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BAB II 

GAMBARAN UMUM KANTOR PERUM PERHUTANI DIVISI 

REGIONAL JAWA TENGAH 

 

A. Gambaran Umum 

2.1 Sejarah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah 

Perum Perhutani adalah perusahaan yang bergerak di bidang Kehutanan 

(khususnya di Pulau Jawa dan Madura) dan mengemban tugas serta wewenang 

untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) 

dengan memperhatikan aspek produksi/ekonomi, aspek sosial dan aspek 

lingkungan. Dalam operasionalnya, Perum Perhutani berada di bawah koordinasi 

Kementerian BUMN dengan bimbingan teknis dari Departemen Kehutanan. 

Perum Perhutani mempunyai kisah panjang dalam sejarah pengelolaan hutan di 

Jawa dan Madura. 

 Sejarah pengelolaan hutan di Jawa dan Madura, secara modern-

institusional dimulai tahun 1897 dengan dikeluarkannya “Reglement voor het 

beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera”, Staatsblad 1897 

nomor 61 (disingkat “Bosreglement”) selain itu terbit pula “Reglement voor den 

dienst van het Boschwezen op Java en Madoera” (disingkat “Dienst Reglement”) 

yang menetapkan aturan tentang organisasi Jawatan Kehutanan, dimana dibentuk 

Jawatan Kehutanan dengan Gouvernement Besluit (Keputusan Pemerintah) 

tanggal 9 Februari 1897 nomor 21, termuat dalam Bijblad 5164. Hutan-hutan Jati 
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di Jawa mulai diurus dengan baik, dengan dimulainya afbakening (pemancangan), 

pengukuran, pemetaan dan tata hutan.  

  Setelah kisah panjang Perum Perhutani, Pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah RI No 73 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan 

Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) 

Kehutanan Negara. Sejak  2 Oktober 2014 tersebut Perum Perhutani ditunjuk 

Pemerintah selaku pemegang saham sebagai induk Holding BUMN Kehutanan 

dengan anak perusahaan PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT 

Inhutani IV, PT Inhutani V.  

Penambahan penyertaan modal negara bagi Perum Perhutani berasal dari 

pengalihan seluruh saham milik Negara pada perusahaan PT. Inhutani I (didirikan 

berdasarkan PP No. 21/1972 di Kalimantan Timur), PT. Inhutani II (didirikan 

berdasarkan PP No. 32/1974 di Kalimantan Selatan), PT. Inhutani III (didirikan 

berdasarkan PP No. 31/1974 di Kalimantan Tengah), PT. Inhutani IV (didirikan 

berdasarkan PP No. 22/1991 di Sumatera Utara) dan PT. Inhutani V (didirikan 

berdasarkan PP No. 23/1991 di Sumatera Selatan).  

2.2 Lokasi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah 

Sejak Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah terbentuk pada tahun 1972, 

lokasi perusahaan ini terletak di Gedung Bank BHS Jalan Pandanaran Semarang. 

Kemudian sejak awal tahun 1994 sampai sekarang, kantor Perum Perhutani Divisi 

Regional Jawa Tengah bertempat di Jalan Pahlawan No. 15-17 Semarang. Alasan 

pemilihan lokasi kantor ini dikarenakan agar mudah dijangkau dari seluruh 
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penjuru kota sehingga memudahkan transportasi bagi karyawan Perum Perhutani 

Divisi Regional Jawa Tengah. 

2.3 Visi, Misi dan Tata Nilai Perum Perhutani Divisi Regional Jawa 

Tengah 

2.3.1 Visi  

Menjadi Perusahaan Unggul dalam Pengelolaan Hutan Lestari. 

 

2.3.2 Misi  

1. Mengelola Sumberdaya Hutan secara Lestari (Planet).  

2. Meningkatkan Manfaat Pengelolaan Sumberdaya Hutan bagi Seluruh 

Pemangku Kepentingan (People)  

3. Menyelenggarakan Bisnis Kehutanan dengan Prinsip Good Corporate 

Governance (Profit). 

