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LAMPIRAN V 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN 

PERHUTANAN SOSIAL 
NOMOR : SK.50/V-UPR/2004 
TANGGAL : 14 April 2004 

 

PEDOMAN PEMBANGUNAN MODEL USAHA BAMBU 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam hayati, saat ini telah banyak 

memberikan manfaat dan menyumbang devisa negara yang cukup tinggi. 

Selama dekade ini cukup banyak devisa yang dihasilkan dari hasil hutan 

kayu, tetapi dampak negatif juga tidak sedikit karena sistem pengelolaan 

hutan kurang transparan dan tidak mengindahkan prinsip pengelolaan 

hutan yang lestari dan kurang mampu menumbuhkembangkan ekonomi 

rakyat terutama bagi masyarakat di sekitar hutan yang kehidupannya 

tergantung dari hutan. 

 

Dengan berubahnya  kebijakan dari timber management menjadi 

resource based management maka pengembangan  berbagai komoditi 

hutan bukan kayu mempunyai peluang yang besar bagi penambahan 

devisa negara, karena potensinya cukup besar untuk dikembangkan 

dengan mengoptimalkan ruang tumbuh hutan dan lahan.  Pengelolaan 

hasil hutan bukan kayu pada umumnya memerlukan banyak tenaga kerja, 

teknologi yang sederhana dan menghasilkan produksi yang bernilai tinggi 

dan ramah lingkungan.  

 

Berdasarkan pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 

tentang Kehutanan disebutkan, bahwa masyarakat berkewajiban ikut 

serta menjaga hutan dari  gangguan perusakan, berperan aktif dalam 
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rehabilitasi, turut berperan serta dalam pembangunan kehutanan dan 

Pemerintah wajib mendorong peranserta masyarakat melalui berbagai 

kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. 

Dengan demikian masyarakat petani merupakan masyarakat yang terkait 

langsung dengan berbagai upaya dalam rangka penyelamatan maupun 

pemanfaatan hutan, sehingga hutan tersebut lestari dan 

berkesinambungan. 

 

Salah satu usaha untuk mendorong upaya sebagaimana dimaksud adalah  

kegiatan usaha perhutanan rakyat, karena hasil usaha ini merupakan 

salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam bidang kehutanan. 

Berbagai macam usaha yang dapat dikembangkan dalam program Usaha 

Perhutanan Rakyat antara lain  usaha hutan rakyat, usaha rotan, bambu 

persuteraan alam, perlebahan dan aneka usaha kehutanan lainnya. 

 

Dalam upaya pengembangan usaha perhutanan rakyat, pada prinsipnya 

dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, disamping pengembangan 

kemitraan dan peningkatan daya saing. Pemerintah melakukan 

pembinaan dan fasilitasi yang diwujudkan dalam pembangunan 

infrastruktur, baik fisik maupun sosial (kelembagaan masyarakat). 

Pembangunan infrastruktur  ini dilakukan dalam kerangka upaya 

pemberdayaan kelompok usaha sehingga diharapkan kelompok usaha 

tersebut mempunyai kemampuan dalam mengelola usaha perhutanan 

rakyat secara berkelanjutan. 

 

Bambu salah salah satu komoditi Usaha Perhutanan Rakyat 

dikelompokkan dalam hasil hutan bukan kayu memiliki posisi penting 

dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan. 

 

Potensi bambu semakin hari mengalami penurunan produksi yang 

disebabkan antara lain terjadinya deforestasi , kebakaran hutan, 
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penebangan liar. Disamping itu tidak menentunya harga ditingkat petani 

juga menyebabkan penurunan produksi. Untuk memenuhi kebutuhan 

produksi diperlukan pengembangan budidaya bambu. 

 

Salah satu upaya pemerintah di dalam pengembangan budidaya bambu 

adalah melakukan pembinaan dan fasilitasi adalah dengan membangun 

model bambu, dalam luasan yang kecil namun semaksimal mungkin 

mampu mengakomodir kebutuhan obyektif pengelolaan bambu secara 

lestari yang mencakup aspek biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan.  

 

Melalui pembangunan model usaha bambu, diharapkan dihasilkan kriteria, 

standar  dan pedoman pengelolaan bambu yang sesuai dengan kondisi 

setempat. Dari hasil membangun model tersebut diharapkan pemerintah, 

pemerintah daerah, dunia usaha dan  masyarakat dapat menyusun 

kebijakan dan kegiatan yang tepat untuk memperoleh manfaat ganda 

berupa pelestarian bambu itu sendiri dan peningkatan pendapatan 

masyarakat.   

 

B. Maksud dan Tujuan 

 

Maksud disusunnya Pedoman Pembangunan Model Usaha Bambu adalah 

untuk memberikan arahan dan acuan bagi para pihak dalam 

mengembangkan model usaha bambu. 

 

Tujuannya adalah agar pelaksanaan pembangunan model usaha bambu 

dapat terselenggara sesuai dengan persyaratan, kemampuan  dan kondisi 

setempat secara efektif dan efesien. 

 

C. Ruang Lingkup 
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Ruang lingkup kegiatan dalam pembangunan areal model usaha bambu 

meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan 

kelembagaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

 

D. Konsep Dasar Model Usaha Bambu. 

 

Bambu adalah tumbuhan yang tergolong suku gramineae (batangnya 

berbentuk buluh, berongga, bercabang-cabang dan daun buluh 

menonjol). Tumbuhan ini tidak membutuhkan persyaratan tumbuh yang 

spesifik seperti tanaman lainnya, cukup menanam sekali, dipelihara 

sekedarnya lalu memungut hasilnya. Dengan demikian pengembangan  

usaha bambu dapat menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan 

manfaat hutan sebagai unsur produksi. Pengembangan usaha bambu 

dapat dilakukan pada kawasan hutan negara maupun hutan rakyat. 

