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RINGKASAN 

Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan yang mempunyai Sarana pendukung yaitu Hutan Penelitian. 

Ada empat Hutan Penelitian di BPK Banjarbarudan kini ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan 

Tujuan Khusus (KHDTK). KHDTK Riam Kiwa diperuntukkan dalam kegiatan penelitian tanaman di lahan 

kering dengan vegetasi asal alang-alang, serta.  telah  ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik 

Indonesia dengan SK Menteri Kehutanan No. 163/Menhut-II/2010 tanggal 31 Maret 2010 luas defi 

nitif areal 1.450 hektar .  Potensi KHDTK Riam Kiwa yang ada dan dimanfaatkan secara optimal yaitu 

sebagai Lokasi Penelitian Pembangunan Hutan Tanaman,  Konservasi Jenis Lokal Kalimantan, Sumber 

benih Hutan Tanaman, Obyek Wisata Pramuka dan Pelajar dan potensi lainnya. Selain mempunyai 

potensi yang sangat besar, tentunya KHDTK Riam Kiwa juga mempunyai berbagai tantangan yang 

harus dihadapi dalam pengelolaannya seperti  Kesuburan tanah yang sangat rendah, kondisi tanaman 

yang berumur tua, penutupan lahan yang masih terbuka, status hukum kawasan dilapangan,  

organisasi pengelola KHDTK, penataan areal kerja, sarana prasarana yang tersedia. Tantangan dari luar 

yang dihadapi seperti perambahan areal, penambangan emas illegal, penebangan pohon dan 

pencurian kayu, serta kebakaran. 

Kata kunci : Potensi, Tantangan, KHDTK Riam Kiwa. 

 

PENDAHULUAN  

 Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan yang mempunyai tugas pokok  sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kehutanan No.P.35/Menhut-II/2011 pada tanggal 20 April 2011 yaitu 

melaksanakan  penelitian di bidang konservasi dan rehabilitasi, peningkatan produktivitas hutan, 

keteknikan kehutanan  dan  pengolahan  hasil  hutan,  serta  perubahan  iklim  dan  kebijakan 

kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Sarana pendukung yang dimiliki oleh Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru adalah Hutan 

Penelitian. Saat ini terdapat empat buah Hutan Penelitian (HP)  yang menunjang berbagai kegiatan 

penelitian yaitu HP Tumbang Nusa, HP Riam Kiwa, HP Kintap, dan HP Rantau. Keempat Hutan 

Penelitian tersebutkini ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). KHDTK 

Riam Kiwa sekarang ini diperuntukkan dalam kegiatan penelitian tanaman di lahan kering dengan 

vegetasi asal alang-alang. 
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Sebagai sarana kegiatan penelitian, KHDTK Riam Kiwa memiliki berbagai potensi yang harus 

diberdayakan secara optimal. Namun seperti halnya Hutan Penelitian lainnya yang dipunyai BPK 

Banjarbaru,   KHDTK Riam Kiwa juga tidak luput dari berbagai tekanan dan kendala didalam 

pengelolaannya. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan KHDTK Riam Kiwa saat ini akan dibahas 

dalam tulisan ini. 

KEADAAN UMUM KHDTK RIAM KIWA  

1. Sejarah Singkat  

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus  Riam Kiwa yang sebelumnya bernama Hutan 

Penelitian Riam Kiwa dibangun sejak tahun 1986 atas kerjasama Pemerintah Republik 

Indonesia dan Finlandia (Proyek ATA-267) merupakan salah satu dari beberapa Hutan 

Penelitan yang dimiliki oleh Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru. Hutan Penelitian ini 

diperuntukkan dalam kegiatan penelitian tanaman di lahan kering dengan vegetasi asal 

alang-alang.  

Kegiatan penelitian yang telah dilakukan didalam areal Hutan Penelitan ini seperti 

introduksi jenis (Species trial), uji tempat asal jenis (provenance trial), uji teknik silvikultur 

hutan tanaman (pengolahan lahan, pemupukan, jarak tanam),  ujicoba tanaman campuran, 

aroforestry, penanaman pilot (pilot plantation), ujicoba pembanguan tegakan rotasi kedua, 

pemuliaan pohon, pembangunan tegakan benih dan pencegahan kebakaran hutan dan 

lahan. Selain itu, Hutan Penelitian Riam kiwa juga digunakan sebagai tempat pelatihan 

pengelolaan hutan tanaman, penelitian mahasiswa dalam menyelesaikan jenjang pendidikan 

S1, S2 dan S3.  

