
 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

4.1. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gedong Wani 

 

4.1.1. Luas Letak Wilayah 

Lokasi dari areal kerja dari UPTD KPHP Gedong Wani terletak pada empat 

register Kawasan Hutan Produksi (KHP) yaitu pada KHP Way Katibung I 

Register 5, KHP Way Ketibung II Register 35, KHP Way Tibang Register 37 dan 

KHP Gedong Wani Register 40.  Termasuk dalam wilayah pegelolaan daerah 

aliran sungai prioritas yaitu DAS Way Sekampung yaitu masuk dalam wilayah 

Sub DAS Katibung, Sub DAS Kadis dan Sub DAS Sekampung.  

 

Secara administrasi wilayah pemerintahan wilayah dari UPTD KPHP Gedong 

Wani terletak di dua wilayah administrasi pemerintahan yaitu Kabupaten 

Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari 11 kecamatan 

dan 39 desa, sedangkan secara koordinat geografis terletak di 105
o
 17’ 40” BT 

sampai dengan 105
o 

32’ 35” BT dan 05
o 

10’ 00” LS sampai dengan 05
o 

32’ 30” 

LS. 

 

4.1.2. Luas Wilayah KPHP 

Luas kawasan hutan di Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehutanan dan Perkebunan Nomor.256/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 
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tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan di wilayah Provinsi Lampung 

seluas ±1.004.735 Ha atau 30,43% dari luas daratan Provinsi Lampung, dengan 

rincian Hutan suaka alam, kawasan pelestarian alam (darat dan perairan) taman 

buru ±462.030 Ha, hutan lindung ± 317.615 Ha, hutan produksi tetap ±191.732 

Ha, hutan produksi terbatas ±33.358 Ha. 

 

Sedangkan berdasarkan dari hasil rekapitulasi dari penutupan lahan pada tahun 

2008, menunjukkan bahwa ± 66% kawasan hutan di wilayah Provinsi Lampung 

sudah tidak lagi berupa hutan.  Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini: 

 

Tabel 2: Hasil rekapitulasi penutupan lahan di kawasan hutan untuk wilayah  

Provinsi Lampung pada tahun 2008. 

 

Fungsi hutan 

Kategori penutupan lahan 

Hutan Non hutan Jumlah 

(ha) Luas (ha) % Luas(ha) % 

Kawasan hutan 

suaka alam, kawasan 

pelestarian alam 

(darat dan perairan) 

taman buru 

236.761 55 193.713 45 430.474 

Kawasan hutan 

lindung 

57.171 18 260.444 82 317.615 

Kawasan hutan 

produksi terbatas 

(HPT) 

6.672 20 26.686 80 33.358 

Kawasan hutan 

produksi tetap 

30.677 16 161.055 84 191.732 

Jumlah  31.271 34 641.898 66 973.179*) 

 

Sumber: Hasil Rekapitulasi Tahun 2008 

*) tidak termasuk cagar alam laut (CAL), yaitu CAL Krakatau (13.735, 10 ha) dan CAL TNBBS 

(17.821 ha) 

 

Sesuai dengan uraian diatas dapat diketahui bahwa kawasan hutan produksi yang 

terdapat di seluruh wilayah Provinsi Lampung ± 191,732 Ha, sedangkan 

berdasarkkan dari SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/KPTS-
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II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, luas wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani 

seluas ± 43.560,90 ha yang terdiri dari: 

 

KHP Way Ketibung I Register 5 Lampung Selatan seluas ± 43.560,90 ha, KHP 

Way Ketibung II Register 35 Lampung Selatan seluas ± 3.800,00 ha, KHP 

Gedong Wani Register 40 Lampung Selatan seluas ± 25.563,00 ha, KHP Way 

Kibang Register 37 Lampung Timur seluas ± 6.638,00 ha, KHP Gedong Wani 

Register 40 Lampung Timur seluas ±  6.637,00 ha. 