 

Dalam pengembangan usaha bambu, masyarakat ditempatkan sebagai 

pelaku utama dan diarahkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, 

sehingga petani bamu secara bertahap akan mempu mengelola hutan 

secara mandiri dan berkelanjutan yang berazaskan pada keseimbangan 

lingkungan (ekologi), sosial budaya dan okonomi. 

 

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengaturan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,  

sebagian urusan kehutanan antara lain pengembangan usaha perhutanan 

rakyat termasuk usaha bambu diserahkan pengelolaanya kepada 

Pemerintah Kabupaten/ Kota.  

 

Peran Pemerintah Pusat melalui Departemen Kehutanan dalam 

pengembangan usaha bambu adalah memberikan arahan dan bimbingan 

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain dengan cara memberikan 
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kriteria dan standar teknis dan pengembangan kelembagaan. Kriteria dan 

standar tersebut sudah barang tentu akan berbeda dari satu kabupaten 

dengan kabupaten lainnya tergantung kondisi biofisik, sosial ekonomi dan 

budaya masing-masing daerah. Untuk memperoleh data empiris dalam 

perumusan rekomendasi serta kriteria dan standar pengembangan usaha 

bambu yang sesuai dengan kondisi setempat, maka disetiap kabupaten 

perlu dibangun usaha bambu dalam skala kecil namun semaksimal 

mungkin mampu mengakomodir pengelolaan hutan yang lestari, efektif 

dan efisien. Model usaha bambu yang dibangun harus layak usaha atau 

harus menguntungkan secara finansial oleh sebab itu penetapan luas 

model usaha bambu harus memperhitungkan kelayakan usaha tersebut. 

 

Hal yang juga perlu mendapat perhatian dalam pembangunan model 

usaha bambu adalah bahwa pembangunan model tidak harus dimulai dari 

pembuatan tanaman, tetapi dapat juga mengembangkan lokasi-lokasi 

hutan  yang sudah terdapat potensi bambu namun kelembagaan 

usahanya belum berkembang. 

 

Pembangunan model usaha bambu tersebut akan dilakukan secara 

berkelanjutan dari waktu kewaktu seiring dengan perkembangan biofisik 

dan sosial ekonomi pada masing-masing kabupaten, khususnya terhadap 

perkembangan teknologi, sosial dan ekonomi yang dapat berpengaruh 

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kriteria dan 

standar teknis dalam pembangunan usaha bambu tersebut. Dalam model 

usaha bambu tersebut juga dilengkapi dengan model pengembangan 

kelembagaan dan pemberdayaan kelompok, sehingga dari model tersebut 

akan berkembang menjadi unit usaha yang mandiri dan berkelanjutan. 

 

Pembinaan selanjutnya dari model tersebut serta pengembangan pada 

lokasi lain yang potensial dilakukan sepenuhnya oleh Dinas yang 

menangani Kehutanan di kabupaten yang bersangkutan. 
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E. Pengertian  

 

1. Perhutanan rakyat adalah usaha dibidang kehutanan yang berbasis 

hutan dan lahan dengan hasil kayu dan non kayu yang pengelolaanya 

diutamakan pada pengembangan ekonomi rakyat dengan 

memperhatikan aspek sosial, budaya dan penyelamatan lingkungan. 

2. Hasil hutan bukan kayu adalah hasil hutan berupa benda-benda 

hayati dan non hayati berikut turunannya selain kayu. 

3. Bambu adalah tumbuhan yang tergolong suku graminae, batang 

berbentuk buluh, berongga, bercabang dan daun buluh menonjol.  

4. Areal model adalah lokasi yang digunakan untuk suatu kegiatan yang 

dirancang sebagai alternatif yang akan dikembangkan lebih lanjut. 

5. Areal dampak adalah wilayah yang terpengaruhi oleh pembangunan 

model pengembangan dari suatu kegiatan. 

6. Kelompok tani adalah kumpulan petani dalam suatu wadah organisasi 

yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan 

profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam 

yang mereka kuasai dan berkeinginan untuk bekerjasama dalam 

rangka meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan 

anggotanya. 

7. Pendampingan adalah upaya membantu masyarakat untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kelembagaannya 

dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan cara 

mendampingkan pihak-pihak yang berkompeten. 
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BAB  II 

PERENCANAAN 

 

A. Persiapan 

 
Pembangunan areal model usaha bambu dalam pelaksanaannya 

melibatkan banyak para pihak (stakeholders) termasuk pemerintah 

provinsi, kabupaten/kota, instansi terkait, pengusaha dan petani bambu. 

Keberhasilan pembangunan areal model akan sangat tergantung kepada 

peranserta dari masing-masing pihak tersebut sehingga dalam tahap 

persiapan perlu adanya penyamaan persepsi para pihak dengan 

melakukan konsultasi dan sosialisasi dengan pihak terkait. Kegiatan 

sosialisasi dan konsultasi dapat diwujudkan dalam bentuk pertemuan dari 

tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota maupun provinsi. 

 

B. Pemilihan Lokasi 

 

Lokasi yang terpilih adalah  lokasi yang  memenuhi kriteria sebagai 

berikut : 

1. Terletak di dalam maupun di luar kawasan hutan (sedapat mungkin  

terletak di dalam areal mikro DAS yang ditetapkan). 

2. Lokasi dari segi teknis memenuhi persyaratan untuk usaha budidaya 

bambu 

3. Tingkat pendapatan masyarakatnya masih relatif rendah; 

4. Masyarakatnya mempunyai keinginan untuk mengembangkan usaha 

bambu; 

5. Jumlah penduduk relatif padat dan cukup merata 

6. Ketersediaan tenaga teknis dan penyuluh lapangan pada BPDAS/ Dinas 

Kabupaten agar masyarakat yang berusaha dalam bidang usaha 

bambu mendapat bimbingan dan penyuluhan yang memadai; 

7. Sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang cukup; 
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8. Dekat dengan industri yang mengolah bambu. Keberadaan industri 

akan memperlancar pemasaran hasil yang diproduksi dari usaha 

bambu dimaksud; 

9. Ada kepastian pasar untuk menjamin kelancaran usaha dalam jangka 

panjang. 