Pada saat Fase proyek ATA-267 telah dibangun 80 plot percobaan dan penelitian 

kerjasama RIFinlandia dan areal yang tertanami seluas ± 500 ha. Sarana prasarana penunjang 

yang tersedia  di Hutan Penelitian Riam Kiwa ini  seperti Pondok kerja, Gedung pelatihan, 

Kantor, Gudang, Tower pengamat api, Rumah petugas lapangan, Garasi traktor, dan Bak air. 

Setelah kegiatan proyek berakhir, areal tanaman maupun sarana prasarana 

penunjang yang tersedia di Hutan Penelitian Riam Kiwa   telah banyak mengalami perubahan 

dan menjadi berkurang. Kegiatan penelitian dan pengembangan hutan tanaman di areal ini  

menjadi tanggung jawab Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru. 

 

2. Status Hukum 

Pada tahun 2004, areal Hutan Penelitian Riam Kiwa telah ditunjuk oleh Menteri 

Kehutanan RI sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Riam Kiwa dengan SK. 

75/Menhut-II/2004 tanggal 10 maret 2004 dengan luas 1.455 ha. 

Pada tahun 2010,areal ini telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik 

Indonesia sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Balai Penelitian 

Kehutanan Banjarbaru di Riam Kiwa. dengan SK Menteri Kehutanan No. 163/Menhut-II/2010 

tanggal 31 Maret 2010 luas defi nitif areal KHDTK Riam Kiwa ini adalah 1.450 hektar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Keadaan Geografis 

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Riam Kiwa  terletak pada 3o 21’ 40” - 3o 23’ 

30”  Lintang Selatan dan 115o 03’ 40” - 115o 06’ 20”  Bujur Timur, ketinggian tempat 

bervariasi antara 50-100 m diatas permukaan laut.  Menurut batas administrasi kehutanan, 

Riam Kiwa termasuk dalam wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan 

Selatan. Secara administratif pemerintahan,  termasuk dalam wilayah Desa Lubang Baru, 

Desa Lok Tunggul, Desa maniapun, Kecamatan Pengaron dan Desa Sungai Jati, Kecamatan 

Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berjarak 50 km sebelah timur 

laut dari Kota Banjarbaru. (Apriyanto, 2006) 

4.  Iklim  

Iklim di KHDTK Riam Kiwa termasuk pada tipe B menurut  klasifi kasi iklim Schmidt & 

Ferguson. Berdasarkan pengamatan di Stasiun Meteorologi dan Geofi sika Kecamatan 

Mataraman dari tahun 20012005, curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2.299 mm dengan 

hari hujan rata-rata tahunan sebesar 166 hari.Musim kemarau terjadi dari bulan Mei sampai 

September dengan curah hujan hanya 20 % dari curah hujan rata-rata tahunan.  Suhu udara 

rata-rata    25o C dengan suhu udara maksimum tahunan 33oC dan minimum 22oC. 

(Apriyanto, 2006) 

 

5. Tipe Tanah  

Tipe tanah di KHDTK Riam Kiwa didominasi oleh podsolik merah,  podsolik kuning 

tersebar secara mosaik dengan luasan yang relatif kecil, podsolik merah bercampur batu 

terdapat pada beberapa puncak bukit serta tanah aluvial terdapat pada daerah yang relatif 

datar sepanjang alur dan sungai.   pH tanah rendah (4,8-5,4).  Tingkat kandungan nitrogen 

dalam tanah tergolong rendah N tersedia 0.243 %, kandungan potasium dalam tanah 0.239 

me/100 gr, tekstur fraksi debu 71,19 %, tekstur liat 21,71 %, tekstur pasir 6,99 %.  Kandungan 

