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Sejarah Pembentukan 
 

 

 

  

Pada tahun 1976,  bertempat di 

Lembaga Penelitian Kehutanan 

(LPH) Gunung Batu Bogor, 

diselenggarakan rapat yang 

dihadiri oleh para staf pengajar 

dari Fakultas Kehutanan 

Universitas Gadjah Mada 

Jogjakarta, Fakultas Kehutanan 

Institut Pertanian Bogor, para 

pakar dari Lembaga Penelitian 

Hutan (LPH) dan para pejabat 

Direktorat Reboisasi dan 

Rehabilitasi Lahan (Ditsi)  dalam 

rangka membahas program 

untuk memacu pelaksanaan 

reboisasi dalam skala besar di 

luar Pulau Jawa serta untuk 

meningkatkan pelaksanaan 

pembinaan areal bekas 

tebangan. Pada pertemuan ini 

terungkap bahwa metoda untuk 

melakukan reboisasi dalam 

skala besar di luar Pulau Jawa 

dan metoda pembinaan areal 

bekas tebangan belum dikuasai 

(Sagala, 1987) 

 

Cikal bakal Balai 

Penelitian Kehutanan 

Banjarbaru (BPK) 

Banjarbaru 

bermula dari proyek 

reboisasi (Proyek ATA 

267), yang kemudian 

beuturut-turut berubah  

menjadi BTR Kalsel 

tahun 1984, selanjutnya 

menjadi BP2HTIBT 

tahun 2002 dan akhirnya 

menjadi  BPK 

Banjarbaru tahun 2006. 

Gambar 1. Kantor BPK Banjarbaru 
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Dalam pertemuan tersebut, Ditsii 

ditugaskan untuk membuat model 

reboisasi yang meliputi kegiatan 

pembibitan, pembuatan tanaman, 

pengendalian kebakaran tanaman 

dan pembinaan areal bekas 

tebangan. Model lapangan tersebut 

akan digunakan sebagai areal 

percontohan. Sebagai kelanjutan 

dari pertemuan ini, pada tahun 

1979 dibentuklah Proyek Reboisasi 

Mekanis di lahan alang-alang di 

Benakat, Sumatera Selatan 

(Sumsel) kerjasama antara RI-

JICA (Proyek ATA-186). Kemudian 

pada tahun 1981 dibentuk Proyek 

Persemaian Mekanis di Subanjeriji, 

Sumsel kerjasama RI-Finlandia 

(ATA-267).) 

 
Pada tahun 1984 Proyek ATA-267 

dipindahkan ke Banjarbaru 

Kalimantan Selatan (Kalsel) dan 

kegiatannya diperluas dengan 

pembuatan tanaman di lahan 

alang-alang, pengendalian 

kebakaran hutan dan pengelolaan 

hutan alam produksi.  Untuk 

mewadahi proyek ATA-267 maka 

pada tanggal 20 Mei 1984 

dibentuklah Balai Teknologi 

Reboisasi (BTR) Kalimantan 

Selatan yang berkedudukan di 

Banjarbaru melalui Keputusan 

Menteri Kehutanan No. 099/Kpts-

II/1984 

BTR Banjarbaru mempunyai 

wilayah kerja Indonesia bagian 

Timur khususnya Kalimantan. 

BTR merupakan Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) dan  bertanggung 

jawab kepada Direktorat Jendral 

Reboisasi dan Rehabilitasi 

Lahan. Pada SK 

pembentukannya BTR bertugas 

melakukan perakitan dan 

ujicoba teknik reboisasi dan 

penyaluran hasil ujicoba. 

Dari hasil evaluasi dan 

pertimbangan bahwa kegiatan 

dan aktivitas BTR yang berupa 

ujicoba dan riset lainnya yang 

merupakan kegiatan penelitian, 

maka pada tahun 1991, dengan 

Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor 169/Kpts-

II/1991, BTR dialihkan menjadi 

Unit Pelaksana Teknis dibawah 

Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kehutanan. 

Selanjutnya untuk 

menyempurnakan organisasi 

maka pada pada tanggal 10 

Juni  2002 BTR Banjarbaru 

diubah menjadi Balai Penelitian 

dan Pengembangan Hutan 

Tanaman Indonesia Timur 

(BP2HTIBT) melalui  Surat   

Keputusan  Menteri  Kehutanan  

Nomor :  6185 /  Kpts-II/ 2002 
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Dalam upaya menyesuaikan misi 

organisasi, meningkatkan kualitas, 

produktivitas, dan pelestarian 

fungsi hutan serta peningkatan 

daya guna pelaksanaan penelitian 

kehutanan, maka berdasarkan 

Permenhut Nomor P.33/Menhut-

II/2006 tanggal 2 Juni 2006 nama 

Balai Penelitian dan 

Pengembangan Hutan Tanaman 

Indonesia Bagian Timur berubah 

menjadi Balai Penelitian 

Kehutanan Banjarbaru. 

 
 

 

Kemudian pada tahun 2011, 

sesuai dengan  Peraturan Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor : P. 35 / Menhut-II / 2011 

tanggal ... April 2011  Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Penelitian Kehutanan Banjarbaru, 

seksi-seksi  di Balai mengalami 

perubahan. 
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Tugas Pokok dan Fungsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas Pokok 
 
Melaksanakan penelitian di Bidang : 

-  Konservasi dan rehabilitasi 

-  Peningkatan produktivitas hutan 

- Keteknikan kehutanan  dan  

pengolahan   hasil  hutan 

-  Perubahan  iklim  dan  kebijakan 

kehutanan 

 

Fungsi 
BPK Banjarbaru  menyelenggarakan 
fungsi : 
- Penyusunan rencana jangka 

panjang, rencana jangka 
menengah, rencana tahunan, 
rencana kerja dan anggaran 
penelitian di bidang kehutanan 

-  Pelaksanaan kerjasama penelitian 
di bidang kehutanan 

-   Pelaksanaan penelitian di bidang 
kehutanan 

-   Pelaksanaan pelayanan data dan 
informasi, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, hasil-hasil penelitian di 
bidang kehutanan 

- Pelaksanaan pengelolaan sarana 
dan prasarana penelitian lingkup 
Balai 

- Pelaksanaan pengelolaan hutan 
penelitian yang menjadi 
tanggungjawab Balai 

- Pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan    penelitian di bidang 
kehutaan 

-  Pelaksanaan urusan tata usaha 
dan rumah tangga Balai. 