 

C. Identifikasi dan Inventarisasi 

 
Identifikasi dan inventarisasi merupakan kegiatan pengumpulan data 

yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

melalui hasil wawancara dengan responden atau sumber data atau 

dengan mendatangi langsung objek yang akan diambil datanya. Data 

sekunder dapat diperoleh melalui pencatatan data-data yang resmi (hasil 

laporan, hasil penelitian dan lain-lain). 

 

Jenis data yang dikumpulkan berupa data biofisik dan sosial ekonomi: 

1.  Identifikasi dan Inventarisasi Biofisik 

Melakukan observasi lapangan dan wawancara/diskusi dengan 

petani/masyarakat, tokoh masyarakat dan pejabat instansi terkait 

tentang potensi biofisik berupa data tanah, iklim, vegetasi, topografi 

lapangan, penggunaan lahan, aksesibilitas dan sarana prasarana yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha bambu 

2. Identifikasi dan Inventarisasi Sosial Ekonomi 

Meliputi data kependudukan, mata pencaharian, tingkat pendidikan 

dan kelembagaan masyarakat dan sosial budaya masyarakat 

setempat. 
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D. Pengolahan Data dan Pembuatan Peta 

 
1. Pengolahan Data 

Data yang telah dihimpun berdasarkan hasil identifikasi dan 

inventarisasi dianalisa/diolah dengan hasil akhir berupa rancangan 

pembangunan model usaha bambu pada lokasi tertentu. 

Metode analisa yang digunakan antara lain: 

a. Analisa Fisik 

Data fisik dari hasil observasi lapangan dianalisa dengan cara 

menilai kondisi  fisik lapangan dibandingkan dengan kondisi fisik 

ideal untuk pembangunan areal model usaha bambu. Dari analisa 

tersebut dapat diketahui tentang kesesuaian lokasi dan jenis pola 

usaha yang dapat diterapkan  dalam pembangunan areal model 

usaha bambu. 

b. Analisa Kebutuhan  

Menganalisa  kebutuhan bahan, tenaga kerja dan biaya yang 

diperlukan untuk pembangunan areal model usaha bambu 

disesuaikan dengan standar yang berlaku di daerah setempat 

untuk setiap jenis/tahapan kegiatan. 

c. Analisa Sosial Ekonomi 

Menghitung besarnya investasi dan rugi laba dengan 

menggunakan perhitungan sederhana atau dengan analisa 

ekonomi menggunakan variabel-variabel antara lain Benefit Cost 

Ratio (B/C Ratio), Internal Rate and Return (IRR) dan Net Present 

Value (NPV). Di samping itu juga dianalisa manfaat lain yang dapat 

dinikmati masyarakat dari pembangunan model usaha bambu. 

2. Pembuatan Peta 

Calon lokasi pembangunan model usaha bambu dipetakan dengan 

Skala 1:25.000 untuk peta lokasi kecamatan dan 1:10.000 untuk 

situasi areal model. 
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E. Penyusunan Naskah Rancangan 

 
Dalam menyusun rancangan sejak awal petani harus dilibatkan secara 

aktif, agar ikut bertanggungjawab terhadap keberhasilan model yang di 

bangun. 

  
1. Materi/isi dokumen rancangan 

Outline naskah Rancangan Pembangunan Model Usaha Bambu 

sebagai berikut: 

LEMBAR PENGESAHAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI  

DAFTAR LAMPIRAN 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Maksud dan Tujuan 

C. Ruang Lingkup 

II. RISALAH UMUM 

A. Fisik 

1. Letak dan luas lokasi 

2. Kondisi lokasi 

3. Vegetasi dan Penggunaan lahan 

4. Tanah 

5. Topografi 

6. Iklim 

B. Sosial Ekonomi, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat 

1. Kependudukan  

2. Mata Pencaharian 

3. Pendidikan  

4. Kelembagaan Masyarakat 

5. Sosial dan Budaya Masyarakat 

III. RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN MODEL 
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A. Diskripsi Lokasi Model 

B. Jenis dan Volume Kegiatan 

C. Rencana Kegiatan dan Tata Waktu 

D. Analisa Usaha 

IV. RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 

A. Pembinaan Kelompok 

B. Penyuluhan dan Pendampingan 

C. Rencana Pelatihan 

D. Rencana Peningkatan Daya Saing 

E. Rencana Penguatan Permodalan 

F. Rencana Pengembangan Kemitraan 

V. PEMBIAYAAN 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

2. Legalisasi Rancangan 

Rancangan pembangunan model usaha bambu disusun secara 

partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, dengan sunlaisah 

sebagai berikut: 

a. Penyusun Rancangan : Tim Penyusun Rancangan yang ditetapkan 

      dengan Keputusan  Kepala  Balai  PDAS; 

b. Penilai Rancangan : Kepala Seksi Perencanaan pada Balai 

   Pengelolaan DAS; 

c. Pengesah Rancangan : Kepala Balai Pengelolaan DAS. 
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BAB III 

PELAKSANAAN 

 

A. Persiapan Lapangan 

 
1. Prakondisi/Penyiapan kelembagaan. 

Petani/masyarakat yang akan terlibat dalam kegiatan model usaha 

bambu, diprakondisikan terlebih dahulu melalui penyuluhan/pelatihan 

untuk menunbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan arti 

pentingnya pembangunan model usaha bambu. 

   Bagi petani/masyarakat yang belum terbentuk dalam Kelompok tani, 

diarahkan untuk membentuk kelompok tani dengan fasilitasi seorang 

pendamping.  

Kelompok tani diarahkan untuk mampu mampu melaksanakan 

persiapan pembuatan tanaman bambu antara lain : 

a. Mengikuti sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan; 

 b. Menyusun rencana kegiatan bersama-sama penyuluh kehutanan 

  lapangan dan pendamping; 

c. Menyelenggarakan pertemuan kelompok tani; 

d. Menyiapkan administrasi kelompok tani; 

e. Menyusun perangkat aturan/kesepakatan internal kelompok tani. 