Kalium dalam tanah 0.289 me/100 gr, KTK pada tanah 36.513 me/100 gr, kandungan C 

organik 0.704 % dan bulk density 1.109 gr/ml.  Kelas kelerengan tanah didalam areal KHDTK 

Riam Kiwa berkisar antara 0-15 % dengan luas 1092.5 ha (75.09 %) dan kelas kelerengan 

tanah 15-40 % dengan luas 362.51 ha (24.91 %).  (Apriyanto, 2006) 

 

6. Potensi Kawasan  

a. Lokasi  Penelitian Pembangunan Hutan Tanaman  

Di KHDTK Riam Kiwa sudah banyak kegiatan penelitian yang mendukung kegiatan 

penelitian dan pengembangan hutan tanaman di lahan alang-alang seperti :  

 Kerjasama RI – Finlandia (1986-1995)  telah diterbitkan 13 Judul laporan penelitian 

yang terdiri dari :1). Uji jenis dan Penyisihan jenis (56 jenis), 2). Uji tempat asal Acacia 

mangium (30 seedlots), 3).Uji jenis Pinus spp (2 species), 4). Uji jenis Eucalyptus spp 

(5 species), 5). Uji tempat asal Paraserianthes falcataria(3 provenances.), 6). Uji 

tempat asal Gmelina arborea (6 provenances), 7). Uji tempat asal Acacia 

auriculiformis (25 prov.), 8). Uji tempat asal Acacia crassicarpa (12 provenances.), 9). 

Tegakan benih Acacia mangium (14 collect. Prov.), 10). Uji jarak tanam Acacia 

mangium(4 treatments), 11). Uji Base Populasi Acacia mangium (PNG), 12). Uji 

tanaman campuran Anisoptera marginata dan Shorea leprosulla dibawah tegakan P. 

Falcataria, 13). Uji tanaman campuran Acacia mangium dan Anisoptera marginata. 

 



 Departemen Kehutanan RI (1993 -2008)  telah diterbitkan  17 judul laporan penelitian 

yang terdiri dari : 
 

1). Pembangunan tegakan campuran di tapak alang-alang dengan penyiapan lahan herbisida, 

40 ha, 2). Penanaman jenis Anisopteramarginata dibawah tegakan, 5 ha, 3). Pemb. Model  

tegakan campuran mangium dengan sungkai, mangium dengan gmelina di tapak alang alang 

dengan penyiapan lahan herbisida, 4). Uji penanaman jenis lokal dibawah tegakan 

AcaciaMangium, 5). Ujicoba rotasi kedua jenis pohon cepat tumbuh, 8 ha, 6). Ujicoba 

penanaman jenis lokal dibawah Acaciamangium, 7). Ujicoba pengembangan jenis-jenis asli 

setempat, 8). Uji multilokasi jenis Acacia mangium dengan benih hasil pemuliaan,9). Ujicoba 

Model tanaman berisiko kecil kebakaran, 10). Pembangunan populasi dan propagasi jenis 

Alstonia spp dengan teknik pembiakan vegetatif, 11). Uji Multilokasi A. Mangium dan 

Eucalyptuspellita asal benih F.1, 12). Pembangunan populasi dan propagasi jenis Alstonia spp 

dan penerapan teknik pembiakan vegetatif, uji provenansi, 13). Uji standardisasi dan mutu 

bibit Antocephalus sp, 14). Uji penyiapan lahan dan teknik penyiangan Eucalyptus pellta, 15). 

Silvikultur Hutan tanaman penghasil kayu pertukangan (silvikultur jenis campuran), 16). 

Pembangunan Arboretum jenis asli Kalimantan, 5,5 ha, 17). Uji silvikultur jenis Alstonia spp, 

2,5 ha. 

Sampai saat ini di KHDTK Riam Kiwa masih tersedia areal kosong yang sangat potensial untuk 

berbagai kegiatan penelitian dibidang hutan tanaman. 