 

Tetapi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 68/Menhut-

II/2010 tanggal 28 Januari 2010 maupun Surat Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor SK 427/menhut-II/2011 tanggal 27 juli 2011 luas wilayah KPHP Gedong 

Wani yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten 

Lampung Timur Provinsi Lampung seluas ± 30,243 ha. 

 

Dengan adanya perbedaan angka keluasan tersebut maka diperlukan adanya 

fasilitas dari Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan guna 

pengukuran ulang khususnya untuk wilayah UPTD KPH Gedong Wani sehingga 

data tentang keluasan, baik untuk pembagian blok, petak maupun anak petak 

nantinya dapat lebih akurat. 

 

4.1.3. Batas-Batas Kawasan  

Areal wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani terdiri dari empat Register KHP 

Way Ketibung I Register 5 KHP Way Ketibung II Register 35 khp Way Kibang 

Register 37 dan KHP Gedong Wani Register 40.  Secara administrasi wilayah 

pemerintahan termasuk dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan 
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Kabupaten Lampung Timur.  Dimana kawasan hutan produksi tersebut telah 

dilaksanakan pengukuhan batas dan luasan oleh Sub Balai Inventarisasi dan 

perpetaan hutan tanjung karang dan telat ditanda tangani oleh panitia tata batas 

hutan tingkat II Kabupaten Lampung Selatan dan panitia tata batas hutan tingkat 

II Kabupaten Lampung Tengah (sekarang menjadi Kabupaten Lampung Timur) 

pada tanggal 26 maret 1996 dan telah disahkan oleh Dirjen Inventarisasi dan tata 

guna hutan atas nama Menteri Kehutanan pada tanggal 10 april 1997 walaupun 

kegiatan pengukuhan atau pengukuran batasnya sampai saat ini kawasan hutan 

tersebut belum mendapat keputusan penetapannya dari Menteri Kehutanan (KPHP 

Gedong Wani, 2013). 

 

Untuk Wilayah Kabupaten Lampung Timur telah dipasang pal batas yang terbuat 

dari cor beton bertulang yang berukuran 10 x  10 x 130 cm sebanyak 750 buah 

yaitu dari pal batas Nomor B/HP/1 sampai pal batas Nomor B/HP/750 dengan 

pengukuran sepanjang 77,50 km, sedangkan untuk Wilayah Kabupaten Lampung 

Selatan juga telah dipasang pal batas yang terbuat dari cor beton bertulang yang 

berukuran sama yaitu berukuran 10 x 10 x 130 cm sebanyak 1074 buah yaitu dari 

pal batas Nomor B/HP/751 S/D pal batas Nomor B/HP/1824= B/HP/1 sepanjang 

114 km (KPHP Gedong Wani, 2013). 

 

Secara keseluruhan pal batas yang telah terpasang tersebut berbataan dengan 

tanah marga atau kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang sudah 

dilepas dari bukan kawasan hutan terkecuali dari pal batas Nomor B/HP/1190 s/d 

pal batas Nomor B/HP/1297 merupakan batas fungsi yaitu berbatasan langsung 

dengan kawasan hutan lindung (KHL) Batu Serampok Register 17. 
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Walaupun telah dilakukan beberapa kali rekontruksi batas yang dilaksanakan 

secara sporadis, tetapi tetap saja tanda batas yang berupa pal batas di lapangan 

sulit diketemukan sehingga diperlukan adanya penataan atau pengukuran yang 

secara simultan agar batas wilayah kerja dari UPTD KPH Gedong Wani dapat 

diakui baik secara de facto.  Lokasi dari areal kerja UPTD KPH Gedong Wani 

berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan areal penggunaan lain, 

sebelah timur berbatasan dengan areal penggunaan lain, sebelah selatan 

berbatasan dengan areal penggunaan lain, sebelah barat berbatasan dengan areal 

penggunaan lain  dan kawasan hutan lindung (KHL) Batu Serampo Register 17. 