 

2. Persiapan Lokasi Penanaman 

a. Penataan lokasi. 

Pada areal yang akan ditanami bambu dilakukan pemancangan 

batas (diberi tanda yang jelas) dan pengukuran lapangan. 

 b. Pembersihan lokasi. 

Pembersihan dilakukan dengan menebang tumbuh-tumbuhan 

pengganggu dan pohon-pohon besar, semak belukar yang terlalu 

rapat karena lokasi penanaman bambu yang terlalu rapat pohon 

naungannya akan mengurangi masuknya cahaya matahari. 
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c. Pengolahan Tanah  

Pengolahan tanah dilakukan di sekitar piringn tanaman atau dalam 

jalur tanaman. 

d. Pembuatan gubuk kerja. 

Lokasi gubuk kerja diusahakan ditengah-tengah lokasi penanaman  

rotan dan di tepi jalan. 

  
B. Pembuatan Tanaman. 

 
1. Pengadaan bibit. 

Pengadaan bibit untuk pembangunan model usaha bambu dapat 

melalui persemain yang berasal dari stek cabang, stek batang 

2.  Pada areal yang akan ditanami bambu dilakukan pemancangan batas 

diberi tanda yang jelas dan dilakukan pengukuran lapangan 

3. Penanaman dilakukan pada musim hujan (Nopember-Desember)  

4. Bibit yang berasal dari persemaian dimasukan ke dalam lubang tanam 

dengan hati-hati agar akarnya tidak terganggu, lalu ditimbun tanah 

sebatas leher akar, tanah dipadatkan.  

5. Bibit yang berasal dari stek cabang dimasukan ke dalam lubang 

dengan kantong plastik, lalu kantongnya disobek bagian samping 

sampai terlepas dari tanah persemaian, agar akar yang menempel 

tidak rusak  

6. Bibit yang berasal dari stek batang dan stek rizhom, posisi tunas 

harus di arahkan ke atas lalu ditimbun tanah sampai leher akar, tanah 

dipadatkan dan ditinggikan ± 10cm agar bibit tidak tergenang air 

hujan. 

C. Pemeliharaan  

Pemeliharaan tanaman bambu dapat dibagi 2 tahap. 

1.  Tahap sebelum mencapai perumpunan normal yaitu penyiangan dan  

penggemburan tanah di sekitar tanaman. 

2.  Tahap setelah perumpunan normal yaitu pemangkasan cabang-

cabang bagian bawah setinggi 2-3 m dan penimbunan dasar rumpun 
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dengan tanah. Kegiatan pemangkasan dilakukan pada awal musim 

hujan dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan rebung yang 

akan muncul pada musim hujan. Selain itu batang bambu yang 

dihasilkan berukuran lebih besar. 

 

D. Pengendalian hama penyakit 

 
Hama tanaman bambu adalah Estigmana sinensis, Cyrtotrachelus 

longepes, hama tersebut menyerang pucuk tunas,  hama yang 

menyerang batang bambu adalah Dinoderus brevis, Denoderus minitus, 

Denoderus ocllaris dan Dinoderus pilifrons. Akibat dari serangan tersebut 

batang bambu menjadi roboh. 

Untuk membasmi hama tersebut dapat digunakan Karosene (5%) atau 

suspensi air, dimetro ociclohexylphenol  yang dilumuri dengan resin, 

cresoto, garam wolman, borax, suspensi garam anorganik atau minyak 

ranggon.  

 

E. Panen dan Pasca Panen 

 
Bambu untuk tujuan usaha dapat dipanen pada umur 4-5 tahun. Pada 

umur tersebut jumlah bambu yang dapat dipanen 10 batang/rumpun 

dengan sistem tebang pilih 50% dari populasi. 

Yang perlu diperhatikan dalam pasca panen: 

1. Identifikasi teknologi pasca panen yang telah tersedia di masyarakat 

serta teknologi pasca panen yang dibutuhkan untuk peningkatan  nilai 

tambah dari suatu produksi; 

2. Memfasilitasi terciptanya diversifikasi produk sesuai permintaan 

pasar; 

3. Tersedianya informasi pasar dan jaringan pemasaran; 

4. Melaksanakan promosi produksi dan pengembangan pasar; 

5. Mengembangkan pola distribusi produk; 

6. Mengembangkan kemitraan pemasaran produk. 
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BAB  IV 

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 

 

 

A. Pengembangan Kelembagaan Kelompok Tani 

 
Pengembangan kelembagaan kelompok tani bambu yaitu upaya 

membangun dan memperkuat kelembagaan kelompok tani agar mampu 

dan mandiri untuk melaksanakan kegiatan usaha bambu. Sasaran akhir 

pengembangan kelompok tani adalah terwujudnya kelompok tani unit 

usaha bambu yang tangguh dan dinamis. 

Kelembagaan kelompok tani yang tangguh dan dinamis dicirikan dengan 

terbentuknya organisasi yang memiliki : 

1. Aturan–aturan internal kelompok yang mengikat antara lain aturan 

dalam pengambilan keputusan, aturan dalam penyelesaian konflik, 

aturan dalam melaksanakan kegiatan usaha bambu, aturan dalam 

pasca panen dan lain-lain; 

2. Kejelasan peran dan tanggung jawab anggota kelompok; 

3. Rencana kerja kelompok dan rencana pelaksanaan kegiatan; 

4. Aktifitas rutin kelompok; 

5. Pengakuan hak anggota kelompok; 

 

B. Pengembangan kelembagaan kelompok tani dilaksanakan  melalui  

kegiatan : 