  

 
  

 

[TUGAS  POKOK 

DAN FUNGSI BPK 

BANJARBARU  

SEBAGAI 

INSTITUSI 

LITBANG 

KEHUTANAN 

DIHARAPKAN 

DAPAT 

MENDUKUNG 

KEGIATAN 

PEMBANGUNAN 

KEHUTANAN  DI 

KALIMANTAN] 
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Susunan Organisasi 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

  

Struktur organisasi BPK 

Banjarbaru terdiri dari  

a. Subbagian Tata Usaha;  

b. Seksi Program dan Evaluasi;  

c. Seksi Sarana Penelitian;  

d. Seksi Data, Informasi dan Kerja 

sama; dan  

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

Subbagian Tata Usaha 

mempunyai tugas melakukan 

urusan kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan dan surat 

menyurat 

Seksi Program dan Evaluasi 

mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan 

rencana, program, dan 

anggaran, pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan rencana, program 

dan anggaran  

 
Seksi Sarana Penelitian 
mempunyai tugas melakukan 
pengelolaan sarana dan 
prasarana penelitian termasuk 
hutan penelitian dan 
laboratorium, pengelolaan 
perpustakaan, dan dukungan 
administrasi pengajuan dan 
pelaksanaan perlindungan hak 
hasil penelitian 

. 

Seksi Data, Informasi dan 

Kerja sama mempunyai tugas 

melakukan pengelolaan data 

dan informasi hasil-hasil 

penelitian, penyebarluasan 

data dan informasi hasil-hasil 

penelitian, penyiapan dan 

pelaksanaan kerja sama 

penelitian, pemantauan dan 

evaluasi kerja sama penelitian. 

 

Struktur 
Organisasi Balai 
berdasar 
Permenhut 
No.35/Menhut-
II/2011 terdiri dari 
Subbag TU, 
Program dan 
Evalasi, Sarana 
Penlitian, dan 
Data, Informasi 
dan Kerjasama dan 
Kelompok Tenaga 
fungsional 
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Gambar 1. Struktrur Organisasi BPK Banjarbaru 

KEPALA 
BALAI 

  
KASUBBAG  

TATA USAHA  

KASI 
PROGRAM 

DAN  
EVALUASI 

  

KASI 
SARANA 

PENELITIAN 

  

 

KASI 
DATA 

INFORMASI 
DAN 

KERJASAMA 

  

KELOMPOK 
TENAGA 

FUNGSIONAL 

  

Kelompok Jabatan Fungsional 

mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan jabatan 

fungsional masing-masing 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 
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   Visi  

Visi  dan Misi  

 
Penetapan visi BPK Banjarbaru 

mengacu pada visi Departemen 

Kehutanan dan visi Badan 

Penelitian dan Pengembangan 

Kehutanan dengan 

memperhatikan Tupoksi Balai. 

Keselarasan visi BPK Banjarbaru 

dengan visi Badan Litbang 

Kehutanan dan Dephut akan 

menjadi penuntun arah Balai 

yang benar untuk memberikan 

kontribusi signifikan pada 

kemajuan pembangunan 

kehutanan. 

Menyelaraskan dengan visi 

Departemen Kehutanan dan 

Badan Litbang  Kehutanan, visi 

BPK Banjarbaru adalah Unggul 

Dalam Penyediaan dan 

Pemasyarakatan  Iptek 

Pengelolaan Hutan dan Lahan 

Terdegradasi  Untuk 

Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat 

Visi Balai di atas mengandung 

arti bahwa Balai bercita-cita 

dan berkehendak menjadi 

pusat keunggulan dan unggul 

dalam memproduksi dan 

memasarkan Iptek 

Pengelolaan Hutan dan Lahan 

Terdegradasi  yang 

bermanfaat untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

Balai dengan demikian 

dikondisikan senantiasa 

dinamis, kreatif, produktif dan 

inovatif untuk menjawab 

kebutuhan masa depan ( 

future needs ) pengelolaan 

hutan dan lahan terdegradasi 

kehutanan yang berdimensi 

kelestarian dan kesejahteraan 

masyarakat 
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  Misi 

  
Bertolak dari visi Balai tersebut 

maka misi yang akan ditempuh 

adalah sebagai berikut:  

1. Menyediakan dan meningkatkan 

kualitas dan kuantitas hasil 

penelitian, pengembangan dan 

perekayasaan di bidang 

pengelolaan hutan dan lahan 

terdegradasi 

2. Meningkatkan perencanaan, 

evaluasi hasil litbang, SDM, 

kerjasama, sarana prasarana 

litbang  di bidang pengelolaan 

hutan dan lahan terdegradasi 

3. Meningkatkan sistem informasi, 

deseminasi dan kemanfaatan 

hasil litbang dan perekayasaan 

di bidang pengelolaan hutan 

dan lahan terdegradasi 
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Sumber Daya Manusia (SDM) 

 

Struktur Pegawai Berdasarkan Jabatan  

 

 

 

 

 
Struktur Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

5%

36%

23%

19%

1% 16%

Jabatan struktural

Non struktural

Peneliti dan calon
peneliti
Teknisi litkayasa

Pustakawan

Honorer

Pegawai BPK Banjarbaru 

sampai dengan Oktober 2011 

sebanyak  100 orang yang terdiri 

dari 84 PNS dan 16 orang 

tenaga honorer/tenaga kontrak   

Penyebaran pegawai 

berdasarkan jabatan dapat 

dilihat di gambar 

Upaya untuk meningkatkan 

SDM dilakukan melalui 

plathan-pelatihan maupun 

pemberian ijin belajar untuk 

meningkatkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

Berdasarkan tingkat 

pendidikan pegawai BPK 

Banjarbaru didominasi oleh 

sarjana S1 dan lulusan SMA 

(35%). 