2.3.3 Tata Nilai  

Jujur  

Bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai, kebijakan dan kode etik 

organisasi.  

Peduli  

Tanggap dan mau terlibat dalam menyelesaikan permasalahan perusahaan, 

karyawan dan masyarakat.  

Profesional  

Menghasilkan kinerja yang terbaik dan selalu meningkatkan kompetensi sesuai 

permasalahan lingkungan bisnis. 
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2.4 Wilayah Kerja 

Wilayah Kerja Perum Perhutani Regional Jawa Tengah adalah seperti 

pada gambar II.1 dibawah ini : 

Gambar II. 1Wilayah Kerja Perum Perhutani Regional Jawa Tengah 

(Sumber :www.perumperhutani.ac.id Tahun 2017) 

 
 

Gambar II. 2Peta Wilayah Kerja Perum Perhutani Divre Jateng 

(Sumber : www.perumperhutani.ac.idTahun 2017) 

http://www.perumperhutani.ac.id/
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Kawasan hutan Perum Perhutani seluas 2.446.907,27  Ha, terdiri dari Hutan 

Produksi (HP) dan hutan lindung tidak termasuk kawasan hutan suaka alam dan 

hutan wisata.  

Wilayah kerja perusahaan terbagi menjadi 3 Divisi Regional dengan 57 Kesatuan 

Pemangkuan Hutan (KPH) dan 13 Seksi satuan kerja perencanaan sumberdaya 

hutan (SDH) yaitu:  

• Divisi Regional  Jawa Tengah seluas 635.746,78  Ha terdiri dari 20 KPH 

didukung 4 SPH  

• Divisi Regional Jawa Timur seluas 1.134.052,0  Ha terdiri dari 23 KPH  serta 5 

SPH  

• Divisi Regional  Jawa Barat dan Banten seluas 678.244,6  Ha terdiri dari 14 

KPH serta 4 SPH  

Sebagaimana UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan disebutkan bahwa 

luas hutan minimal 30 % dari luas wilayahnya. Luasan hutan yang di kelola 

Perhutani Jawa dan Madura dibanding dataran yang saat ini ada adalah lebih 

kurang 24% sehingga luas hutan yang ada perlu dipertahankan keberadaanya 

untuk mempertahankan daya dukung lingkungan.  

Perum Perhutani dikelompokkan dalam 6 satuan unit organisasi, yaitu : 

1. Kantor Pusat yang berkedudukan di Jakarta  

2. Kantor Unit yang terdiri atas : 

a. Divisi Regional Jawa Tengah yang berada di Semarag  

b. Divisi Regional Jawa Timur yang berada di Surabaya  

c. Divisi Regional Jawa Barat yang berada di Bandung  
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3. Pusat Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berada di 

Madiun.  

4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhutani yang berada di Cepu.  

5. Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) beserta organisasi di bawahnya 

berkedudukan di masing-masing wilayah unit dengan mempertimbangkan 

faktor efisiensi, efektifitas dan strategi pembentukannya yang akan ditetapkan.  

6. Kesatuan  Pengangkatan  Hutan  (KPH)  beserta organisasi dibawahnya 

berkedudukan dimasing-masing wilayah KPH, atau wilayah yang berdekatan 

dengan wilayah KPH. 

Kantor unit yaitu satuan organisasi perusahaan yang bertanggung jawab 

atas kepengurusan wilayah unit serta kinerja operasional dan keuangan pada 

masingmasing wilayah unit. Kantor unit berperan dalam memberikan layanan 

manajemen kepada satuan unit organisasi dibawahnya berupa : 

a. Pengabdian Strategi Direksi  

b. Pengarahan dan pembinaan  

c. Pengendalian manajemen  

Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah membawahi 

beberapa Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), antara lain : 

1. KPH Balapulang  

2. KPH Cepu  

3. KPH Blora  

4. KPH Mantingan  

5. KPH Telawa  

6. KPH Gundih  

7. KPH Purwodadi  

8. KPH Pati  

9. KPH Surakarta  

10. KPH Semarang  



32 
 

 
 