 

a. Bimbingan manajemen usaha, mulai dari perencanaan usaha, 

permodalan, manajemen produksi, pengolahan sampai pemasaran 

hasil yaitu meliputi bimbingan-bimbingan: 
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v Penyusunan usaha bersama 

v Penyusunan RDK dan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan 

Kelompok) 

v Cara mendapatkan modal 

v Bimbingan pemasaran 

v Manajemen simpan pinjam 

v Manajemen perkreditan 

v Kewirausahaan 

v Manajemen partisipatif 

v Magang manajemen usaha 

 

Bimbingan-bimbingan tersebut diberikan secara bertahap dan 

disesuaikan dengan kemampuan kelompok tani (tingkatan kelompok). 

b. Bimbingan Teknis mulai dari budidaya, penanganan dan 

pengolahan hasil, pemanfaatan teknologi tepat guna dan spesifik 

lokasi. 

c. Bimbingan Kelembagaan mulai dari administrasi kelompok, 

kerjasama dalam kelompok, kerjasama antar kelompok dan 

kemitraan usaha. 

d. Pemberian bantuan sarana dan prasarana (bibit, pupuk, peralatan) 

e. Penguatan modal kelompok dengan memberikan bantuan modal 

utuk digulirkan dalam kelompok. 

 

B. Penyuluhan, Pendampingan dan Pelatihan Petani 

 

Dalam pelaksanaan Penyuluhan BPDAS berkoordinasi dengan Dinas 

Kehutanan setempat untuk mengfungsikan Penyuluh Kehutanan 

Lapangan atau Pendamping/LSM yang bergerak di bidang yang sama, 

untuk memberikan bimbingan teknis kepada petani dan kelompok tani 

dalam pembuatan model usaha bambu agar pelaksanaannya benar-benar 

sesuai dengan rancangan teknis yang telah disusun. Penyuluhan diberikan 
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dalam rangka  meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang 

teknis, usaha dan kelembagaan yang berkelanjutan. 

 

Dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan, LSM bertanggung jawab 

memberikan pendampingan perencanaan, pelaksanaan dan kelembagaan 

usaha kepada petani dan kelompok tani  bambu. 

 

Pelatihan petani diberikan dalam bentuk pelatihan teknis, manajemen dan 

kewirausahaan yang didasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan latihan 

dan identifikasi masalah di lapangan. 

Fasilitasi pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan 

kemampuan kelompok dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen 

kewirausahaan kelompok tani dengan baik. Materi pelatihan yang 

diberikan, disesuaikan dengan kemampuan kelompok tani. 

 

C.  Pengembangan Kelembagaan Usaha 

 

Pengembangan kelembagaan usaha bambu pada dasarnya adalah upaya 

membangun dan memperkuat sistem usaha agar kelompok tani dan 

anggotanya secara bertahap diarahkan untuk mampu dan mandiri dalam 

melakukan kegiatan usaha bambu yang menguntungkan. 

 

Pengembangan kelembagaan usaha bambu dilaksanakan antara lain 

melalui kegiatan : 

1. Penguatan Modal 

Penguatan modal kelompok dapat dilakukan dengan pemberian 

bantuan bergulir atau kredit. Dengan demikian petani tidak 

memperoleh modal secara cuma-cuma namun mereka harus 

mengembalikan dalam jangka waktu dan tingkat bunga yang 

disepakati dengan mempertimbangkan keuntungan dan kelangsungan 

usahanya sesuai kondisi masing-masing kelompok. 
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Pemanfaatan dana kelompok untuk modal kerja direncanakan bersama 

secara transparan oleh kelompok tani dengan alternatif untuk kegiatan 

budidaya, penanganan pasca panen dan lain-lain. 

Untuk pengadministrasian dana kelompok tani, terlebih dahulu harus 

disepakati mekanisme yang diterapkan untuk menghimpun dana 

pengembalian dari petani, selanjutnya ditentukan pengurus atau 

pengelola dana tersebut. Dana kelompok tani yang berasal dari 

pengembalian petani disimpan dalam rekening kelompok tani yang 

bersangkutan, yang dapat ditarik sesuai kebutuhan dan prosedur yang 

disepakati.   

 

2. Pengembangan Usaha Kelompok 

Berbagai bidang usaha khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan 

kelompok dan masyarakat sekitar perlu dikembangkan untuk membuka 

peluang kerja dan menambah pendapatan kelompok. Penentuan 

bidang usaha yang akan dikembangkan perlu dibahas dan 

dimusyawarahkan diantara anggota kelompok dengan bimbingan dari 

pendamping dan penyuluh. Bidang usaha yang dapat dikembangkan 

antara lain usaha penanganan pasca panen, kios saprodi, usaha jasa 

dan lain-lain. 

 

3. Pengembangan Kemitraan 

Usaha bambu merupakan bagian dari ekonomi rakyat. Penguatan 

ekonomi rakyat tidak berarti harus mengekang tumbuh dan 

berkembangnya sektor ekonomi skala besar, sebab tumbuhnya 

ekonomi rakyat membutuhkan  

kekuatan penarik, yaitu ekonomi skala besar. Oleh sebab itu dalam 

rangka memperkuat usaha bambu yang efisien dan berdaya saing, 

harus ada kemitraan dengan usaha ekonomi berskala besar baik Badan 

Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Swasta. 
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Untuk membangun usaha bambu dibutuhkan aset sumberdaya alam 

dan manusia, aset teknologi, aset permodalan dan aset manajemen 

(termasuk di dalamnya pemasaran). Keempat aset tersebut harus 

saling mengisi satu sama lain. Petani bambu pada umumnya hanya 

memiliki aset sumberdaya alam (lahan) dan selalu dihadapkan pada 

berbagai kendala keterbatasan, khususnya keterbatasan skala usaha, 

manajemen usaha, modal, teknoloi, keterampilan berusaha dan 

pemasaran produksi. Di sisi lain, aset teknologi, aset permodalan dan 

aset manajemen dimiliki oleh sektor ekonomi skala besar. Untuk 

menggabungkan aset-aset yang dimiliki petani bambu dan yang dimiliki 

sektor ekonomi skala besar perlu adanya kerjasama antara keduanya 

dalam bentuk pola-pola kemitraan. Oleh sebab itu pola-pola kemitraan 

yang saling menguntungkan kedua belah pihak perlu diciptakan 

dengan dasar aset-aset yang dimiliki oleh masing-masing pihak 

tersebut. 

