di Pos penjagaan, 
keduanya beristirahat hingga tertidur. 

“ Tibatiba sekitar 20 orang mendatangi 
kami  dan menyerang. Mereka bersenjata 
pedang, clurit, dan parang,” kata dia.

Mendapat serangan mendadak, ked
uanya berusaha melawan, selama per
lawanan keduanya mendapat tendangan 
bertubitubi, bahkan Yudi sempat dibacok 
pada tengkuk dan mengakibatkan luka ter
buka sepanjang 6 cm kedalaman 1,5 cm. 
Setelah tak berdaya, keduanya dibawa 
masuk hutan 100 meter dari pos dan di
ikat pada sebuah pohon jati dalam posisi 
berdiri. Kedua mulut mereka dilakban, HP 
digeledah dan diambil Sim Card serta ba
treinya dibuang, kemudian dikembalikan 
lagi ke saku Yudi. Sepeda motor beserta 
tas dibuang jauh dari Pos kedua ban sepe
da didibacok sehingga tidak bisa dipakai.

Setelah melumpuhkan dua petugas 
Perhutani dan dijaga oleh 7 orang, pelaku 
lainnya leluasa menebang sembilan pohon. 
Selama dua setengah jam menjarah hutan 

“ Mereka datang dengan membawa 
truk ban dobel warna kuning dan pick up 

warna hitam”, papar Yudi. 
Sembilan pohon yang dijarah tersebut 

keliling 137 s/d 150 cm, umur 40 tahun di
petak 19 L. Karena tidak mampu mengang
kut semua kayu hasil curiannya, pelaku 
meninggalkan sebagian di tempat kejadian 
perkara (TKP). 

“Kami baru bisa melepaskan diri sekitar 
pukul 04.30 setelah kawanan pencuri per
gi. Kami tidak bisa berteriak karena mulut 
diplester,” kata Yudi. 

Setelah itu, lanjutnya, kami berjalan ke 
utara menuju Rumah Dinas (RD) KPRH 
Wangun mencari pertolongan untuk me
lapor ke pak Asper, kemudian oleh Pak 
Asper diteruskan ke Polsek Palang. Kasus 
ini ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidi
kan oleh Kanit Serse Polsek Palang.

Administratur/KKPH Tuban, Riyanto 
Yudhotomo, saat di konfirmasi membe
narkan ada laporan pencurian kayu yang 
disertai penganiayaan serta melukai dua 
petugas tersebut.

“ Kami mengharap jajaran kepolisian 
Kanit Serse Polsek Palang dan Kasatreskrim 
Polres Tuban, mengusut sampai tuntas, 
ditemukan pelakunya, dan dituntut sesuai 
aturan yang berlaku. Diharapkan kedepan 
tragedi seperti ini tidak terjadi lagi,” kata 
Riyanto

Kom.Tbn/Suep.

20 Penjarah Sandera
KRPH dan Mandor Polter

lebih dari 20 ribu orang di 
tiga Kabupaten tersebut.

“Perhutani KPH 
Tuban telah membuat 
Perjanjian Kerjasama 
(PKS) Pemanfaatan Lahan 
di bawah Tegakan dengan 
LMDH dan lahan tersebut 
bisa dimanfaatkan untuk 
tanaman jagung dan se
bagian padi pada masa tan
am ke I atau kacang pada 
masa tanam ke II untuk 
meningkatkan pendapatan 
masyarakat desa sekitar hu
tan,” jelas Adm KPH Tuban, 
Riyanto Yudhotomo.*

PERINGATI HARI IBU
Dharma Wanita 

Persatuan Perum Perhutani KPH Tuban menggelar berbagai acara 
lomba memasak, dalam rangka memperingati hari ibu 2015. Diikuti 
44 orang peserta para bapak  bertempat di ruang rapat Kantor KPH 
Tuban (21/01).

Ketua Dharma Wanita Persatuan Perum Perhutani KPH Tuban 
Ny. Riyanto Yudhotomo dalam sambutannya menyampaikan acara 
ini digelar untuk memeriahkan hari Ibu, berbagai perlombaan digelar  
antara lain lomba masak nasi goreng, telur ceplok, mengenali bum

bu dapur dengan 
penciuman dan 
karaoke yang pe
sertanya semua 
b a p a k  b a p a k 
mulai jabatan 
Kepala Reseort 
P e m a n g k u a n 
Hutan (KRPH) 
sampai dengan 
Admin is t ra tu r. 
D i p e r e b u t k a n 
masing – masing 
juara I, II, dan III.

“ Biarpun ter
lambat tidak apa
apa dari pada 
tidak dilaksana
kan sama sekali, 
mestinya diper
ingati tanggal 22 
Desember 2015 karena banyak kegiatan sehingga baru bisa dilak
sanakan sekarang,” kata Adm KPH Tuban Riyanto Yudhotomo.