 

1% 10%

35%
1%

35%

3%
15%

S3
S2
S1
D3
SLTA
SLTP

10%15%

Struktur Pegawai 
Berdasarkan  Tingkat 

Pendidikan

S3

Gambar    Bagan pegawai berdasarkan jabatan 

GambarBagan pegawai 
berdasarkan tingkat 
pendidikan 
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Komposisi Jabatan Peneliti 

 

 

 

 

Komposisi Jabatan Teknisi Litkayasa 

 

 

 

 

 

4% 4%
4%

22%

13%18%

35%

Peneliti utama

Peneliti Madya Gol IVA

Peneliti Madya Gol IIID

Peneliti Muda Gol III C

Peneliti Pertama Gol III B

Peneliti Pertama Gol III A

Calon Peneliti

Jumlah peneliti di BPK 

Banjarbaru pada saat ini 

sekitar 27% dari jumlah 

pegawai atau 23 orang. Dari 

jumlah ini jabatan peneliti  di  

 

 
 BPK Banjarbaru yang 

terbanyak adalah calon 

peneliti. Struktur jabatan 

peneliti dapat dilihat pada 

gambar 

 

Teknisi litkayasa BPK 
Banjarbaru berjumlah 19 
orang. Jabatan terbanyak 
adalah teknisi litkayasa 
lanjutan yaitu  8 orang, 
teknisi litkayasa pelaksana 7 
orang dan teknisi litkayasa 
penyelia 4 orang. 
Struktur jabatan tejnisi 
litkayasa dapat dilihat pada 
gambar 

 

21%

42%

37%

Teknisi
litkayasa
penyelia

Teknisi
litkayasa
pelaksana
lanjutan
Teknisi
litkayasa
pelaksana

Gambar Bagan komposisi jabatan peneliti 

Gambar  Grafik komposisi jabatan teknisi 
litkayasa 
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 Sarana Prasarana 

 

Sarana dan prasarana utama BPK Banjarbaru untuk mendukung tugas, fungsi, 

visi, misi dan program kerja antara lain : 

 
Tabel 2. Sarana/prasarana BPK Banjarbaru 

 

No. JENIS 
SARANA/PRASARANA 

LOKASI JUMLAH KETERANGAN 

1.  Kantor Balai Banjarbaru 1 buah 750 m2 

2.  Mess Banjarbaru 1 buah 113 m2 

3.  Rumah jabatan Ka Balai Banjarbaru 1 buah 120 m2 

4.  Rumah jabatan Kasi Banjarbaru 2 buah @ 70 m2 

5.  Kendaraan roda 4 - 11 buah 3 buah jeep, 5 
buah minibus, 
3 buah pick up 

6.  Kendaraan roda 2 - 9 buah - 

7.  Kendaraan roda 3 - 1 buah - 

8.  Traktor Riam Kiwa 3 buah 1 buah rusak 
berat 

9.  Komputer Banjarbaru 40 buah  

10.  Pondok Kerja Rantau, R. 
Kiwa, Kintap, 
Tumbang 
Nusa  

4  unit Dilengkapi 
fasilitas 
penginapan 

11.  Persemaian Landasan Ulin, 
GT. Payung, 
R. Kiwa, 
Kintap, 
Tumbang 
Nusa 

5 unit 1 Unit  
Persemaian 
modern eks. 
ATA-267 

12.  Peralatan pemadam 
kebakaran 

Rantau, R. 
Kiwa, Kintap 

Masing-
masing 1 

unit 

 

13.  Peralatan ukur Banjarbaru Macam-
macam 

 

14.  Peralatan survey dan 
pemetaan 

Banjarbaru Macam-
macam 

 

15.  Local Area Network Banjarbaru 1 unit  
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Gambar Sarana Balai, searah jarum jam, menara air, 
persemaian sistem Koffco Perpustakaan, Garasi 
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Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO NAMA HUTAN 
PENELITIAN 

LOKASI LUAS (ha) CORE BUSISNESS 

1. Riam Kiwa Kab. Banjar Kalsel 1.455 
(SK Menhut No.: 

75/Menhut-II/2004, tgl 
11 Maret 2004). 

Silvikultur hutan 
tanaman 

2. Kintap Kab. Tanah Laut-
Kalsel 

1.000 
(SK Menhut No.: 

83/Menhut-II/2004, tgl. 
10 Maret 2005). 

Silvikultur hutan 
tanaman 

3. Tumbang Nusa Kab. Pulang 
Pisau-Kalteng 

5.000 
(SK  Menhut : 

76/Menhut-II/2005, tgl 
31 Maret 2005) 

Rehabilitasi Hutan 
Rawa Gambut 

4. Rantau Kab. Tapin-Kalsel 180 
(SK Menhut No.: 

177/Menhut-II/2005, tgl 
29 Juni 2005)). 

Pengembangan Hutan 
Rakyat  

Penelitian yang dilakukan oleh 

BPK Banjarbaru umumnya 

dilakukan baik di Hutan 

Penelitian atau di lokasi lain 

yang relevan.  

 

 

Hutan Penelitian yang dimiliki oleh 

BPK Banjarbaru seperti pada 

tabel 3. Seangkan lokasi keempat 

KHDTK tersebut bisa dilihat di 

gambar 

 

 

 

Tabel 3.  Hutan Penelitian yang dimiliki BPK Banjarbaru 
 

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus mempunyai peranan yang 

strategis dalam mendukung kegiatan penelitian BPK Banjarbaru  
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                                                                                                  Dari keempat KHDTK tersebut  

baru KHDTK Riam Kiwa yang 

sudah dikukuhkan, sedangkan 

yang lainnya masih bersifat 

penunjukkan.  