 

4.1.4.  Pembagian Blok 

Wilayah KHP Gedong Wani terdiri dari 3 resort, blok perlindungan (lokasinya di 

sepanjang kanan kiri sungai diareal rawa), dan blok pemanfaatan hutan, 

diantaranya (KPHP Gedong Wani, 2013): 

 Luas wilayah masing-masing Resort 

a. Resort Kandis  : 13.303 ha (Reg. 37& 40) 

b. Resort Sekampung Hulu : 8.431 ha (Reg. 40) 

c. Resort Ketibung  : 6.226 ha (Reg. 5, 35 & 40) 

 Luas wilayah blok perlindungan di masing-masing resort 

a. Resort Kandis   : 566,25 ha 

b. Resort Sekampung Hulu : 116,25 ha 

c. Resort Katibung  : 252,50 ha 

 Blok pemanfaatan  

a. PT. Sumber Jaya Prima Kencana dengan luas 17,20 ha (penambangan batu 

andesit) 
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b. PT. Inti Nusa Permata dengan luas 20,00 ha (penambangan batu adesit) 

c. PT. Darma Agrindo dengan luas 50,00 ha (pabrik tapioka) 

d. Kota baru dengan luas 1.500 ha (tukar menukar kawasan hutan) 

e. Kebun percobaab Unila dengan luas 72,5 ha 

 

4.1.5.  Potensi Wilayah UPTD KPH Gedong Wani 

 

a. Penutupan vegetasi  

Berdasarkan dari hasil penafsiran peta Citra Landsat 7ETM+path/row 123/064 

hasil liputi tanggal 26 April 2010, dapat disimpulkan untuk penutup lahan di areal 

lokai wilayah UPTD KPHP Gedong Wani sudah terlihat adanya pertanian, 

pertanian lahan kering, pemukiman, lahan terbuka, belukar, perkebunan dan 

pabrik. 

 

b. Potensi kayu non kayu 

Sesuai dengan peta penutupan lahan dapat diketahui bahwa di areal wilayah 

UPTD KPH Gedong Wani untuk jenis tanaman perkebunan sebagian besar terdiri 

dari tanaman karet dan tanaman sawit, sedangkan tanaman kayu antara lain 

tanaman mahoni, sengon dan jati, tetapi sampai saat ini potensi tanaman tersebut 

belum dapat diketahui karena saat ini belum dilaksanakan kegiatan inventarisasi. 

Kegiatan yang telah dilaksanakan baru berupa kegiatan identifikasi permasalahan 

yang ada di lokasi UPTD KPH Gedong Wani. 

 

c. Keberadaan flora dan fauna langka 

Areal UPTD KPH Gedong Wani sebagian besar terdiri dari dua wilayah 

administrasi pemerintahan Kabupaten, 11 Kecamatan dan 39 desa, sehingga untuk 
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lokasi tersebut untuk keberadaan flora dan fauna langka dapat dikatakan tidak ada 

lagi, tetapi untuk fauna liar masih banyak misalnya ular kobra, dan burung kuntul. 

 

d. Potensi jasa lingkungan dan wisata alam  

Sampai saat ini untuk potensi jasa lingkungan dan wisata alam di areal UPTD 

KPH Gedong Wani dapat dikatakan belum ada.  Akan tetapi bila diperhatikan 

pada lokasi tersebut nantinya bila dikelola dengan baik ada potensi yang dapat 

dikembangkan sebagai objek wisata alam yaitu berupa hamparan batu yang besar. 

 

4.2.  Sosial budaya masyarakat dalam kawasan hutan  

 

Sesuai dengan letaknya secara geografis wilayah Propinsi Lampung merupakan 

pintu gerbang menuju Pulau Sumatera, yang jaraknya relatif dekat dengan Pulau 

Jawa, sehingga sejak tahun 1960 banyak penduduk datang dari Pulau Jawa, Pulau 

Bali, dan Sumtera Selatan, baik melalui jalur resmi yaitu dengan cara transmigrasi 

umum maupun transmigrasi spontan.  Karena tanahnya relatif subur maka mereka 

membuka lahan di kawasan hutan, khususnya pada wilayah kerja UPTD KPH 

Gedong Wani yang jaraknya relatif dekat dengan pusat pemerintahan baik 

Provinsi maupun kabupaten.  Karena para pendatang yang masuk sebagian besar 

tidak mempunyai keterampilan yang memadai maka mereka sebagian besar 

bermata pencaharian sebagai petani.  