Sebagai pemenang lomba masak nasi goreng juara I. Abdul 
Mutolip Asper/KBKPH Jompong, II. Mujiyono Asper Kranji, III Achmad 
Kantor KPH,  lomba menganali bumbu dapur juara I. Samsu dari 
Kerek, II Muntono Sundulan, III Kacung Kantor KPH. 

 Kom.tbn/Suep
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DIVISI REGIONAL JANTEN

Gubernur Jabar
Ke Tasikmalaya Selatan

KPH TASIKMALAYA
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan beserta rombongan 

berkunjung ke Tasik Selatan, tepatnya di wilayah Cikalong dan 
Cipatujah untuk melihat infrastuktur pembangunan jalan di wilayah 
Pantai Selatan Jawa Barat mulai dari PangandaranTasikmalaya
GarutCianjurSukabumi (9/1) 

Pada kesempatan Gubernur juga melakukan dialog dengan 
LMDH Mandalajaya Kec Cikalong  dan para nelayan Desa Cimanuk 
meumbahas terkait pembangunan infrastruktur pembangunan jalan 
disepanjang pantai Cikalong dan Cipatujah. Gubernur meminta ke
pada seluruh masyarakat Tasikmalaya selatan untuk merawat jalan 
tersebut dengan sebaikbaiknya dan melakuan penghijauan di sepa
njang jalan yang dijadikan tempat rekreasi atau fasilitas publik. 

Sementara manajemen Perhutani melalui Asper/KBKPH 
Cikatomas,  Amar Sukmana  mengatakan lokasi yang dikunjungi ro
bongan gubernur selain kawasan hutan diwilayah tersbut terdapat 
juga wilayah pantai yang merupakan destinasi wisata pantai yang 
ada di Kab. Tasikmalaya

Menurut Amar Perhutani bersama Pemkab Tasikmalaya melalui 
Dinas Pariwisata berupaya untuk mengembangkan sektor wisata di 
kawasan tersebut.*

TINJAU SUMBER AIR CIPARAY
KPH Tasikmalaya, Garut dan OPD Propinsi Jawa Barat melaku

kan survai lokasi sumber mata air Ciparay yang berada di kawasan 
hutan petak 33c RPH Cisayong  BKPH Tasikmalaya (22/1).

Kegiatan survai ber
tujuan untuk memper
cepat penyelesaian per
masalahan perbatasan 
antara Kabupaten 
Tasikmalaya dan Garut 
terkait dengan peman
faat sumber mata air 
Ciparay.

“Sumber mata air 
Ciparay tersebut be
rada diperbatasan 
wilayah administratif 
antara Desa Sundakerta 
Kec. Sukahening Kab 

Tasikmalaya dan Desa Sukahurip Kec Pangatikan Kab. Garut,’ tutur 
Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah 
IV Jawa Barat Bambang Agus Suhardi. 

Menurut dia permasalahan sumber mata iar Ciparay tersbut su
dah berlangsung selama puluhan tahun. Untuk itu Pemprov Jabar 
akan melakukan kerjasama pemanfaatan air tersebut dengan 
Perhutani Divisi Regional Jawa barat dan Banten, kemudian dilan
jutkan dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya dan Garut   

Adm/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan mengatakan bahwa 
sumber mata air yang berada dalam kawasan hutan dapat diman
faatkan untuk kepentingan umum atau masyarakat manapun den
gan tetap memperhatika ketentuan dalam kawasan hutan lindung 
dan tata kelola air, dengan tujuan akhir kawasan hutan lindung dapat 
terjaga secara lestari.*

vonIS UntUK YoYon
Yoyon, warga Kampung Cibeureum Desa Cikadu Kecamatan 

Cikalong yang menjdi tersangka penebangan pohon di kawasan 
hutan Perhutani petak 41a1 RPH Cikalong, BKPH Cikatomas oleh 
hakim Pengadilan Tinggi Tasikmalaya di vonis hukuman penjara se
lama satu tahun dua bulan tambah denda Rp 500 juta, subdider satu 
bulan kurungan (26/1/16)

Sidang yang dipimpin Mjelis hakim Duta Baskara, SH,MH me
mutuskan bahwa ia bersalah karena telah terbukti melakukan pen
ebangan pohon tanpa ijin di kawasan hutan yang di kelola Perum 
Perhutani KPH Tasikmalaya. Putusan tersebut lebih ringan dari tun
tuan jaksa penuntut umum yang dibacakan disidang sebelumnya 
yang menuntut selama  dua tahun penjara.

Sebelumnya Yoyon diketahui merupakan oknum anggota SPP 
(Serikat Petani Pasundan) yang tertangkap tangan ketika melaku
kan patroli gabungan atara Polres Tasikmalaya dengan Perhutani 
pada 23 Agustus 2015. Saat melakukan penebangan pohon, kala 
itu, ia beserta temannya Yoyo sedang melakukan penebangan po
hon, semntara Yoyo saat ini masih menunggu sidang pengadilan 
selanjutnya. 