 

  b. Konservasi Jenis Lokal Kalimantan 
Dalam rangka konservasi genetik  jenis asli Kalimantan, di KHDTK Riam Kiwa mulai tahun 2003 sampai 

tahun 2008 telah dibangun arboretum jenis asli Kalimantan seluas 8,5 ha dengan koleksi 82 jenis dari 

22  famili. Namun koleksi tersebut berkurang menjadi 61 jenis dari 22 famili, hal ini disebabkan 

karena tanaman tersebut mengalami kematian akibat kekeringan dimusim kemarau, (Supriadi, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  C. Sumber Benih Hutan Tanaman 

Pada saat musim berbuah di KHDTK Riam Kiwa banyak terdapat benih jenis fast 

growingseperti Eucalyptus spp, Acacia mangium, Acacia crassicarpa, Cassia siamea, Alstonia 

spp, Paraserianthes falcataria, dan Swietenia macrophylla . Benih tersebut belum dapat 

dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan sarana dan peralatan yang tersedia 

KHDTK Riam Kiwa. 

D. Obyek Wisata Pramuka 

Pada beberapa tahun terakhir ini KHDTK Riam Kiwa sudah beberapa kali dikunjungi oleh 

Kwartir Cabang Pramuka Kecamatan Pengaron untuk berkemah dan belajar mengenal 

hutan khususnya hutan tanaman. 

 

D. Obyek Wisata  Berburu 

Di KHDTK Riam Kiwa masih terdapat jenis babi hutan dan meskipun belum ada data tertulis 

mengenai populasi binatang tersebut. Berdasakan keluhan masyarakat sekitar KHDTK yang 

menyatakan bahwa banyak tanaman pertanian dan perkebunan mereka yang rusak akibat 

serangan hama babi. Melihat kondisi tersebut maka obyek wisata berburu dapat dilakukan 

di KHDTK Riam Kiwa dengan persyaratan tertentu 
 

 

 

 

 



TANTANGAN 

Selain mempunyai potensi yang sangat besar, tentunya KHDTK Riam Kiwa juga mempunyai 

berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaannya seperti : 

1. Aspek Fisik 

a. Kesuburan Tanah 

Seperti disebutkan Aprianto (2006), tipe tanah di KHDTK Riam Kiwa didominasi oleh 

podsolik merah serta podsolik kuning tersebar secara mosaik dengan luasan yang relatif 

kecil dan podsolik merah bercampur batu terdapat pada beberapa puncak bukit serta 

tanah aluvial terdapat pada daerah yang relatif datar sepanjang alur dan sungai dengan    

pH tanah dan kandungan nitrogen dalam tanah  rendah. 

Dengan kondisi ini mengakibatkan tanaman yang telah ditanam di dalam areal  

KHDTK Riam Kiwa pertumbuhannya lambat dan bahkan pertumbuhan alang-

alang/semak lebih cepat sehingga untuk memacu pertumbuhan tanaman tersebut 

diperlukan perlakuan silvikultur intensif. 

b. Kondisi Tanaman dan Penutupan Lahan 

Jenis- jenis yang dominan ditanam di KHDTK Riam Kiwa adalah jenis akasia, ekaliptus, 

gmelina dan sungkai. Jenis tersebut umumnya merupakan tanaman penelitian yang telah 

dibangun mulai tahun 1986/1987. Jenis-jenis tanaman penelitan tersebut saat ini 

terbentuk menjadi tegakan hutan tanaman dengan dimensi tegakan yang bervariasi. 

Tegakan tersebut saat ini umumnya telah mengalami gangguan terutama akibat 

gangguan dari masyarakat yang merambah hutan.  Selain itu pada tegakan yang telah 

berumur tua serta kondisi tanaman yang sudah berumur tua banyak yang mati dan 

apabila diterpa angin kencang sering terjadi pohon roboh menimpa tanaman lain dan  

menutup/melintang jalan. 

Menurut Aprianto (2006), penutupan lahan di KHDTK Riam Kiwa penutupan lahan  

terdiri dari ; 1) Tegakan hutan tanaman  seluas 397,41 ha (27,31 %), 2)  Tanaman muda 

seluas 6,60 ha (0,45 %), 3) Semak belukar seluas 123,94 ha (8,52 %), dan 4) Areal terbuka/ 

ladang/ alang-alang seluas 932,92 ha (64,59 %). 
Dengan kenyataan tersebut diketahui bahwa di areal KHDTK Riam Kiwa masih luas areal 

terbuka dan alang-alang/ladang, sehingga apabila kurangnya pengawasan dan keamanan areal 

dapat menambah jumlah dan luas perambahan. 

c. Status Hukum dan legalitas Kawasan 

Hutan Penelitian Riam Kiwa yang saat ini sudah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan 

Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Riam Kiwa, melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 

163/ Menhut-II/2010 tanggal 31 Maret 2010 perlu segera ditindak lanjuti dengan status 

dilapangan yang mantap. 