 

Akibatnya dari banyaknya pendatang yang masuk ke dalam kawasan hutan 

tersebut dan belum adanya upaya pengamanan hutan yang memadai pada saat 

tersebut, maka lama kelamaan mereka membentuk desa atau kelurahan.  Saat ini 

jumlah desa yang berada dalam areal UPTD KPHP Gedong Wani sudah mencapai 
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39 desa walaupun tidak semua dusun dari desa tersebut masuk dalam kawasan 

hutan.  Tetapi, ada desa yang seluruh dusun nya berada dalam kawasan hutan, 

baik lahan pemukiman maupun perladangannya. Walaupun masyarakat yang 

berada di dalam kawasan hutan bermata pencaharian sebagi petani tetapi sebagian 

besar dari mereka tetap mengakui keberadaan mereka dalam kawasan hutan.   

Hanya mereka tetap bertahan agar lahan mereka kalau bisa dapat dikeluarkan dari 

kawasan hutan untuk dapat dimilikinya.   

 

Dari hasil kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan oleh UPTD KPHP Gedong 

Wani tahun 2012 dan 2013 di lokasi tersebut tidak ditemukan keberadaan hukum 

adat. 

 

Tabel 3. Kecamatan, desa, dan dusun yang berada dalam kawasan hutan wilayah  

UPTD KPH Gedong Wani. 

 

No Kabupaten Kecamatan Desa Dusun 

I Lampung Selatan Ketibung 5 24 

  Merbau Mataram 4 17 

  Tanjung Bintang 6 35 

  Tanjung Sari 6 6 

  Jati Agung 6 33 

  Natar 1 1 

II Lampung Timur Sekampung 3 15 

  Marga Tiga 1 1 

  Sekampung Udik 2 23 

  Metro Kibang 3 16 

  Batanghari 2 8 

Total 2 Kabupaten 11 Kecamatan 39 Desa 179 Dusun 

 
Sumber :  Hasil Inventarisasi dan Identifikasi UPTD KPH Gedong Wani tahun 2013. 

 

4.3. Keberadaan dan izin pemanfaatan hutan dan pengawasan kawasan  

hutan  

 

Areal UPTD KPH Gedong Wani berada pada kawasan hutan produksi  Way 

Ketibung I Register 5, KHP Way Ketibung II Register 35 KHP Way Kibang 
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Regester 37, dan KHP Gedong Wani Register 40.  Didalamnya sudah ada 

beberapa perusahaan maupun perorangan dengan tujuan untuk memanfaatkan dan 

menggunakan kawasan hutan tersebut baik sudah mendapatkan ada izin maupun 

yang belum mendapatkan izin. 

 

Adapun untuk penggunaan kawasan hutan di lokasi UPTD KPH Gedong Wani 

yang belum mendapat izin dari Menteri Kehutanan: 

1. Adanya hak guna usaha (HGU) yang masuk dalam kawasan hutan yaitu: a) 

HGU PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Bergen seluas  182 ha 

yang terletak di KHP Gedong Wani Register 40; b) HGU PT. Daya Karya 

seluas 65,5 ha di KHP Way Ketibung II Register 35. 

2. Adanya pembangunan relokasi pusat pemerintahan Provinsi Lampung seluas 

1.500 ha di KHP Gedong Wani Register 40. 

3. Adanya usaha industri peternakan ayam ras, baik peternakan ayam pedaging, 

maupun peternak ayam petelur yang letaknya terbesar di areal kerja UPTD 

KPH Gedong Wani. 