Menanggapi hal tersebut Administratur/KKPH Tasikmalaya, 
Henry Gunawan  mengatakan pihaknya  menyerahkan kasus terse
but sepenuhnya pada proses pengadilan.

“ Karena itu sudah keputusan hukum, kita akan menghormati 
semua keputusan tersebut, dan diharapkan kedepanya ini jadi pela
jaran, sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.*

menanam BerSama LmdH
KPH Tasikmalaya bersama LMDH Jaya Candra  melakukan   pe

nanaman pinus seluas 4,2 ha dengan jarak tanam 4 x 4 m di petak 
47b RPH Sodong, BKPH Taraju, Rabu (06/01).

Dikatakan Administratur KPH Tasikmalaya, Henry Gunawan pe
nyertaan LMDH dalam 
gerakan penanaman 
pohon tersebut bertu
juan untuk menanam
kan rasa cinta mereka 
terhadap sumber daya 
hutan. 

“ Penanaman ini 
diharapkan dapat men
jadi pelajaran berhar
ga bagi LMDH, agar 
mereka mengerti dan 
paham betul tentang 
cara menanam pohon 
yang baik dan benar. 

Yang paling penting  untuk  menjalin kebersamanan antara petugas 
perhutani dengan LMDH, Selain itu, kebersamaan ini supaya hutan 
hijau serta kelestarian dan keamanan hutan selalu terjaga secara 
berkesinambungan,” tutur Henry.

Kegiatan serupa juga dilakukan dengan LMDH Gunungsiang 
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dengan menanam 
kopi dan kesemek 
(D iospyroskak i ) 
sebanyak 1600 po
hon di sekitar wisa
ta Curug Ciparay 
petak 48c RPH 
Leuwisari BKPH 
Singaparna (4/1).

Gerakan pena
naman sebagaima
na dikatakan Adm 
KPH Tasikmalaya, 
Henry Gunawan  
adalah untuk menj
alin kebersamanan 

antara petugas Perhutani dengan Muspika Kecamatan Cigalontang 
dan LMDH dalam melestarian sumber daya hutan.

 “Dalam pengelolaan hutan Perhutani tetap memperhatikan 
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, sehingga fungsi hutan 
bisa tetap bermanfaat bagi masyarakat melalui pemanfaatan jasa 
lingkungan berupa pemanfaatan wisata alam. Perhutani mengajak 
masyarakat sekitar hutan untuk ikut bersama sama mengelola dan 
mengamankan hutan, sehingga masyarakat yang tergabung dalam 
LMDH nantinya diberi kesempatan untuk ikut mengelola hutan den
gan pemanfaatan jasa lingkungan,” jelas Henry.

Penanaman dua komoditas tersebut disambut antusias oleh 
masyarakat sebagaimana dikatakan Kepala Desa Parentas, Andi 
Ramdani yang juga Ketua LMDH Gunungsiang tersebut.*

SeraHKan SHarInG teBanGan 2014
Sharing hasil  produksi kayu tebangan 2014 sebesar Rp 138 

juta diserahkan ke
pada 23 LMDH Kota 
dan Kab Tasikmalaya 
di Aula kantor KPH. 
Penyerahan secara 
simbolik dilaku
kan Kepala Dinas 
Kehutanan dan 
Perkebunan Kab. 
Tasikmalaya, Drs 
H Heri Sogiri MM 
didampingi Adm 
KPH Tasikmalaya Ir 
Henry Gunawan Msi  

(12/01)
Dalam sambutannya Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kab. Tasikmalaya Heri Sogiri dikatakan bahwa sharing kayu meru
pakan bentuk dari kewajiban Perum Perhutani dan tanggung jawab 
moral yang harus diberikan kepada Masyarakat Desa Hutan melalui 
LMDH atas partisipasinya dalam program PHBM. Dengan adanya 
dana sharing produksi kayu tersebut Heri meminta agar digunakan 
sebaikbaiknya, untuk modal koperasi ataupun bentuk usaha lain
nya.

Kom.tsk/asep JB

Polhut Amankan Kayu Temuan 
KPH KUnInGan
Anggota Polisi Hutan mobil (Polhut Mob) Perhutani KPH 

Kuningan saat melaksanakan patroli gabungan bersama  jajran petu
gas RPHBantar Panjang dan Polisi teritorial (Polter) BKPH Ciledug 
yang dipimpin oleh Danru Utom Priatna dan Pabin Polhut AKP H 
Samsudin pada petak 84 dan 85 RPH Bantarpanjang Kecamatan 
Cibingbin berhasil mengamankan kayu temuan (25/1).