KHDTK Tumbang Nusa pada 

saat ini termasuk dari 10 KHDTK 

se Indonesia yang akan dinilai 

untuk penilaian KHDTK yang 

baik. 

Gambar . Lokasi keempat KHDTK BPK Banjarbaru 
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1. KHDTK Riam Kiwa 

 

  
Hutan Penelitian Riam 

Kiwa mulai dibangun 

pada tahun 1986 

merupakan areal 

ujicoba teknologi 

reboisasi lahan alang-

alang (Imperata 

cilíndrica) kerjasama 

antara Pemerintah 

Indonesia-Finlandia 

(Reforestation and 

Tropical Forest 

Management Project / 

ATA-267). Vegetasi 

awal areal ini berupa 

alang-alang. Pelaksana 

kegiatan proyek ini 

adalah Dinas 

Kehutanan Propinsi 

Kalimantan Selatan,  

 

KHDTK Riam 
Kiwa 
merupakan 
hutan 
penelitian 
perwakilan 
dari  lahan 
kering 
dengan 
penutupan 
lahan berupa 
alang-alang, 
Beberapa 
penelitian 
yang 
mendukung 
rehabilitasi 
hutan dan 
lahan kering 
telah 
dihasilkan 
dari KHDTK 
ini.  

Balai Teknologi 
Reboisasi Banjarbaru 

dan Enso Forest 

Development Ltd 
Kegiatan yang 

dilakukan antara lain 
introdusi jenis (species 
trial), percobaan 

provenansi 
(provenance trial), 
ujicoba teknik 
silvikultur hutan 

tanaman (pengolahan 
lahan, pemupukan, 

jarak tanam), ujicoba 

tanaman campuran, 
agroforestry, 

penanaman pilot (pilot 
plantation), pemuliaan 

pohon dan 

pencegahan kebakaran 
hutan dan lahan 

 

Gambar.       Situasi KHDTK Riam Kiwa dari ketinggian 
415 mdpl 
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Setelah Proyek ATA-267 

berakhir pada tahun 1997, 

pengelolaan areal Riam Kiwa 

sepenuhnya dilakukan oleh 

Balai Penelitian Kehutanan 

Banjarbaru. 

 
Posisi geografis hutan 

penelitian ini adalah antara 

3°21’ 40” - 3°23’ 30” 3 

Lintang Selatan dan 115° 03’ 

40” -  115° 06’ 20”  Bujur 

Timur. Berdasarkan Surat 

Keputusan menteri Kehutanan 

No. : SK.75/ Menhut-II/2004  

Tgl. 11 Maret 2004, HP Riam 

Kiwa mempunyai   luas total  

1.455 ha seluas 1.035 hektar 

terletak pada Kawasan Hutan 

Produksi Tetap dan  420 ha 

terletak pada Kawasan Hutan 

Produksi yang Dapat 

Dikonversi. 

 

Tanah Podsolik merah 

bercampur batu terdapat pada 

beberapa puncak bukit. Tanah 

aluvial terdapat pada daerah 

yang relatif datar sepanjang alur 

dan sungai. 

 

Ada tiga kelompok tanah yang 

terindentifikasi pada HP Riam 

Kiwa yaitu podsolik merah, 

podsolik kuning dan aluvial. 

Mayoritas tanah di HP Riam 

Kiwa adalah Podsolik Merah 

Tanah Podsolik Kuning 

tersebar secar mosaik  di 

areal  dengan luas yang relatif 

kecil 

Tanah di areal HP Riam Kiwa 

sangat masam, dengan nilai 

pH tanah berkisar antara 4,8-

5,4, namun demikian nilai 

kemasaman tanah ini masih 

cukup baik untuk tanaman 

kehutanan dan tidak  

menunjukan masalah bagi 

beberapa jenis tanaman 

kehutanan.   

 Berdasarkan analisa ukuran 

partikel, tanah permukaan 

pada HP Riam Kiwa 

mempunyai kandungan pasir 

antara 10-35 %, 15-25 % 

debu dan 50-60 % liat. 

Hutan Penelitian Riam Kiwa 

memiliki kelerengan lahan  

antara 0-10 % dengan 

fisiografi dataran. 

Ketinggian areal berkisar ±10 

m dpl. 
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Iklim di hutan penelitian  Kiwa 

termasuk pada tipe B menurut 

pembagian Schmidt dan 

Ferguson (1951) rata-rata 

bulanan pada periode 1975-

1992 berkisar antara 26,2-

27,7°C, suhu maksimum siang 

hari 33,0°C dan suhu minimum 

malam hari 22,8°C. Curah hujan 

rata-rata tahunan adalah 2043 

mm (1573-2366 mm) , dengan 

rata-rata hari hujan adalah 133 

hari (104 - 152 hari). Musim 

kemarau biasa terjadi pada 

bulan Juni-September, namun 

demikian terjadi variasi musim 

kemarau dari tahun ke tahun. 

Kelembaban relatif  cukup tinggi 

berkisar antara 70 – 90 %, 

bergantung pada waktu dan 

iklim. 

 

Vegetasi awal pada hutan 

penelitian Riam Kiwa adalah 

rumput alang-alang (Imperata 

cylindrica) yang telah 

mendominasi pada areal ini sejak 

tahun 1930-an. Jenis-jenis 

pohon lokal ditemukan hanya 

disepanjang sungai dan alur. 

Kebakaran yang berulang 

menghalangi regenerasi alam 

dari jenis pepohonan. Namun 

demikian, di beberapa bagian 

terdapat jenis pohon Albizia 

procera birik) dan Vitex 

pubescens (laban).  