Pada tahun 2003 sebelum ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 

Riam Kiwa  telah dilakukan penataan batas luar kawasan dengan pemasangan patok 

batas sementara. Penataan batas yang telah dilakukan tidak mengeluarkan lahan-lahan 

dipinggir kawasan yang sudah “mantap” dikelola oleh masyarakat sehingga ada beberapa 

ladang dan pemukiman penduduk yang sudah ada masuk kedalam kawasan. 

Pada saat sekarang ini patok batas banyak yang hilang dan kegiatan pemeliharaan 

batas belum dilakukan, sehingga batas luar KHDTK Riam Kiwa sudak tidak jelas di 

lapangan. Kondisi ini dapat menimbulkan penyerobotan lahan dari luar kawasan. 

 

 



2. Aspek Pengelolaan 

a.   Organisasi 

Kasawan Hutan Dengan Tujuan Khusus Riam Kiwa merupakan salah satu sarana 

litbang yang dimiliki Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru. Mandat (core bussines) pada 

KHDTK ini yaitu sivikultur hutan  tanaman 

Dari bagan susunan organisasi Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru diketahui 

bahwa unit kerja KHDTK Riam Kiwa dan beberapa KHDTK lainnya berada dibawah seksi 

Sarana Penelitian (eselon IV).   Sampai dengan tahun 2011 di KHDTK Riam Kiwa yang 

mempunyai luas areal 1.450 ha hanya dikelola oleh 4 orang petugas yang terdiri dari 1  orang 

penanggung jawab berstatus PNSsetara golongan III yang merangkap sebagai  fungsional 

Teknisi Litkayasa dan dibantu oleh 1  orang mandor lapangan (PNS gol.I), 1 orang petugas 

pengaman camp (tenaga kontrak), dan 1 (satu) orang pengamat cuaca dan pembantu 

operator traktor (tenaga kontrak).  Dengan kenyataan tersebut dirasakan personil yang 

tersedia tidak mampu mengelola dan mengamankan areal secara optimal. 

Mengacu pada rencana induk 2005-2015 tentang pengelolaan KHDTK, Badan Litbang 

Kehutanan mengarahkan agar KHDTK yang mempunyai luasan minimal 1.000 ha dapat 

menjadi suatu unit kerja tersendiri setingkat eselon IV, sehingga di Departemen Kehutanan 

nantinya akan terdapat pengelola hutan selain Taman Nasional, yaitu Unit Pengelola KHDTK 

dan personil yang bertugas di lapangan bisa ditambah. 

b. Penataan areal kerja 

Areal kerja KHDTK Riam Kiwa termasuk kedalam 4 (empat) wilayah desa yang termasuk 

kedalam 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu   Desa Lubang Baru, Desa LokTunggul dan Desa 

Maniapun di Kecamatan Pengaron, Desa Sei Jati di Kecamatan Mataraman. Dari keempat 

desa tersebut wilayah KHDTK Riam Kiwa hampir 75 % berada di wilayah Desa Lubang Baru. 

Pada masa peralihan dari Proyek ATA 267 (kerjasama RI- Finlandia) ke Balai Penelitian 

Kehutanan Banjarbaru  tersebut banyak lahan dan tanaman yang ada  dikonversi masyarakat 

sekitar menjadi ladang dan kebun. Komoditas pertanian dan perkebunan yang dikelola 

masyarakat sekitar didalam areal KHDTK Riam Kiwa yaitu padi (lahan kering) dan tanaman 

karet 

Dengan banyaknya ladang dan kebun masyarakat sekitar yang tersebar di dalam KHDTK 

Riam Kiwa menyebabkan pengelolaan kawasan menjadi rumit. 