 

Yang perlu diperhatikan bahwa kemitraan usaha bukan hanya sekedar 

kerjasama, melainkan membangun kemitraan usaha yang sehat 

dengan dorongan tanggungjawab dan panggilan moral dengan prinsip 

saling membutuhkan, memperkuat, menguntungkan dan dapat 

menciptakan usaha bambu yang sehat dan tangguh yang mampu 

menjadi sektor ekonomi andalan berskala besar.  

 

Kelompok tani akan berkembang dengan baik dan mempunyai posisi 

tawar yang kuat apabila membentuk kemitraan dengan badan usaha 

baik milik pemerintah maupun swasta. Pola kemitraan yang perlu 

dikembangkan harus menggunakan prinsip saling membutuhkan, 

saling menguntungkan dan saling menguatkan. 

 

Guna menggabungkan aset yang dimiliki para petani bambu dengan 

aset yang dimiliki oleh badan usaha perlu ada kerjasama antara 
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keduanya dalam bentuk pola kemitraan. Oleh karena itu perlu 

diciptakan pola-pola kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan 

kedua belah pihak. Pemerintah dalam hal ini berperan memberikan 

fasilitasi antara lain pembinaan, bimbingan dan permodalan dengan 

fasilitas bunga rendah. 

 

Badan usaha selaku mitra usaha petani bambu dapat membantu dan 

memberikan kemudahan dalam sarana produksi, permodalan dan 

pemasaran sedangkan mitra usaha memperoleh kepastian bahan baku 

usahanya dari hasil produksi kelompok tani.  

 

E. Peningkatan Daya Saing 

 

Pengembangan usaha bambu tidak hanya dapat dibangun melalui 

pendekatan produksi saja (supply driven), hal ini telah dibuktikan  dengan 

adanya kegagalan pendekatan produksi tersebut. Kegagalan memasarkan 

hasil produksi yang melimpah adalah indikator atas kegagalan 

pendekatan produksi tersebut. Oleh karena itu dalam rangka efisiensi 

maka perlu dilakukan upaya untuk memperkuat daya saing produk usaha 

bambu pada suatu daerah melalui peningkatan kompetensi lokal. Dengan 

peningkatan daya saing ini diharapkan produk bambu suatu daerah dapat 

bersaing di pasar lokal, regional, nasional maupun internasional. 

 

Dalam rangka efisiensi sumber daya alam dan memperkuat daya saing 

produk hasil usaha bambu, maka kegiatan usaha bambu perlu dibangun 

dan dikembangkan melalui pendekatan sistem agribisnis yang secara 

lengkap meliputi sub-sistem: 

 

1. Budidaya (production) 

Untuk mendapatkan produk-produk hasil kegiatan usaha bambu yang 

berkualitas dan menguntungkan dari segi ekonomi (mempunyai nilai 

ekonomis dan akses pasar), maka kegiatan budidaya/produksi perlu 
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dilaksanakan dengan pola yang tepat disesuaikan dengan kondisi 

daerah (menggunakan teknologi tepat guna dan spesifik daerah)   

2. Pengadaan sarana produksi (input factor) 

Dalam pengembangan usaha, pengadaan sarana dan prasarana 

produksi seperti penggunaan pupuk baik jenis dan dosis harus tepat. 

Penggunaan peralatan untuk produksi dan pengolahan pasca panen 

harus memenuhi persyaratan teknis agar hasinya dapat memenuhi 

kuantitas dan kualitas sesuai dengan permintaan pasar  

3. Industri pengolahan (processing) 

Pengolahan pasca panen merupakan sub sistem agribisnis hilir yang 

bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah dari suatu produk. Dalam 

kegiatan usaha bambu, pengolahan pasca panen menjadi sangat 

penting karena bambu tidak dapat disimpan terlalu lama. Dengan 

adanya kegiatan pengolahan seperti pengeringan, maka kualitas 

bambu dapat dijaga untuk jangka waktu tertentu sehingga 

petani/kelompok tani mempunyai waktu yang cukup dalam 

memasarkannya sampai mendapatkan harga penjualan bambu yang 

optimum. 

     4. Pemasaran (marketing) 

Pemasaran merupakan sub sistem yang sangat krusial dalam sistem 

agribisnis, tanpa adanya kepastian dan dukungan pasar yang jelas 

maka setinggi apapun kualitas produk yang dihasilkan belum 

merupakan jaminan akan kesinambungan usaha dalam jangka 

panjang. Kegiatan-kegiatan pemasaran yang dapat dilakukan dalam 

rangka memfasilitasi petani/kelompok tani untuk mendapatkan pasar 

dari produk usaha bambu adalah pengelolaan sistem informasi, 

diantaranya menyediakan informasi pasar produk bambu (kebutuhan 

pasar, harga, lokasi dan jaringan pemasaran), penyelenggaraan temu 

usaha, pameran produksi, promosi dan lain-lain. 
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5.Kelembagaan pendukung (supporting institution) antara lain meliputi 

ketrampilan dalam mengelola keuangan, infrastruktur, uji coba dan 

pengembangan,  pendidikan dan latihan serta kebijakan pemerintah. 

 

Konsep sistem agribisnis yang demikian berimplikasi pada cara 

membangun sistem agribisnis. Keunggulan komparatif (comparative 

advantage) harus ditransformasi melalui serangkaian pembangunan 

menjadi keunggulan bersaing (comparative advantage). Transformasi 

perekonomian dari berbasis keunggulan komparatif menjadi 

perekonomian yang berbasis pada keunggulan bersaing, adalah melalui 

pengembangan keempat sub sistem tersebut. 