 

 

Gambar 16 . Vegetasi 

asli setempat di 
sepanjang bahu 
sungai di HP 
Riam Kiwa 
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Areal HP Riam Kiwa secara 
administratif masuk dalam Desa 

Lubang Baru, Kecamatan 
Pengaron (±80%) dan Desa Pasir 

Jati, Kecamatan Matraman 

(±20%). Jumlah penduduk di 
Kecamatan Pengaron adalah 

22.359 jiwa dan Kecamatan 
Matraman 21.325 jiwa. 

Kepadatan penduduk di kedua 
kecamatan masing-masing adalah 

39 jiwa/km2 dan 144 jiwa/km2. 

Terdapat sekitar 75 keluarga yang 
tinggal pada beberapa dusun 

disekitar areal HP Riam Kiwa.  
Mata pencaharian penduduk pada 

umumnya bertani pada lahan 

kering (ladang 

Sampai bulan Juni 1997 di H 

Penelitian Riam Kiwa terdapat 

80 plot percobaan dan 

penelitian jangka panjang dan 

beberapa kegiatan studi 

jangka pendek. Plot-plot 

penelitian ini dapat 

digolongka sebagai berikut: 

1. Uji jenis 

2. Uji provenansi 

3. Penelitian persiapan lahan 

4. Penelitian tindakan 

silvikultur 

5. Penelitian hasil dan nilai 

tegakan 

6. Ujicoba sistem 

pengendalian kebakaran 

lahan dan tanaman 

7. Penelitian rotasi kedua. 

 

Pada areal yang telah ditanami 

vegetasi di bawah tegakan 

mengalami perubahan secara 

gradual. Inventarisasi jenis 

pohon yang tumbuh di bawah 

tegakan tanaman di Riam Kiwa 

telah dilakukan pada tahun 

1992 dan tahun 2000.  Hasil 

inventarisasi terdapat 

perbedaan dalam jumlah dan 

komposisi jenis . Hal ini 

menunjukkan bahwa proses 

suksesi menuju hutan alam 

sedang berlangsung.   

 

 

 

Gambar 
 Tanaman Jabon (Anthocephalus 
chinesis) berasal  dari stek pucuk 
hasil pengembangan sistem 
persemaian Koffco 

 



Profile BPK Banjarbaru 

19 

2. KHDTK Kintap 

  

Kintap, 

merupakan 

KHDTK 

perwakilan 

dari tipe tapak 

hutan alam,  

dengan fokus 

kegiatan 

penelitian 

mengenai 

silvikultur 

hutan alam, 

yang salah satu 

hasil 

penelitiannya 

yaitu mengenai 

sistem 

pengelolaan 

hutan alam 

tebang 

rumpang yang 

secara teknis 

bisa digunakan 

sebagai metode 

stand 

improvement 

dan membantu 

regenerasi 

alam jenis 

meranti 

Hutan penelitian Kintap, yang 

mulai dibangun pada tahun 

1986, secara administratif 

pemerintahan hutan penelitian 

ini terletak pada Desa Riam 

Adungan, Kecamatan Kintap, 

Kabupaten Tanah Laut, Propinsi 

Kalimantan Selatan.  

Posisi geografis hutan penelitian 

ini adalah 3°42’ LS dan 115°09’ 

BT, di kaki bagian timur 

Pegunungan Meratus. Hutan 

Penelitian  ini berada di dalam 

eks HPH PT. Hutan Kintap 

(Inhutani II). 

 

 

Gambar Mess dan kantor di Hutan 

Penelitian Kintap 
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Berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Kehutanan Nomor: 

SK.83/ Menhut-II/2004  Tgl. 10 

Maret 2004, luas total  HP 

Kintap adalah 1.000 Ha yang 

terletak pada Kawasan Hutan 

Produksi Tetap. 

Hutan penelitian ini berjarak ± 

120 km dari kota Banjarbaru. 

Untuk mencapai H Penelitian ini 

dapat ditempuh dari Banjarbaru 

melalui jalan darat sekitar 3 

jam. 

Tanah di Kintap termasuk tipe 

podsolik merah kuning/taterik. 

Curah hujan rata-rata tahunan 

berkisar antara 3.000 mm, 

dengan 150 hari hujan. 

Topografi areal berbukit dan 

ketinggian tempat bervariasi 

antara 100 dan 300 m dpl.  

Areal Kintap dapat 

dikelompokan kedalam empat 

tipe kondisi suksesi. Tipe 

pertama adalah hutan perawan 

pada sisi atas seluas 10% dari 

area. Kedua, hutan bekas 

tebangan seluas 40% dari area. 

Ketiga, hutan sekunder bekas 

ladang seluas 30% dan 

keempat, lahan alang-alang 

seluas 20% dari area 

 

Hutan di Hutan Penelitian ini 

merupakan hutan Dipterokarpa 

campuran pada dataran 

rendah, yang didominasi oleh 

jenis  meranti merah (Shorea 

spp.) namun pada elevasi 

yang lebih tinggi komposisi 

jenis sedikit berubah: meranti 

merah secara gradual diganti 

dengan jenis keruing 

(Dipterocarpus spp.) dan 

kapur (Dryobalanops spp.)  

Dari hasil inventarisasi 

ditemukan sebanyak 198 jenis 

pohon pada lokasi ini, 14 jenis 

diantaranya merupakan famili 

Dipterocarpaceae. Shorea 

merupakan genus dominan 

yang diwakili oleh 8 jenis.  

Selain itu, 3 tiga jenis dari 

genus Dipterocarpus dan 

masing-masing satu jenis dari 

genus Dryobalanops, Vatica 

dan Hopea juga ditemukan 

Pada hutan sekunder yang 

tumbuh setelah perladangan 

ditemukan 117 jenis non 

dipterokarpa. Famili dominan 

pada tipe hutan ini adalah 

Euphorbiaceae, Moraceae, 

Lauraceae, Verbenaceae dan 

Anacardiaceae. Bidang dasar 

rata-rata pada tipe hutan ini 

adalah 22 m2/ha  
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Gambar . Kondisi vegetasi hutan alam di KHDTK Kintap 

Secara admnistratif, KHDTK 

Kintap masuk dalam wilyah Desa 

Riam Adungan, Kecamatan 

Kintap, Kabupaten Tanah Laut. 