 

b. Sarana Prasarana 

Menurut Supriadi (2010), Sarana prasarana yang tersedia di KHDTK Riam Kiwa sampai 

saat ini cukup layak digunakan sebagai sarana prasarana pendukung kegiatan penelitian 

seperti; rumah petugas lapangan 1 buah (baik), pondok kerja mandor 1 buah (baik), gudang 

peralatan 1 buah (baik),  mesin generator listrik 1 buah (baik), mesin pompa air 1 buah (baik), 

mesin kompresor 1 buah (baik) dan peralatan api unit pickup (slept on tank) 1 buah (baik). 

 
Selain itu masih terdapat sarana prasarana serta  peralatan dan mesin yang perlu 

diperbaiki seperti ; gudang/bengkel 1 buah (rusak berat), garasi traktor 1 buah (rusak berat), 

Traktor F6610 1 buah (rusak  ringan),  tangki air trailer 4 buah (rusak ringan),  bak trailer 1 

buah (rusak ringan), dan 1 buah rusak berat), Kantor 1 buah (rusak ringan), gedung pelatihan 

1 buah  (rusak berat) , gudang/ bengkel 1 buah (rusak berat), garasi traktor 1 buah (rusak 

berat), 



Sarana jalan dan sekat bakar yang tersedia belum terawat secara menyeluruh sehingga 

akses menuju plot penelitian ataupun dalam rangka pengendalian bahaya kebakaran tidak 

optimal. 

 

3. Aspek Sosial Budaya 

a. Perambahan areal 

DiKHDTK Riam Kiwa masih terdapataktifi tas masyarakat sekitar yang berusaha untuk 

keperluan hidup sehari-hari yang tersebar didalam areal, seperti berladang dan 

menambang emas (menggangsar), berburu, mencari ikan, dan lain-lain. 

Menurut Aprianto (2006), masyarakat  desa Lubang Baru 97,81 % adalah petani 

dengan tingkat pendidikan yang dimiliki cukup rendah yaitu 80 % tidak sampai SLTP dan 

90% mengolah lahan didalam areal KHDTK Riam Kiwa.  

 
Menurut Nduka, 2009. Didalam areal KHDTK terdapat 140 peladang dengan total 

ladang seluas  ± 105,55 ha yang tersebar pada 22 petak tanaman dari 25 petak tanaman 

yang tersedia di KHDTK Riam Kiwa. Disamping itu terdapat 2 orang peternak sapi yang 

menggembalakan ternaknya didalam areal KHDTK Riam Kiwa, selain itu masih terdapat 

penebangan pohon untuk memperluas ladang mereka yaitu sebanyak 50 pohon di petak 

9. hal ini menunjukkan bahwa tekanan kebutuhan hidup masyarakat sekitar hutan 

khususnya masyarakat desa Lubang Baru sangat tergantung pada areal KHDTK Riam Kiwa 

Pada tahun 2011 telah terjadi perambahan areal berupa pembukaan  ladang baru 

dengan menebang pohon sebanyak 3 kali dengan pelaku yang berbeda dan sudah 

ditangani oleh pihak yang berwajib. Pelaku perambahan tersebut berasal dari desa 

sekitar kawasan KHDTK Riam Kiwa yaitu dari desa  Lobang Baru dan desa Lok Tunggul, 

Kecamatan Pengaron. Luas areal yang dirabah yaitu sekitar 2,5 ha. 

b. Penambangan  Emas 

Didalam areal KHDTK Riam Kiwa ada terdapat kandungan bahan tambang berupa 

emas,  walaupun potensi bahan tambang tersebut tidak diketahui jumlahnya namun 

setiap hari ada saja penduduk dari desa sekitar KHDTK Riam Kiwa bekerja menambang  

emas (menggangsar)  untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. 