 

Keunggulan bersaing tidak akan mampu dicapai bila hanya satu sub 

sistem saja yang berkembang, sementara sub sistem lainnya tidak 

berkembang. Tingkat berkembangnya secara keseluruhan ditentukan 

oleh sub sistem dari agribisnis yang paling terbelakang. Oleh 

karenanya, perkembangan antara sub sistem agribisnis haruslah 

berjalan secara simultan dan harmonis. 

 

Dilihat dari struktur produk akhir dan faktor pendorong pertumbuhan 

agribisnis, pengembangan agribisnis dapat dibagi atas tiga fase, yaitu 

fase awal, fase antara dan fase akhir. Pada umumnya,  usaha   bambu 

saat ini masih berada pada fase awal. Oleh karenanya, tantangan 

pengembangan usaha bambu ke depan adalah bagaimana mendorong 

usaha bambu dari fase awal menuju fase akhir. 

 

Dalam hal ini, sub sistem pertama adalah agribisnis on-farm, 

sedangkan sub sistem kedua sampai keempat adalah agribisnis off-

farm dan sub sistem kelima adalah jasa pendukung. 
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Konsep sistem agribisnis yang demikian berimplikasi pada cara 

membangun sistem agribisnis. Keunggulan komparatif (comparative 

advantage) harus ditransformasi melalui serangkaian pembangunan 

menjadi keunggulan bersaing (comparative advantage). Transformasi 

perekonomian dari berbasis keunggulan komparatif menjadi 

perekonomian yang berbasis pada keunggulan bersaing, adalah melalui 

pengembangan keempat sub sistem tersebut. 

 

Keunggulan bersaing tidak akan mampu dicapai bila hanya satu sub 

sistem saja yang berkembang, sementara sub sistem lainnya tidak 

berkembang. Tingkat berkembangnya secara keseluruhan ditentukan 

oleh sub sistem dari agribisnis yang paling terbelakang. Oleh 

karenanya, perkembangan antara sub sistem agribisnis haruslah 

berjalan secara simultan dan harmonis. 

Dilihat dari struktur produk akhir dan faktor pendorong pertumbuhan 

agribisnis, pengembangan agribisnis dapat dibagi atas tiga fase, yaitu 

fase awal, fase antara dan fase akhir. Pada umumnya, usaha bambu 

saat ini masih berada pada fase awal. Oleh karenanya, tantangan 

pengembangan usaha bambu ke depan adalah bagaimana mendorong 

usaha bambu dari fase awal menuju fase akhir. 
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BAB  V 

MONITORING,  EVALUASI DAN  PELAPORAN 

    

A. Monitoring 

 
Monitoring adalah pemeriksaan secara periodik terhadap pelaksanaan 

kegiatan pembangunan model usaha bambu yang telah dijadwalkan. 

Monitoring berfungsi untuk memperoleh umpan balik guna mengetahui 

cara memperbaiki penyimpangan atau kekurangan yang ditemukan 

dilapangan.  

 

Dalam monitoring, informasi dihimpun secara rutin dengan mengikuti 

pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan jadwal yang telah ditetapkan, 

disepakati dan disetujui. Penyimpangan  antara pelaksanaan dengan 

rencana ditindaklanjuti sebagai koreksi dan sekaligus sebagai masukan 

guna penyempurnaan kriteria dan standar usaha bambu. 

 

Monitoring dalam pembangunan model usaha bambu meliputi aspek 

teknis, perencanaan, pembuatan tanaman, pemanenan, pemasaran, 

sosial ekonomi dan perkembangan kelembagaan. 

 

B. Evaluasi 

 

Evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan model usaha bambu 

diarahkan pada pencapaian target pelaksanaan dan pencapaian 

keberhasilan pada setiap tahapan kegiatan yang direncanakan. Evaluasi 

dilaksanakan baik yang menyangkut prosedural maupun substantial. 

Prosedural menyangkut  penyusunan, penilaian dan pengesahan 

rancangan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian sedangkan 

substantial menyangkut tahapan kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan 
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pembuatan tanaman, pemanenan, pemasaran sampai ke dampak yang 

terjadi. 

 

Prosedur evaluasi secara garis besar hampir sama dengan monitoring, 

namun dalam evaluasi perlu disertai dengan analisis pencapaian target 

kegiatan, permasalahan/hambatan dan pemecahannya. 

 

C. Pelaporan 

 

Laporan sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan dan 

keberhasilan kegiatan pembangunan model usaha bambu serta sebagai 

bahan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya. 

 

Materi laporan merupakan hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi 

yang disajikan dalam bentuk tabel, uraian, peta dan lain sebagainya.  

Dalam laporan juga disajikan permasalahan-permasalahan yang timbul 

selama  melaksanakan suatu kegiatan dan upaya-upaya yang telah 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Disamping itu laporan juga 

memuat analisis-analisis dan rekomendasi baik teknis maupun 

kelembagaan usaha. 

 

Mekanisme pembuatan laporan dimulai pada tingkat lapangan yang 

dilaksanakan oleh pelaksana lapangan untuk selanjutnya diolah oleh Balai 

Pengelolaan DAS setempat. Kepala Balai Pengelolaan DAS selanjutnya 

melaporkan pembangunan model usaha bambu kepada Direktur Jenderal 

Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial secara bulanan, semesteran dan 

tahunan dengan tembusan kepada Bupati setempat. 
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Laporan tahunan disusun mengikuti out line sebagai berikut : 

 

KATA PENGANTAR 

BAB   I : PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang 

B. Maksud dan Tujuan 

C. Sasaran 

BAB   II : METODOLOGI  

A.  Pengumpulan data 

B. Analisa  Data 

BAB   III : HASIL MONITORING DAN EVALUASI  

A. Perkembangan dan Keberhasilan Fisik  

B. Produksi dan Pemasaran  

C. Pengembangan Kelembagaan 

D. Analisa Dampak 

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ANALISIS 

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

BAB VI : PENUTUP 

LAMPIRAN 
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BAB  VI  

PERAN SERTA PARA PIHAK 

 
 
Dalam pembangunan model usaha bambu peran serta dari para pihak terkait 

diatur sebagai berikut: 

 

A. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. 