Jumlah penduduk Desa Riam 

Adungan sebanyak 375 KK, 

dengan jumlah penduduk 1.145 

jiwa (540 orang laki-laki dan 605 

orang perempuan). Mata 

pencaharian masyarakat adalah 

pekerja HPH, petani dan pencari, 

pengumpul kayu.  

 

Sampai bulan Juni 1997 di Hutan 

Penelitian Kintap terdapat 30 plot 

percobaan dan penelitian jangka 

panjang dan beberapa kegiatan 

studi jangka pendek. Penelitian 

di Kintap dapat dikelompokan ke 

dalam : 

1. Penelitian silvikultur dan 

pengelolaan hutan alam 

2. Penelitian dan ujicoba 

rehabilitasi hutan 

3. Penelitian dan uji coba 

penanaman jenis 

dipterokarpa dan jenis lokal 

4. Penelitian sosial ekonomis 

pengelan hutan dan 

masyarakat 

Selama 10 tahun terakhir ini dari 

Hutan Penenlitian Kintap 

dihasilkan temuan sebagai 

berikut: 
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 Produksi bibit dipterokarpa 

nampaknya bukan masalah 

utama. Metoda untuk 

mengumpulkan, menumbuhkan 

bibit di persemaian telah 

dikembangkan. 

 Areal bekas tebangan tidak 

homogen akan tetapi terdiri dari 

petak-petak mosaik yang 

masing-masing memerlukan 

sistem pengelolaan yang 

berbeda-beda. 

 Tebang rumpang secara teknis 

dapat digunakan sebagai 

metode ‘stand improvement’ dan 

membantu regenerasi jenis-jenis 

meranti. Diantara dua rumpang 

tersisa hutan yang tidak 

terganggu dan mungkin dapat 

mendukung keragaman hayati. 

 Tebang penerang terbukti 

efektif dan efisien untuk 

memacu pertumbuhan anakan 

meranti yang telah ada. 

 Penanaman jenis meranti dan 

jenis lokal lainnya pada hutan 

sekunder bekas ladang berhasil 

dilakukan. 

 

 

Gambar  Litbang silvikultur 
meranti (Shorea spp) 
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3. KHDTK Tumbang Nusa 

 

  

KHDTK 

Tumbang 

Nusa 

mewakili tipe 

lahan rawa 

gambut, 

dengan  

fokus 

kegiatan 

penelitian 

rehabilitasi 

hutan dan 

lahan rawa 

gambut,  

 

KHDTK  Tumbamg Nusa mulai 

berdiri tahun 1998. Berdasarkan 

surat penunjukan Menteri 

Kehutanan No. : SK.76/ 

Menhut-II/2005  Tgl. 31 Maret 

2005, luas total  HP Tumbang 

Nusa adalah 5.000 Ha yang 

terletak pada Kawasan Hutan 

Produksi Tetap.  

 Lokasi Hutan Penelitian 

Tumbang Nusa, secara 

administratif pemerintahan 

berada dalam wilayah Desa 

Tumbang Nusa, Kecamatan 

Jabiren Raya, Kabupaten Pulang 

Pisau, Propinsi Kalimantan 

Tengah.  Secara geografis areal 

ini terletak pada  02°18’37’’- 

02°22’34’’ LS dan  114°02’48’’- 

114°06’46’’. 

Jarak HP Tumbang Nusa dari 

Ibukota Propinsi Kalimantan 

Tengah (Palangka Raya) 

berjarak sekitar 30 Km. 

Sedangkan dari kantor BPK 

Banjarbaru sekitar 200 Km 

dengan waktu tempuh 

kendaraan bermotor (roda 4) 

bisa mencapai 4-5 jam 

perjalanan. 

 

 

Gambar jalan titian 
menuju ke plot peneltian 
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  Areal ini terletak pada 

ketinggian 0 - 5 m dpl. dengan 

elevasi 0%-18%. Kondisi areal 

dipengaruhi oleh pasang surut 

air sungai Kahayan dan 

mempunyai potensi banjir 

cukup besar, terutama pada 

musim hujan (Januari s/d Mei). 

Hutan Penelitian Tumbang 

Nusa termasuk iklim tropis 

(lembab) dimana temperatur 

berkisar antara 21o C - 23o C 

dan temperatur maksimum 36o 

C. dengan intensitas matahari 

cukup tinggi dan sumber air 

cukup banyak.  

Di lokasi ini, hujan mulai turun 

pada bulan Oktober dan 

berakhir pada bulan Mei 

dengan curah hujan antara 

2.000 - 3.500 mm/tahun. Bulan 

kering sering muncul pada 

bulan Juni sampai Agustus. 

jumlah hari hujan pada 3 tahun 

terakhir (1997 s/d 1999) rata-

rata 130 hari dengan rata-rata 

curah hujan 1.242 mm/tahun 

(Biro Statistik Propinsi 

Kalimantan Tengah, 1999). 

 

Areal Hutan Penelitian 

Tumbang Nusa dapat 

dikelompokan kedalam tiga  

tipe kondisi suksesi : hutan 

sekunder (logged over area) 

pada bagian belakang sekitar 

50%, belukar merapat 

(Combretocarpus rotundatus) 

sekitar 30 % dan areal 

terbuka dengan vegetasi 

pakis sekitar 20 % dari luas 

areal. 