Temuan kayu  jenis jati Pacakan dan gelondongan di tanah 

milik warga dekat pemu
kiman masyarakat Blok 
Tangsi tersebut diduga 
berasal dari kawasan hu
tan Bantarpanjang BKPH 
Ciledug. Dengan temuan 
tersebut tim gabun
gan langsung menemui 
aparat desa dan warga 
masyarakat setempat un
tuk melakukan koordinasi 
pengambilan kayu terse
but.

Dari hasil invetarisir, 
tumpukan kayu jati terse
but dengan ukuran pan
jang yang berpariasi den
gan jumlah 250 batang = 
12,450 M3 dan langsung 
diamankan Ke TPK di 

Ciledug dan sejauh ini masih dalam proses penyelidikan.*

KadIv tInJUa tanaman SteK PUcUK KaYU PUtIH
KPH Kuningan mengembangkan tanaman Stek Pucuk kayu 

putih yang pada  2015 mencapai keluasan 1.342,67 Ha. Terdiri dari 
Kerapatan Tegakan (KRT) seluas 600,09 Ha dan pengembangan 
seluas 742, 58 Ha yang ditanam bersama dengan LMDH.

Pengembangan tanaman stek pucuk Kayu Putih tersebut terbagi 
di 7 RPH yaitu RPH Cipancur, Ambit, Tonjong, Bantar Panjang, Dukuh 
Badag, Gunungsari, Cipondok dan tiga BKPH yaitu BKPH Waled, 
Ciledug dan BKPH Cibingbin wilayah Perhutani KPH Kuningan. 

Kepala Divisi Regional jawa Barat dan Banten, Ellan Barlian, 
dalam kunjungan kerja pada lokasi pengembangan tanaman stek 
pucuk Kayu Putih yang ditanam dengan pola plongplongan di petak 
71.a RPH Cipondok BKPH Cibingbin diharapkan bisa meningkatkan 
produksi daun kayu putih, masa panen lebih cepat, serta rendemen 
yang lebih tinggi. 

Dengan catatan perlu adanya pengawasan, pemeliharaan 
dan monitoring secara terus menerus, dikarenakan tanaman kayu 
putih merupakan 
salah satu potensi 
sumberdaya hu
tan yang memi
liki potensi sumber 
pendapatan non 
kayu. ”demik ian 
Ellan sampaikan

S e d a n g k a n 
rencana pengem
bangan tanaman 
kayu putih da
lam tahun 2016 
Perhutani KPH 
Kuningan seluas 
1.597,94 Ha, ter
diri dari KRT (kera
patan tegakan) seluas 230,89 Ha sebanyak 5 RPH 2 BKPH serta 
pengembangan seluas 1.367,05 Ha yang terbagi dalam 8 RPH 2 
Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH)Waled dan Ciledug.*

BantU PemBanGUnan meSJId
KPH Kuningan memberikan bantuan untuk pembangunan Masjid 

berupa Semen, Pasir, Batubata dan Kramik pada Ketua Panitia 
Pembangunan Masjid AlIstikomah Desa Cigugur Kecamatan 
Cigugur Kabupaten Kuningan wilayah RPH Haurkuning BKPH 
Garawangi (15/01)

Bantuan diserahkan oleh KSS PHBM, Gunawan kepada Aang 
Taufik, Ketua Panitia Pembangunan Mesjid.
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“ Bantuan kami harap

kan dapat dimanfaatkan 
dengan sebaikbaiknya. 
Bantuan ini merupakan 
kepedulian kami terhadap 
warga masyarakat desa 
sekitar hutan,” demikian 
Gunawan sampaikan.

Sementara Aang Taufik 
menyatakan terima kasih 
atas bantuan tersebut.

Kom/Kng/dan

Bersama BUMN Hijau Lesatri 
Tanam Tarung dan Jagung

KPH IndramaYU
KPH Indramayu melakukan kerja sama dengan BUMN Hijau 

Lestari menanam  tanaman Tarung (Indigo ver) dan Jagung Hibrida 
dalam program Bantuan Layanan Umum (BLU) yang tujuannya untuk 
penyediaan Hijauan Makanan Ternak (HMT) (26/1). Pertemuannya 

berlangsung di persema
ian JPP RPH Bantar Waru 
BKPH Sanca. 

Jagung dan Tarung se
dianya akan dijadikan ma
kanan ternak berupa silase 
( Silagung) atau makanan 
ternak yang difermentasi 
yang bisa meningkatkan 
protein bagi ternak,  baik 
Domba maupun Sapi. 

Adm/KKPH Indramayu, 
Agus Yulianto mengatakan 
bahwa kerja sama terse
but dilakukan dengan tidak 
tumpang tindih lokasi pe
nanaman dengan program 
ketahanan pangan yang di 

luncurkan pemerintah meski sama sama tanaman jagung. Pola 
yang akan diterapkan melalui program Wana Tani dengan pola pe
nanaman dilakukan sebagai tanaman sela pada tanaman pokok 
kehutanan salah satunya di kebun Kayu Putih. Sebagai uji coba di
lakukan Demplot seluas 10 Ha yang terbagi menjadi 2 yaitu 5 Ha 
Tanaman Tarung (Indigo Verra) dan 5 Ha Tanaman Jagung Hibrida 
yang di laksanakan di petak 27 a RPH Bantar Waru BKPH Sanca .