11. KPH Pekalongan Timur  

12. KPH Pekalongan Barat  

13. KPH Pemalang  

14. KPH Randublatung  

15. KPH Kedu Utara  

16. KPH Kedu Selatan  

17. KPH Kendal  

18. KPH Kebonharjo  

19. KPH Banyumas Timur  

20. KPH Banyumas Barat  

 

Dan beberapa Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM), antara lain : 

1. KBM Pejualan  

2. KBM Industri Hasil Hutan  

3. KBM PPCI  

 

Berdasarkan Kelas Perusahaan (KP) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa 

Tengah  terbagi atas :

• KP Jati : 341.104,75 ha (53,66%)  

• KP Pinus : 239.131,09 ha (37,61%)  

• KP Damar : 28.156,67 ha ( 4,43%)  

• KP Mahoni : 11.274,39 ha ( 1,77%)  

• KP Mangrove : 16.079,89 ha ( 2,53%) 

Dalam perencanaan pengelolaan hutan yang dikelola oleh KPH, terdapat 4 Seksi 

Perencanaan Hutan (SPH) yang wilayah kerjanya sama dengan Rayon di KPH 

yakni : 

• SPH I di Pekalongan (wilayah kerjanya KPH Rayon I) 

• SPH II di Yogyakarta (wilayah kerjanya KPH Rayon II)  

• SPH III di Salatiga (wilayah kerjanya KPH Rayon III) •SPH IV di Rembang 

(wilayah kerjanya KPH Rayon IV) Pembagian Rayon sebagai berikut : 
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2.5 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi adalah gambaran sistematis suatu hubungan antara tiap 

bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapakan dan 

diinginkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan 

pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas 

dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan 

hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung 

jawaban apa yang akan di kerjakan.  

Struktur organisasi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, dapat 

dikategorikan dalam system garis dan staff. Struktur organisasi garis dan staff 

adalah kekuasaan dan tanggung jawab dari tingkat tinggi sampai yang terendah 

terpisah secara jelas dan tegas. Setiap atasan mempunyai bawahan yang hanya 

menerima perintah dari atasannya tersebut. Struktur organisasi yang diterapkan di 

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah berdasarkan pada keputusan 

Direksi tanggal 27 Februari 2017 No. 143/KPTS/DIR/2017. 
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Gambar II. 3Struktur Organisasi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa 
Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah 2017) 
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B. Regulasi Penghapusan Yang Di Pakai Perum Perhutani Divisi Regional 

Jawa Tengah 

Pada saat pelaksanaan penghapusan alat transportasi, Perum Perhutani 

Menerapkan  PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan 

Pemindah Tanganan Aktiva Tetap Badan Usaha MIlik Negara. 

Pasal 17 

(1)Dalam hal pelaksanaan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva 

tetap terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas BUMN, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:  

a. Direksi mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas disertai dengan  

1) Kajian legal atas aktiva tetap yang dimohonkan penghapusbukuannya;  

2) Kajian ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang 

akan diperoleh BUMN)•,  

3) Penjelasan  mengenai  alasan  Penghapusbukuan dan/atau 

Pemindahtanganan.  

4) Rencana investasi pengganti/pembangunan kembali atas aktiva tetap 

yang akan dibongkar dimana anggarannya telah ditetapkan dalam 

RKAP yang disahkan oleh RUPS/Menteri.  

5) Dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan, berita acara (apabila 

hilang/musnah) serta data lain berupa lokasi/peta lokasi, jenis, 

spesifikasi, nilai perolehan, nilai buku, tahun perolehan, kondisi aktiva 

tetap dan foto kondisi terakhir.   
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6) Cara Pemindahtanganan yang diusulkan (khusus untuk pelaksanaan  

Pemindahtanganan).  

b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atau 

penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima 

permohonan dari Direksi.  

c. Dalam hal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas belum dapat memberikan 

persetujuan tertulis karena memerlukan data atau informasi lain, maka hal 

tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi dalam kurun 

waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b.  

d. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada hurufc, Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas sudah harus memberikan persetujuan atau 

penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima atau 

memperoleh data atau informasi lain yang dibutuhkan.  