 

Hutan ini merupakan hutan 

campuran pada lahan 

gambut. Pada hutan sekunder 

yang yang merupakan logged 

over area ditemukan jenis-

jenis seperti ramin 

(Gonystylus bancanus), 

belangiran (Shorea 

balangeran) meranti (Shorea 

pauciflora, S.platycarpa, S. 

tysmaniana, Shorea spp.), 

jelutung (Dyera. polyphyla), 

malam-malam (Diospyros 

malam), mentibu, punak 

(Tetramerista glabra), pasir-

pasir (Urandra secundiflora),  
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pisang-pisang (Mezzetia 

parvifolia), nyatoh (Palaquium 

cochleari), jambu-jambu (Eugenia 

sp.), bintangur (Calophyllum 

Kunstleri), terentang 

(Campnosperma auriculata), 

kenari (Ilex cymosa) dan masih 

banyak jenis lainnya dalam 

jumlah kecil. 

Penelitian di tumbang nusa 

mencakup : 

 Pengembangan jenis pohon 

rawa gambut 

 Agroforestry lahan gambut 

 Pengendalian kebakaran di 

hutan rawa gambut 

 Perlakuan silvikultur  

 

 

 Silvikultur teknik 

pemeliharaan permudaan 

alam 

 Teknologi pembibitan 

pohon jenis rawa gambut 

Informasi hasil berbagai 

penelitian di hutan penelitian 

tersebut yang cukup 

menjanjikan (informasi jenis) 

untuk dikembangkan 

penanamannya yakni, 

Shorea balangeran, 

Tetramerista glabra, Dyera 

polyphylla, Gonystilus 

bancanus, Shorea sp..  

 

 

Gambar           Punak  

(Tetrameristra glabra) 
merupakan jenis handal untuk 
rehabilitasi lahan gambut di HP 
Tumbang Nusa 

Gambar           Kebun pangkas 
anakan alam                       
ramin di jalur terbuka 
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4. KHDTK Rantau 

  
KHDTK 

dengan luasan 

sekitar 180 ha 

yang berada di 

kawasan hutan 

produksi ini 

mempunyai 

karakteristik 

vegetasi 

berupa semak 

belukar alang-

alang, dan 

hutan 

sekunder. 

Penelitian 

mengenai 

hutan 

kemasyarakatn 

dan 

kelembagaan 

merupakan 

salah satu 

output dari 

KHDTK ini 

Hutan Penelitian Rantau dibangun 

pada tahun 1984 merupakan 

bagian dari areal reboisasi Inpres. 

Secara geografis terletak 02°57’ – 

02°59’ LS dan 155°13’ – 115°15’ 

BT, berada di dalam kawasan 

hutan produksi sesuai Surat 

Keputuan Menteri Kehutanan 

No.247/Kpts-II/1984. 

Hutan  Penelitian  Rantau disyahkan 

dan ditunjuk menjadi kawasan 

hutan penelitian dengan tujuan 

khusus (KHDTK), seluas 180 ha  

dengan SK Menteri Kehutanan  SK 

No : 177/ Menhut- II/ 2005. 

Tanggal 29 Juni 2005 

 
Hutan Penelitian Rantau berada 

pada ketinggian 100 – 400 m dari 

permukaan laut dan menurut 

klasisifikasi Schmit dan Ferguson 

termasuk dalam tipe iklim B dengan 

curah hujan rata- rata tahunan 1000 

– 4000 mm/ tahun   

Keadaan topografi hutan penelitian 

pada umumnya datar sampai 

bergelombang ringan (8% - 15%), 

keadaan tanah hutan penelitian 

Rantau pada umumnya podsolik 

merah kuning dan laterik terutama 

di lereng gunung. 
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Secara administratif 

pemerintahan terletak di Desa 

Baramban Kecamatan Piani 

dan Desa Linuh Kecamatan 

Bungur, Kabupaten Tapin. 

Jarak HP Rantau dari Kota 

Rantau adalah 12 km. HP ini 

terletak di tepi jalan yang 

menghubungkan Kota Rantau 

dengan Kecamatan Piani.  

Keadaan areal hutan penelitian 

Rantau pada umumnya 

bervegetasi semak belukar , 

alang-alang, hutan sekunder 

(jenis yang mendominasi 

pertumbuhan  adalah Litsea 

sp, Eugenia sp), hutan 

tanaman industri ( jenis Pinus 

merkusii, Gmelina arborea, 

Acacacia Spp, Casia semea 

dan Swietenia macrophylla ) 

tanaman penelitian dan 

tanaman non penelitian Balai 

Penelitian Kehutanan 

Banjarbaru ( jenis Tectona 

grandis dan Shorea spp, 

Gaharu, Swietenia, 

Antocephalus cadamba, 

Anisoptera sp serta  Alstonia 

sp). 

 

 

BPK Banjarbaru telah 

melakukan berbagai macam 

kegiatan teknik  penanaman dan 

pecegahan kebakaran  hutan. 

Jenis tanaman yang ditanam 

adalah johar (Cassia siamea 

LAMK) (Panjaitan. S, 1990), 

gamelina (Gmelina Arborea), 

sungkai ( peronema canescens) 

(Riswan; Rizani, f; Akbar, A 

1993), meranti (Shorea sp), 

rotan (Calamus sp), ulin 

(Eusideroxylon zwegeri), 

mersawa (Anisoptera sp), jati  

(Tectona grandis, 2004 sampai 

dengan 2009) pola tanam,  

Untuk sekarang ini kegiatan 

yang ada di KHDK Rantau 

berupa penataan dan 

pemeliharaan rutin KHDTK serta 

pembuatan  demplot tanaman 

hutan. 
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Desiminasi Hasil Litbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desiminasi hasil 

litbang 

dilakukan 

dengan 

mengadakan 

seminar, alih 

teknologi, 

pemasyarakatan 

iptek, dan 

publikasi cetak 

dalam bentuk 

buletin ilmiah 

dan  jurnal 

ilmah populair, 

leaflet, info 

teknis,poster 

dan proiding.  

Hasil penelitian dan ujicoba 

Balai Penelitian Kehutanan 

Banjarbaru disalurkan 

kepada pengambil kebijakan 

baik di pusat maupun 

daerah, para users atau 

pengguna melalui berbagai 

sarana yaitu publikasi, 

demonstrasi plot, seminar, 

maupun alih teknologi. 