Pada kesempatan itu hadir asi PSDH Suparjo, Asper Sanca 
Darto, Jatimunggul Iwan Yuliawan dan Asper Cikawung Unus 
Yunus,KSS PHBM Didi Kusnadi, ketua LMDH Wana Bakti Lestari 
yang akan mengikuti kegiatan dengan BUMNHL .

 Ketua  LMDH Wana Bakti Lestari  Anen mengatakan siap untuk 
bekerja sama dengan BUMNHL dalam Program BLU sesuai dengan 
Lahan yang tersedia di HPDnya. Dengan pertimbangan sharing 
yang akan diterimanya program tersebut Anen harapkan dapat lebih 
bisa meningkatkan pendapatan pada kelompok.*

SeraHKan motor dInaS 
Sebanyak 27 unit kendaraan kendaraan dinas jenis motor trail 

Merek Kawasaki KLX diserahkan untuk operasional  6 pejabat Asper 
dan 21 pejabat  KRPH lingkup KPH Indramayu (18/1).

Penyerahan motor dinas  dilakukan oleh Agus Yulianto sebagai 
bersamaan dengan kegiatan Apel Siaga di halaman kantor KPH 
Indramayu. 

Administratur KPH Indramayu, Agus Yulianto dalam sambutan
nya meminta agar kendaraan operasional bagi Asper dan KRPH 
tersebut digunakan dan di rawat sebaik mungkin. Kom.Idr/Sabar.

Gubernur Apresiasi Perhutani
KPH cIanJUr
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyampaikan peng

hargaan kepada Perhutani yang selama ini sudah membantu 
masyarakat Jawa Barat, terutama yang berada di sekitar hutan da
lam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Hal itu disampaikan 
Gubernur saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Barat 
bagian selatan dalam rangka monitoring program pembangunan 
daerah belum lama ini..

Perhutani KPH Cianjur yang sebagian besar kawasan hutannya 
terletak di wilayah Jawa Barat bagian selatan yang sangat berper
an penting dalam mendukung pemerintah, baik dalam hal program 
kedaulatan pangan maupun pengelolaan wisata pantai yang se
bagian besar akses jalannya melalui kawasan hutan Perhutani. 

Wakil Administratur/KSKPH Cianjur, Agus Soleh mengatakan 
bahwa apresiasi yang diberikan oleh Ahmad Heryawan kepada 
Perhutani merupakan suatu kebanggaan sekaligus merupakan tang
gungjawab yang harus selalu dijaga oleh seluruh jajaran Perhutani 
khususnya KPH Cianjur dalam mengelola hutan untuk meningkat
kan kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan (MDH). 

Pada kesempatan itu diadakan dialog antara Gubernur dengan 
LMDH Rimba Makmur. Dalam dialog itu perwakilan  LMDH menyam
paikan kepada Gubernur bahwa selama ini sudah banyak terbantu 
oleh Perhutani baik dalam peningkatan kesejahteraan dengan adan
ya program pemberian pinjaman modal usaha produktif maupun di 
bidang pendidikan dengan diberikannya bantuan berupa fasilitas 
pendidikan untuk anak anak sekolah mereka.*

KadIvre Janten tInJaU tanaman
Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Ellan 

Barlian didampingi Administratur KPH Cianjur, Henry Purnomo men
injau lokasi tanaman tahun 2015 di RPH Cikondang BKPH Cianjur 
beberapa waktu lalu. Kunjungannya tersebut untuk mengecek lang
sung berkaitan kegiatan pekerjaan pembuatan tanaman 2015 KPH 
Cianjur. 

Lokasi tanaman yang berada petak 91 a dengan luas 27,19 
hektar yang merupakan lokasi tanaman tahun 2015 dengan jenis 
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pinus. 

Adm/KKPH Cianjur, Henry Purnomo mendapat apresiasi dari 
Kadivre karena dinilai telah berhasil menyelesaikan tanaman tahun 
berjalan dengan baik dan sesuai tata waktu. 

Untuk itu Ellan juga berpesan kepada seluruh petugas di lapan
gan terutama mandor tanaman untuk senantiasa memberikan pe
tunjuk dan bimbingan kepada para penggarap tentang cara mena
nam pohon yang benar disamping petugas juga harus memfasilitasi 
pemasaran hasil tanaman palawija sehingga bisa meningkatkan 
penghasilan mereka.*

Komando taBUr BenIH aWaLI taHUn 2016 
Perum Perhutani menggalakan penanaman bibit yang berkuali

tas untuk menghasilkan hutan lestari. KPH Cianjur menggelar ko
mando tabur benih pembuatan persemaian Pinus 2016 di RPH 

Gunung Kancana BKPH 
Cianjur dengan dihadiri 
Wakil Administratur KPH 
Cianjur, Dudu Abdulah 
dan melibatkan seluruh 
Asper, KRPH, Mandor 
tanam dan persemaian 
(2/1).