1.   Penyusunan pedoman 

2.   Persetujuan anggaran 

3.   Monitoring dan evaluasi 

4.   Pembinaan teknis dan kelembagaan 

 

B. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) 

1. Penyusunan rancangan secara partisipatif dengan kelompok tani 

2. Sosialisasi dan koordinasi 

3. Menyelenggarakan administrasi dan keuangan 

4. Bimbingan teknis dan kelembagaan 

5. Monitoring dan pelaporan 

6. Memfasilitasi dalam pengadaan bahan serta sarana dan prasarana 

7. Memfasilitasi dalam informasi pemasaran hasil 

8. Menghimpun data dan informasi terkait kriteria dan standar teknis 

yang diperoleh dari model usaha bambu yang dibangun 

9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan 

10. Memfasilitasi pendampingan 

 

C. Dinas Propinsi yang menangani Kehutanan 

1.   Pembinaan teknis dan kelembagaan 

2.   Memfasilitasi dalam pengembangan usaha 

 

D. Dinas Kabupaten yang menangani Kehutanan 

1. Pembinaan teknis dan kelembagaan  
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2. Membantu memfasilitasi dalam pengembangan usaha 

3. Membantu memfasilitasi dalam pelaksanaan pelatihan 

4.  Memfasilitasi dalam pemasaran hasil  

5. Memfasilitasi penyuluhan 

   

E. Penyuluhan Kehutanan Lapangan  

1. Melakukan penyuluhan teknis 

2. Membantu menyusun Rencana Umum Kelompok dan Rencana  

Definitif Kebutuhan Kelompok 

3. Membimbing kelompok tani dalam pembuatan laporan 

4. Koordinasi dengan pendamping/LSM dalam pelaksanaan 

pendampingan kelompok  

5. Koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan 

teknis yang dihadapi kelompok tani. 

  

F. Pendamping / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

1. Membimbing kelompok tani dalam bidang kelembagaan 

2. Membimbing kelompok tani dalam menyusun Rencana Umum 

Kelompok dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok 

3. Mengadakan kegiatan pemberdayaan kelompok tani 

4. Koordinasi dengan penyuluh kehutanan lapangan dalam pelaksanaan 

pendampingan kelompok 

5. Koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan 

kelembagan yang dihadapi kelompok tani 
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BAB  VI  

PERAN SERTA PARA PIHAK 

 
 
Dalam pembangunan model usaha rotan peran serta dari para pihak terkait 

diatur sebagai berikut: 

 

A. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. 

1. Penyusunan pedoman 

2. Persetujuan anggaran 

3. Monitoring dan evaluasi 

4. Pembinaan teknis dan kelembagaan 

 

B. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) 

1.  Penyusunan rancangan secara partisipatif dengan kelompok tani 

2.  Sosialisasi dan koordinasi 

3. Menyelenggarakan administrasi dan keuangan 

4. Bimbingan teknis dan kelembagaan 

5. Monitoring dan pelaporan 

6. Memfasilitasi dalam pengadaan bahan serta sarana dan prasarana 

7.  Memfasilitasi dalam informasi pemasaran hasil 

8.  Menghimpun data dan informasi terkait kriteria dan standar teknis 

yang diperoleh dari model usaha rotan yang dibangun. 

9.  Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan. 

10. Memfasilitasi pendampingan 

 

C.  Dinas Propinsi yang menangani Kehutanan. 

1.  Pembinaan teknis dan kelembagaan 

2.  Memfasilitasi dalam pengembangan usaha 
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D. Dinas Kabupaten yang menangani Kehutanan. 

1. Pembinaan teknis dan kelembagaan. 

2. Membantu memfasilitasi dalam pengembangan usaha 

3. Membantu memfasilitasi dalam pelaksanaan pelatihan 

4. Memfasilitasi dalam pemasaran hasil  

6. Memfasilitasi penyuluhan 

 

E. Penyuluhan Kehutanan Lapangan  

1. Melakukan penyuluhan teknis 

2. Membantu menyusun Rencana Umum Kelompok dan Rencana  

Definitif Kebutuhan Kelompok 

3. Membimbing kelompok tani dalam pembuatan laporan 

4. Koordinasi dengan pendamping/LSM dalam pelaksanaan 

pendampingan kelompok 

5. Koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan 

teknis yang dihadapi kelompok tani. 

  

E. Pendamping / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

1. Membimbing kelompok tani dalam bidang kelembagaan 

2. Membimbing kelompok tani dalam menyusun Rencana Umum 

Kelompok dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok 

3. Mengadakan kegiatan pemberdayaan kelompok tani 

4. Koordinasi dengan penyuluh kehutanan lapangan dalam pelaksanaan 

pendampingan kelompok 

5. Koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan 

kelembagan yang dihadapi kelompok tani 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

 

Pedoman Pembangunan Model Usaha Bambu yang berisikan antara lain 

mengenai tahapan perencanaan, pengembangan kelembagaan usaha, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan serta peran serta para pihak dalam 

pembangunan model usaha bambu, disusun untuk dipedomani oleh para 

pihak terkait dan diharapkan dapat memperlancar dalam pelaksanaan 

pembangunan model usaha bambu diseluruh wilayah Indonesia. 

 

Dengan diterbitkan buku pedoman ini, diharapkan semua pihak terkait dapat 

berpartisipasi lebih aktif sesuai perannya dalam pembangunan model usaha 

bambu diwilayah masing-masing. 

 

 

    Ditetapkan di  :  Jakarta  

    Pada Tanggal :  14 April 2004 

    DIREKTUR JENDERAL 

    REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL, 

    Ttd. 

    Ir. SOETINO WIBOWO 

    NIP 080024174 