4. Adanya pemukiman, perladangan, dan kebun (sawit dan karet) di 38 desa 

defenitif yang letaknya tersebar di wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani. 

5. Adanya bangunan pusat pemerintahan baik kecamatan, desa, koramil, polsek 

maupun sekolahan umum, dan madrasah, baik negeri maupun swasta yang 

terletak tersebar di wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani.  

 

4.4. Kondisi posisi KPHP dalam tata ruang wilayah dan pembangunan 

daerah 

 

Tata ruang untuk wilayah Provinsi Lampung telah disarankan melalui Peraturan 

Daerah Provinsi Lampung tentang Nomor 1 tahun 2010, sedangkan dari pihak 
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kehutanan mengenai keterluasan hutannya tetap mengacu berdasarkan Keputusan 

Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor. 256/KPTS-II/2000 tanggal 23 

agustus 2000 dengan keluasan 1.004.735 ha, luas areal UPTD KPH Gedong Wani 

berdasarkan hasil pengukuhan tahun 1995/1996 seluas ± 43.560,90 ha yang terdiri 

dari KHP Way Wetibung I Register 5 Lampung selatan seluas ±1.922,90 ha KHP 

Way Ketibung II Register 35 Lampung selatan seluas ± 3.800,00 ha, KHP Gedong 

Wani Register 40 Lampung selatan seluas ± 25.563,00 Ha, KHP Way Kibang 

Register 37 Lampung Timur seluas ± 6.638,00 ha, KHP Gedong Wani Register 40 

Lampung Timur seluas ± 6.637,00 ha. 

 

Rencana tata ruang wilayah Provinsi (RTRWP) Lampung belum mencamtumkan 

rencana pembangunan relokasi pusat pemerintah Provinsi Lampung seluas 1.500 

ha di KHP Gedong Wani Register 40 sehingga pemerintah Provinsi Lampung 

merencanakan proses tukar menukar bunga pembangunan relokasi pusat 

pemerintah provinsi tersebut, sampai saat ini pengukuran dan yang sudah 

diberikan kepada warga seluas 1.300 ha. 

 

4.5.  Kegiatan pembangunan kehutanan yang pernah dilakukan 

 

Dalam areal kerja UPTD KHP Gedong Wani pada tahun 2005/2006 sudah pernah 

dilaksanakan kegiatan pembangunan kehutanan dengan reboisasi melalui gerakan 

nasional rehabilitasi hutan dan lahan (GN-RHL) oleh Dinas Kehutanan Kabupaten 

Lampung Selatan tetapi pada saat ini lokasi dari GN-RHL tersebut masuk dalam 

lokasi pembangunan relokasi pusat pemerintahan Provinsi Lampung seluas 1.300 

ha di KHP Gedong Wani Register 40 sehingga tanaman hasil dari GN-RHL 



42 

tersebut sudah diratakan atau digusur untuk relokasi pusat pemerintahan Provinsi 

Lampung sehingga hasil dari GN-RHL sudah dikatakan tidak ada lagi. 

 

Dalam areal UPTD KPH Gedong Wani merupakan wilayah ijin HP-HTI dari PT. 

Dharma Hutan Lestari dimana perusahaan tersebut juga pernah mengadakan 

penanaman dengan jenis tanaman Gamelina, Sengon, Accasia tetapi pada zaman 

era reformasi yaitu tahun 1998 tanaman dilokasi tersebut telah dijarah dan dibabat 

atau ditebang oleh masyarakat baik untuk kayu bakar maupun bangunan. 

Walaupun sebagian masyarakat ada yang menjarah atau menebangi hasil tanaman 

dari perusahaan HP-HTI tetapi sebagian besar dari masyarakat yang bermukim 

dalam kawasan hutan tersebut juga ada yang menanam dengan jenis tanaman jati, 

sengon, akasia, karet dan sawit di lokasi wilayah UPTD KHP Gedong Wani 

tersebut. 

 