Kegiatan bertujuan un
tuk memberikan pelatihan 
praktis teknik pembuatan 
persemaian sekaligus 
menyamakan persepsi 
mengenai penaburan 
benih pinus. kebutu
han bibit masing mas
ing BPKH untuk rencana 
tanaman 2016/2017.

Kepala Seksi 
Pengelolaan Sumber 
Daya Hutan (PSDH), 
Didin Rohidin mengata
kan bahwa kebutuhan to

tal benih pinus KPH Cianjur tahun 2016 sebanyak 49,53 kilogram 
untuk menghasilkan bibit pinus sebanyak 618,358 plances yang 
akan ditanam sebagai tanaman pokok di lahan seluas 2.565,30 hek
tar tanaman tahun 2016 ini.

Kom/Cjr/Nung F.

Sadapan  Lampui Target
KPH BandUnG SeLatan
Menutup tahun 2015 akhir Desember 2015,  jajaran Perum 

Perhutani BKPH Tambakruyung Barat KPH Bandung Selatan men
gadakan acara syukuran dalam rangka pelampauan target getah pi
nus tahun 2015 serta pembagian hadiah bagi penyadap berprestasi 
lingkup BKPH Tambakruyung Barat.

Prestasi yang ditorehkan oleh jajaran BKPH Tambakruyung 
Barat dibawah komando Asper/KBKPH Tambakruyung Barat, Erwin 
Setiadi SP adalah terlampauinya target sadapan getah pinus ta
hun 2015 dari target RKAP sebesar 225.379 kg terealisasi sebe
sar 275.640 kg atau 122%. Atas dasar itulah Asper beserta jajaran 
mengundang para penyadap berprestasi sebanyak 20 orang yang 
merupakan perwakilan setiap TPG yang ada di wilayah BKPH 
Tambakruyung Barat.

Hadiah yang diberikan berupa peralatan rumah tangga serta 
barang elektronik. Pada kesempatan itu juga dilakukan peresmian 
sarana penunjang wisata alam Bumi Perkemahan Tangsi yang be
rada di Wilayah BKPH Tambakruyung Barat RPH Cidadap berupa 
renovasi Mushalla dan pembangunan MCK yang bertujuan untuk 
melengkapi sarana dan prasarana kegiatan wisata di Buper Tangsi. 
*

dISeraHKan Kendaraan dInaS
Adm  KPH Bandung Selatan, Ir Bambang T Mulyanto, MM me

nyerahkan kendaraan operasional petugas sebanyak 36 unit kepa
da Asper dan KRPH di kantor KPH Bandung Selatan (25/1). Asper  
Cicilin Asep Padilah, S.Hut menerima  kunci mewakili yang berhak 
menerima.

Adm berharap dengan adanya kendaraan dinas tersebut para 
petugas dapat melakukan pekerjaan dengan mudah dan lebih baik. 

Kom/Bds/Isep-mU

Dirut Jadi Khatib dan Imam
 
KPH BoGor
Direktur utama Perum Perhutani, Mustoha Iskandar menjadi 

khatib dan imam Jumat saat peresmian musholla An Nahl di kantor 
Perhutani KPH Bogor, Cibinong (8/1). 

Mustoha Iskandar menilai  pembangunan mushola sebagai pro
gram perubahan revolusi mental yang diprogram oleh Pemerintah 
Jokowi. 

“Saya akan buat surat edaran kepada seluruh Divisi Regional, 
yang intinya ditujukan kepada karyawan/ti Perhutani yang beragama 
Islam untuk melaksanakan sholat tepat waktu dan berjama’ah. 
Selain itu, diharapkan setiap Kantor KPH agar memiliki bangunan 
Mushola untuk dapat dipergunakan karyawannya dalam beribadah,” 
tambahnya. *

aPeL SIaGa Bencana aLam 
Administratur Perum KPH Bogor, Asep Dedi Mulyadi memimpin 
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apel Siaga Bencana Alam sekaligus menyerahkan kendaraan di
nas roda dua bagi segenap Asisten Perhutani dan Kepala Resort 
Pemangkuan Hutan di halaman kantor Perhutani Bogor, Cibinong 
(11/1)

 Asep Dedi Mulyadi dalam arahannya menyampaikan, guna 
mengantisipasi kondisi cuaca memasuki musim penghujan, dikha
watirkan terjadinya longsor maka diperlukan kesiagaan para Polisi 
Teritorial untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam tersebut. 
Berkaitan dengan diberikannya fasilitas kendaraan motor ini, di
harapkan dapat memperlancar dan meningkatkan kinerja petugas 
dilapangan, tambahnya.*

SonGSonG SWaSemBada ternaK 
KPH Bogor  bekerjasama dengan Direktorat Kajian Strategi dan 

Kebijakan Pertanian IPB, PT ANTAM (Persero) Tbk dan BKP5K 
Kabupaten Bogor, melaksanakan penanaman Hijau Pakan Ternak 
yang berlokasi di Desa Antajaya Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten 
Bogor (5/1)

Hadir pada acara tersebut  Dirjen Peternakan, Rektor IPB, 
Danrem Surya Kencana, Administratur Perhutani KKPH Bogor Asep 
Dedi Mulyadi, dan tokoh masyarakat setempat. 