 

Mulai tahun 1997, BPK 

Banjarbaru (pada saat itu 

BTR Banjarbaru) mempunyai 

dua jenis penerbitan yaitu 

Buletin Teknologi Reboisasi 

yang bersifat ilmiah dan 

Jurnal Teknologi Reboisasi 

bagi penulisan yang bersifat 

ilmiah populer. Selain dua 

penerbitan itu, hasil riset juga 

dipublikasikan dalam 

prosiding, jurnal ilmiah 

lainnya seperti Rimba 

Indonesia, Duta Rimba, New 

Forest, Tropical Forest 

Science, Forest Ecology and 

Management dan bentuk 

publikasi lainnya seperti pada 

surat kabar dan laporan 

teknis 

Seiring dengan berjalannya 

waktu, publikasi balai ada 

yang tetap terbit dan ada 

yang tidak diterbitkan lagi 

karena satu dan lain hal. 

Selain itu mulai tahun 2010 

ada juga terbitan balai yang 

berupa flyer info teknis yang 

terbit setiap 3 bulan. 
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Ragam  publikasi balai sampai 

dengan tahun 2011 adalah 

sebaga berikut 

1. Buletin teknologi Reboisasi, 

mulai tahun 1997 sampai 

2002, 9 kali terbit 

2. Tekno Hutan Tanaman  

tahun 2002, 1 kali terbit 

3. Jurnal semi ilmiah Galam, 

mulai tahun 1999 sampai 

dengan sekarang, 8+ 

4. Info teknis mulai tahun 

2010 sampai dengan 

sekarang 7 kali terbit. 

5. Prosiding seminar, 

sebanyak 10 buku, 

6. Leaflet dan poster 

Mulai tahun 2009, informasi 

mengenai BPK Banjabaru 

bisa juga dilihat melalui 

website  BPK Banjarbaru di 

www.Bpkbanjarbaru.foreibanj

arbaru.or.id. Dengan adanya 

website ini, eksistensi BPK 

Banjarbaru bisa lebih dikenal 

secara luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Info teknis BPK 
Banjarbaru 

Gambar Ragam terbitan BPK 
Banjarbaru 
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Untuk mendesiminasikan hasil-

hasil penelitian yang bersifat 

teknis praktis ke masyarakat luas 

atau para pengguna, BPK  

Banjarbaru setiap tahunnya 

menyelenggarakan pelatihan (Alih 

Teknologi).  Alih Teknologi yang 

pernah diadakan Balai antara lain 

pada :  

 Alih Teknologi Pembuatan 

Hutan Rakyat pda tahun 2003  

 Alih Teknologi  Pembuatan 

Bibit Tanaman Hutan, pada 

tahun 2004 

 Alih Teknologi   Pembuatan 

Bibit Sistem Koffco pada tahun 

2005  

 Alih Teknologi Persemaian 

Sistem Koffco pada tahun 2006  

 Alih Teknologi Pembangunan 

Hutan Rakyat Sistem 

Agroforestry di Lahan Gambut 

pada tahun 2007 

 Alih Teknologi Budidaya Lebah 

madu pada tahun 2008 

 Alih Teknologi Budidaya 

Gaharu, paa ahun 2009 

 Alih Teknologi Pengenalan 

pembuatan Tanaman Hutan 

untuk anak SMA, 

 Alih Teknologi pengendalian 

dan penanggulangan 

kebakaran hutan dan lahan  

pada tahun 2010 dan 2011 

 

 

Gambar Praktek lapangan alih 
teknologi Pembangunan 
Hutan Rakyat Sistem 
Agroforestry di Lahan 
Gambut tahun 2007 di 
Laboratorium Guntung 
Payung       
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Kedepannya desiminasi hasil-

hasil litbang akan dilakukan 

secara pro aktif sesuai dengan 

misi dan kebijakan strategis 

yang telah ditetapkan. Output 

balai baik yang berupa hasil 

litbang maupun perekayasaan 

harus dipandang sebagai suatu 

produk yang mempunyai nilai 

jual dan terpasarkan 

(marketable).  Salah satunya 

dengan mengajukan paten dan 

SNI untuk hasil litbang dan 

perekayasaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat ini balai tengah 

mengajukan hak  paten dan 

SNI untuk peralatan 

pemadaman hutan dan lahan 

berupa 

 Pompa gendong jufa 

 Kepyok/pemukul api ram 

ayam 

 Portable water tank 

 Stik jarum 

 Mesin pompa pemadam 
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  Kerjasama 

 
Penjalinan kerjasama 

penelitian dengan 

institusi lain 

merupakan salah satu 

upaya untuk 

mengaplikasikan 

hasil penelitian di 

lapangan  

Dengan adanya 

kerjasama ini, akan 

memperluas jejaring 

kerja balai dan 

meningkatkan 

eksistensi Balai  

  

Selama beberapa tahun terakhir 

BPK Banjarbaru telah menjalin 

kerjasama penelitian dengan para 

pihak antara lain ITTO, CIFOR, 

Komatsu Ltd,  PT ADARO, KFCP, 

dengan Perguruan Tinggi, 

Universitas Lambung Mangkrat 

dan Universitas Brawijaya, 

Kemenristek  dan lain-lain.  

Beberapa manfaat yang didapat 

dengan adanya kegiatan 

kejasama dengan institusi lain 

antara lain : 

1. Meningkatkan kualitas 

penelitian dan jumlah publikasi 

hasil litbang 

2. Terjalinnya jejaring kerja 

penelitian (network) yang lebih 

luas dan komunikasi yang lebih 

intens antara peneliti BPK 

Banjarbaru dengan peneliti 

institusi lain  sehingga akan 

tercipta pemanfaatan 

sumberdaya dan fasilitas 

bersama antar lembaga secara 

berkesinambungan 

3. Meningkatkan eksistens balai. 