Pada tahun 2010 lalu dimana harga logam mulia (emas) dipasaran cukup tinggi 

menyebabkan masyarakat sekitar KHDTK Riam Kiwa melakukan kegiatan penambangan 

emas illegal dengan menggunakan mesin di dalam areal  yaitu pada petak 9, petak 21, 

petak 20, petak 11 dan petak 25 sehingga mengakibatkan banyaknya kerusakan tanaman 

(pohon mati) dan kerusakan lain dari segi kesuburan lahan. Sebagai tindakan persuasif 

telah dilakukan teguran dan pembinaan kepada masyarakat tersebut, namun kegiatan 



penambangan emas illegal dengan menggunakan mesin tersebut tidak berhenti. Dalam 

rangka penyelesaian kasus penambangan illegal tersebut, dengan bekerjasama pada 

Kepolisian Sektor Pengaron pada bulan November 2010 telah ditertibkan kegiatan 

penambangan emas illegal tersebut dengan barang bukti berupa  2 (dua) buah mesin dan 

peralatannya disita Kepolisian Sektor Pengaron(Supriadi, 2010) 

 
c. Penebangan pohon 

Tantangan lain yang juga perlu diwaspadai diiKHDTK Riam Kiwa adalah  adanya aktifi 

tas penebangan pohon pada saat pemanenan madu lebah. Perlu diketahui bahwa ada 

beberapa pohon didalam areal kerja KHDTK Riam Kiwa dijadikan sarang lebah madu dan 

pada saat panen madu ada beberapa oknum masyarakat sekitar melakukan pemanenan 

dengan cara menebang pohon, penebangan pohon tersebut biasanya dilakukan pada 

malam hari. 

 
Selain itu di KHDTK Riam Kiwa kaya akan  sumber benih, pada saat musim berbuah 

seperti pada jenis fast growing (Acacia mangium, Acacia crassicarpa) selalu saja ada 

permintaan biji  dari pedagang pengumpul dan pengelola persemaian dari luar yang 

melakukan pembelian langsung kepada masyarakat sekitar. Dengan adanya hal tersebut 

maka masyarakat sekitar berusaha mengumpulkan biji dari dalam areal KHDTK dan 



dengan keterbatasan personil lapangan untuk pengawasan dan keamanan areal  

mengakibatkan ada saja pohon yang ditebang pada saat panen buah. 

d. Kebakaran 

Tanaman yang ada di KHDTK Riam Kiwa kebanyakan sudah berumur tua dan sampai 

saat ini tidak semuanya dapat dipelihara karena terbatasnya anggaran. Dengan kondisi 

tegakan yang tidak terpelihara dengan intensif maka areal KHDTK Riam Kiwa rawan akan 

bahaya kebakaran. 

Pada setiap musim kemarau di KHDTK Riam Kiwa musibah kebakaran selalu 

mengancam. Hal ini diakibatkan olehaktifi tas masyarakat sekitar yang berusaha didalam 

areal KHDTK tersebut seperti membuka ladang, berburu, mencari ikan, menambang 

emas  dan kegiatan lain yang menggunakan api tidak terkendali. 

Selain itu, kejadian kebakaran yang terjadi di areal KHDTK Riam Kiwa disebabkan oleh 

adanya kepentingan penguasaan lahan. Karena tersirat adanya penyebab kebakaran 

didalam areal KHDTK dilakukan dengan sengaja dalam rangka perluasan ladang/tanaman 

karet, dimana apabila tanaman terbakar maka areal menjadi kosong/rusak sehingga 

dapat ditanami padi atau tanaman karet oleh penduduk desa sekitar. 

Pada musim kemarau tahun 2009 yang lalu, yaitu dari bulan Juni sampai Oktober 

telah terjadi musibah kebakaran didalam areal KHDTK Riam kiwa sebanyak 21 kali yang 

sumber apinya berasal dari luar maupun dari dalam areal dengan total luas tanaman 

terbakar ± 128,8 ha. (Nduka, 2009). 

 
Pada tahun 2010 telah terjadi kebakaran tanaman Jabon (Anthocephalus cadamba 

Miq) seluas 1 ha. Sumber api berasal dari dalam lokasi tanaman dan kerugian yang 

ditanggung sekitar Rp. 60.000.000,- dan kerugian data penelitian sangat besar dan  tidak 

ternilai harganya. Kejadian ini diprediksi akibat dari penertiban penambang emas illegal 

tersebut. Kasus ini telah ditangani oleh fi hak Kepolisian. 