Kegiatan penanaman tersebut merupakan sebagai Pencanangan 
Pengembangan Hijau Pakan Ternak menyongsong swasembada 
daging dan penguatan potensi ekonomi lokal.*

Green Home PIK BoGor 
Ketua Paguyuban Istri Rimbawan Perhutani KPH  Bogor, Devi 

Asep Dedi Mulyadi, beserta seluruh Pengurus istri rimbawan yang 
berada di wilayah KPH 
Bogor,  melaksanakan 
penanaman tanaman 
buahbuahan bertem
pat di halaman Kantor 
Asper BKPH Jasinga  
Leuwiliang (18/1)

Dalam kesem
patan tersebut, Devi 
menyampaikan bah
wa kegiatan tersebut 
merupakan program 
penghijauan di setiap 
halaman kantor dan 
rumah dinas  seluruh 
wilayah kerja KPH 
Bogor. Dengan tu
juan untuk membuat 
suasana kantor dan 
rumah menjadi asri 
,indah,  dan sejuk.

 Kom.Bgr/Yeti

SWB Menanam
KPH KeBonHarJo 
Pramuka Pangkalan Khusus (Pangsus) Sale, Asosiasi 

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pelestarian Alam (Antapala) 
Tahunan dan Karang Taruna ds Gendono Gandu bersamasama 
menggelar kegiatan cinta lingkungan hutan. Cinta lingkungan hutan 
tersebut diwujudkan dengan menanam  bibit Jambu, Kersen dan  
Sirsat di kawasan hutan Gunung Pencu Petak 12 Gayam Kebonharjo 
(17/1)

Adm KPH 
Kebonharjo, Isnin 
Soiban menjelaskan 
bahwa gerakan cinta 
kelestarian hutan perlu 
ditanamkan sejak 
dini. Hal ini untuk 
menghasilkan generasi 
muda berwawasan 
lingkungan dan sosial. 

“ Termasuk dalam 
kegiatan pramuka 
pangsus Sale ini. 
Adikadik pramuka 
dan organisasi 
kepemudaan telah 

mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi dalam menjaga dan 
memelihara kelestarian hutan. Apa yang telah dilakukan para 
pemuda tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif 
terhadap masyarakat sekitar hutan. Kami sangat mengapresiasi 
kepedulian para siswa pramuka dan pemuda tersebut,” ujar Isnin.

Lebih dari lima puluh siswa dan pemuda menanami di hutan yang 
lahannya didominasi bebatuan itu. Selain bibit Jambu, Kersen dan 
Sirsat, mereka juga menyebar (menanam) puluhan bibit kemlanding 
di lokasi yang saat ini dimanfaatkan sebagai obyek misata tersebut. 

Kom.Kbh/Wiyoso

KPH tUBan
Saka Wanabakti KPH Tuban bersama Madrasah Aliyah dan 

SMKN 1 Kec. Montong menanaman di kanan kiri petak 98 s/d 104 

sepanjang 1 KM dengan bibit 
sebanayak 3.000 pohon.

Ketua harian Pimpinan 
Saka Wanabakti Kwartir 
Cabang (Kwarcab) Tuban, 
Muchlisin Sabarna bahwa 
menana. Pohon manfaatnya 
banyak bagi kehidupan 
terutama bagi kehidupan 
manusia. Menanam sebuah 
pohon adalah melakukan 
pekerjaan yang sangat 
mulia. 

Kom.Tbn/Sueb

Diksar Kehutanan SWB
KPH SIanJUr
Sebanyak 20 Pramuka calon anggota Saka Wanabakti Kwartir 

cabang Cianjur angkatan XVI mengikuti kegiatan Pendidikan dan 
latihan Dasar selama tiga hari di lokasi persemaian dan Tempat 
Penimbunan Kayu (TPK) Pongponglandak, BKPH Ciranjang Selatan 
belum lam ini. Pada Kegiatan yang bertemakan “Cinta alam dan kasih 

sayang sesama manusia”ini para 
peserta mendapatkan materi dan 
pelatihan praktek lapangan tentang 
pengetahuan dan keterampilan, 
diantaranya, pembenihan, 
pembibitan, pengukuran kayu, 
kerajinan hutan kayu dan lainlain.