(2) Dalam hal tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan 

ketentuan anggaran dasar, maka ketentuan anggaran dasar yang 

diberlakukan.  

(3) Dalam hal tatacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diatur 

dalam anggaran dasar, maka tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang diberlakukan. 
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Pasal 18 

(1)Dalam hal, pelaksanaan Penghapusbukuan atau Pemindahtanganan dilakukan 

dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS/Menteri, dilakukan 

dengan tata cara sebagai berikut:  

a. Direksi mengajukan permohonan tanggapan tertulis kepada 

Komisaris/Dewan Pengawas disertai dengan:  

1) Kajian legal atas aktiva tetap yang dimohonkan penghapusbukuannya;  

2) Kajian ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang 

akan diperoleh Perusahaan);  

3) Penjelasan  mengenai  alasan  Penghapusbukuan dan/atau 

Pemindahtanganan;  

4) Dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan, berita acara (apabila 

hilang/musnah) serta data lain berupa lokasi/peta lokasi, jenis, 

spesifikasi, nilai perolehan, nilai buku, tahun perolehan, kondisi aktiva 

tetap dan foto kondisi terakhir;  

5) Cara Pemindahtanganan yang diusulkan (khusus untuk pelaksanaan 

Pemindahtanganan).  

b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan tanggapan tertulis paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari yang ditujukan kepada Direksi setelah 

menerima permohonan dari Direksi;  

c. Dalam hal Komisaris/Dewan Pengawas belum dapat memberikan 

tanggapan tertulis karena memerlukan data atau informasi lain, maka hal 
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tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi dalam kurun 

waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b;  

d. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas sudah harus memberikan tanggapan tertulis 

kepada Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima atau 

memperoleh data atau informasi lain yang dibutuhkan;  

e. Dalam hal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak memberikan 

tanggapan tertulis dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, maka Direksi 

dapat meminta persetujuan kepada RUPS/Menteri disertai dengan 

penjelasan bahwa usulan tersebut tanpa tanggapan Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas karena belum diperoleh dalam kurun waktu 

yang ditetapkan.  

f. Setelah memperoleh tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas BUMN atau apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud 

pada huruf e, Direksi mengajukan permohonan kepada RUPS/Menteri 

disertai dengan : 

1) Tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau 

penjelasan mengenai tidak adanya tanggapan tertulis Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas;  

2) Kajian legal atas aktiva tetap yang dimohonkan penghapusbukuannya;  

3) Kajian ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang 

akan diperoleh BUMN);  
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4) Penjelasan mengenäi alasan Penghapusbukuan dan 

Pemindahtanganan;  

5) Dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan, berita acara (apabila 

hilang/musnah) serta data lain berupa lokasi/peta lokasi, jenis, 

spesifikasi, nilai perolehan, nilai buku, tahun perolehan, kondisi 

aktiva. tetap, penetapan mengenai RUTR/W dan foto kondisi terakhir;  

6) Cara Pemindahtanganan (khusus untuk pelaksanaan 

Pemindahtanganan).  

g. RUPS/Menteri sudah harus memberikan persetujuan atau tanggapan 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan dari 

Direksi BUMN;  

h. Dalam hal RUPS/Menteri belum dapat memberikan persetujuan atau 

tanggapan karena memerlukan data atau informasi lain, maka hal tersebut 

harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi dalam kurun waktu 

sebagaimana dimaksud pada huruf g;  

i. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h, 

RUPS/Menteri sudah harus memberikan persetujuan atau penolakan 

kepada Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima atau 

memperoleh data atau informasi lain yang dibutuhkan.  

(2) Dalam hal tata  cara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berbeda dengan 

ketentuan anggaran dasar, maka ketentuan anggaran dasar yang 

diberlakukan.  
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(3) Dalam hal tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diatur 

dalam anggaran dasar, maka tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang diberlakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