Pada musim kemarau tahun 2011 telah terjadi terjadi beberapa kali kebakaran di 

dalam areal KHDTK Riam Kiwa yang sumber api berasal dari dalam dan luar plot tanaman 

dan penyebab kebakaran dilakukan dengan sengaja, waktu kejadian kebakaran terjadi 

pada waktu sore dan malam hari 

ada bulan Juli sampai September 2011 telah terjadi kebakaran sebanyak 6 kali, yaitu 

di petak 9, petak 11, petak 12, petak 16, petak 17, petak 18 dan petak 21 dan petak 31 

dengan luas tanaman terbakar sekitar 30 ha. 

 



c. Pendanaan 

Areal KHDTK Riam Kiwa dengan luas 1.450 hektar mempunyai aset dan potensi yang 

begitu besar dan harus dikelola secara optimal memerlukan dana yang tidak sedikit. 

Masalah utama yang dihadapi di dalam pengelolaan KHDTK Riam Kiwa adalah pendanaan 

yang minim. Untuk kegiatan pengelolaan KHDTK Riam Kiwa dana yang tersedia hanya 

cukup untuk dimanfaatkan pada pemeliharaan fasilitas penelitian, pemeliharaan sarana 

bangunan dan peralatan yang bersumber pada anggaran DIPA 

 

PENUTUP 

A.   Kesimpulan 

1. KHDTK Riam Kiwa mempunyai aset dan potensi yang sangat besar untuk dapat dikelola dan 

dikembangkan. Beberapa potensi yang sudah ada perlu dimanfaatkan secara maksimal dan 

potensi lain yang perlu digali untuk memperkaya aset  KHDTK Riam Kiwa seperti penyedia 

tanaman lokal untuk obat, obyek wisata pendidikan dll. 

2. Selain mempunyai potensi yang sangat besar, pengelolaan KHDTK Riam Kiwa juga 

dihadapkan pada berbagai tantangan yang sangat besarkarena luasnya wilayah kawasan 

yang memerlukan jumlah petugas yang seimbang,   pengelolaan tanaman yang memerlukan 

perlakuan silvikultur intensif karena kondisi kesuburan tanah, penutupan lahan yang masih 

sedikit dan banyaknya areal kosong yang mengakibatkan bertambahan pembukaan dan 

perambahan areal, kebakaran di musim kemarau yang sumber api berasal dari luar ataupun 

dari dalam kawasan sendiri akibat penggunaan api yang tidak terkendali, penambangan emas 

illegal yang dilakukan oleh  masyarakat sekitar karena dimungkinkan didalam kawasan 

banyak terdapat kandungan emas,  dan juga penataan dan pemanfaatan kawasan yang 

memerlukan perhatian khusus karena adanya ladang, sawah, dan kebun yang sudah dikelola 

oleh masyarakat sekitar kawasansehingga tidak menimbulkan konfl ik yang sangat serius 

3. KHDTK Riam Kiwa berstatus hutan tetap dan mandiri sebagai sarana litbang terpadu menuju 

hutan lestari dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai keperdulian bersama tersebut 

ditempuh dengan dua kekuatan pendorong utama yaitu ; pengelola dan perilaku masyarakat 

didalam atau disekitar KHDTK. 

B.   Saran 

1. Potensi yang ada KHDTK Riam Kiwa perlu dimanfaatkan dan dipromosikan secara maksimal  

sehingga menjadi sarana pendukung penelitian yang baik dan memiliki informasi yang lengkap 

serta mudah dikunjungi. 

2. Perlu adanya terobosan – terobosan untuk memperoleh berbagai sumber pendanaan lain 

sehingga pengelolaan KHDTK Riam Kiwa menjadi mudah dan lancar. 

3. Masyarakat yang ada didalam atau disekitar KHDTK Riam Kiwa dapat diberikan hak 

kelolauntuk membuka tanah dan hak untuk memungut hasil hutan seperti yang diatur dalam 

Undang Undang Pokok Agraria  tahun 1960 dan berpedoman pada Undang Undang Pokok 

Kehutanan No. 41/1999. 
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