Asper BKPH Sukanagara 
Selatan, Tatang Koswara yang 
menyatakan bahwa generasi 
penerus bangsa yang tergabung 
dalam Saka Wanabakti pada 
gilirannya akan lebih peduli 
terhadap alam dan lingkungan, dan 
merekalah yang akan menjadi garda 
terdepan pelestari lingkungan. 

Kom.cjr/nung F.

KPH BANYUWANGI SELATAN
Dalam Upaya untuk mengawal rencana pengelolaan dan 

pengembangan wisata Pulo Merah agar benarbenar menjadi 
destinasi unggulan di bumi persada, Direktur Utama Perum 
Perhutani, Mustoha Iskandar melakukan pematauan langsung ke 
lokasi wisata Pulo Merah. 

Dikatakan Dirut, kegiatan pemanatau langsung ke lokasi 
wisata Pulo Merah di petak 70 dan 75 BKPH Sukamade KPH 
Banyuwangi Selatan dalam rangka untuk mengawal 
keberhasilan rencana perusahaan 
u n t u k 

pengelolaan dan pengembangan wisata melalui investasi di tahun 
2016 (18/1).

” Upaya dari perusahaan untuk mengembangkan sektor wisata 
yang sekarang lagi trend merupakan komitmen perusahaan 
untuk menangkap peluang bisnis industri hilir sebagai penopang 
pendapatan perusahaan dari sektor non kayu atau dari sektor jasa 
lingkungan,” tutur Mustoha.  

Sementara itu Genderal Manager KBM Wisata 
dan Jasa Lingkungan II Jatim Hendi Setiarto dalam 
penjelasan terkait desain dan tata kelola rencana 
investasi untuk pengelolaan dan pengembangan 
wisata Pulo Merah kepada Dirut Perhutani.

Sehubungan dengan rencana investasi 
untuk pengelolaan dan pengembangan wisata 
Pulo Merah Mustoha berpesan agar promosi 
yang sudah terekpose ke publik yang berimbas 
banyaknya wisatawan yang datang haruslah 
diimbangi dengan kondisi riil dilapangan. Dan 
tak kalah pentingnya agar selalu menyajikan 
pelayanan yang baik pada setiap pengunjung 
serta jaga kebersihan wisata, sebab sebagus 
apapun wisata kalau ada sampah pasti 
kelihatan kurang menarik.

” Hal ini saya sampaikan demi kemajuan 
wisata Pulo Merah agar benarbenar 
menjadi destinasi wisata unggulan jujugan 
wisatawan, dapat meningkatkan minat 
kunjung wisatawan baik lokal maupun 
asing,” pinta Mustoha Iskandar. 
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KPH BANYUWANGI SELATAN
Dalam Upaya untuk mengawal rencana pengelolaan dan 

pengembangan wisata Pulo Merah agar benarbenar menjadi 
destinasi unggulan di bumi persada, Direktur Utama Perum 
Perhutani, Mustoha Iskandar melakukan pematauan langsung ke 
lokasi wisata Pulo Merah. 

Dikatakan Dirut, kegiatan pemanatau langsung ke lokasi 
wisata Pulo Merah di petak 70 dan 75 BKPH Sukamade KPH 
Banyuwangi Selatan dalam rangka untuk mengawal 
keberhasilan rencana perusahaan 
u n t u k 

pengelolaan dan pengembangan wisata melalui investasi di tahun 
2016 (18/1).

” Upaya dari perusahaan untuk mengembangkan sektor wisata 
yang sekarang lagi trend merupakan komitmen perusahaan 
untuk menangkap peluang bisnis industri hilir sebagai penopang 
pendapatan perusahaan dari sektor non kayu atau dari sektor jasa 
lingkungan,” tutur Mustoha.  

Sementara itu Genderal Manager KBM Wisata 
dan Jasa Lingkungan II Jatim Hendi Setiarto dalam 
penjelasan terkait desain dan tata kelola rencana 
investasi untuk pengelolaan dan pengembangan 
wisata Pulo Merah kepada Dirut Perhutani.

Sehubungan dengan rencana investasi 
untuk pengelolaan dan pengembangan wisata 
Pulo Merah Mustoha berpesan agar promosi 
yang sudah terekpose ke publik yang berimbas 
banyaknya wisatawan yang datang haruslah 
diimbangi dengan kondisi riil dilapangan. Dan 
tak kalah pentingnya agar selalu menyajikan 
pelayanan yang baik pada setiap pengunjung 
serta jaga kebersihan wisata, sebab sebagus 
apapun wisata kalau ada sampah pasti 
kelihatan kurang menarik.

” Hal ini saya sampaikan demi kemajuan 
wisata Pulo Merah agar benarbenar 
menjadi destinasi wisata unggulan jujugan 
wisatawan, dapat meningkatkan minat 
kunjung wisatawan baik lokal maupun 
asing,” pinta Mustoha Iskandar. 
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