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ABSTRAK  

KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai 

lokasi kegiatan penelitian, pendidikan dan pelatihan namun tidak merubah fungsi dari kawasan 

tersebut. Keberadaan KHDTK tidak hanya dapat dipandang sebagai lokasi kegiatan penelitian, 

pendidikan dan pelatihan namun juga memiliki peranan besar baik secara ekologi sampai sosial 

ekonomi. Dalam keberadaannya KHDTK juga tidak lepas dari berbagai jenis gangguan yang 

juga dapat terjadi disemua kawasan hutan oleh karena itu KHDTK diharapkan dapat menjadi 

contoh miniatur penggelolaan hutan. 
 

Pelibatan masyarakat dan pembinaan masyarakat sekitar KHDTK menjadi hal yang positif 

sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam penggelolaan KHDTK, 

pemasyarakatan IPTEK merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan di setiap KHDTK 

baik untuk tujuan pembinaan dan sosialisasi bagi masyarakat sekitar KHDTK, selain itu melalui 

kegiatan ini dapat berfungsi sebagai jembatan dalam pemenuhan kekurangan input teknologi 

yang dirasakan oleh masyarakat sekitar KHDTK dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat 

sekitar.Guna efektifitas kegiatan materi yang disajikan dalam kegiatan pemasyarakatan IPTEK 

dapat menampung aspirasi yang diinginkan dan diperlukan oleh masyarakat itu sendiri. 
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I.  PENDAHULUAN  
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) adalah kawasan hutan yang ditetapkan untuk keperluan 

penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta kepentingan religi dan budaya setempat, sesuai 

dengan amanat UU No. 41 tahun 1999 (Pasal 8 UU No.41 Tahun 1999) dengan tanpa mengubah fungsi kawasan 

dimaksud. Saat ini terdapat 33 KHDTK yang penggelolaannya di bawah koordinasi Badan Litbang Kehutanan, 33 

KHDTK tersebut telah ditunjuk dan dan sebagaian juga telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehutanan. 33 KHDTK tersebut tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, 
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Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan luas total kurang lebih 37.000 ha, yang 

mencakup berbagai tipe hutan dan kondisi sosial budaya. KHDTK memiliki fungsi sebagai areal hutan 

penelitian baik dalam bentuk sebagai laboratorium alam, lokasi kegiatan penelitian dan pengembangan 

kehutanan serta wadah kegiatan konservasi. 
 

KHDTK memiliki peranan penting sebagai lokasi prioritas pelaksanaan kegiatan penelitian dan 

pengembangan bidang kehutanan khususnya lingkup badan litbang kehutanan. Kegiatan penelitian yang 

dilaksanakan di dalam KHDTK tidak hanya dibatasi oleh satu bidang penelitian namun hampir semua 

bidang penelitian dapat dilakukan di KHDTK. Semakin banyak kegiatan penelitian yang dilakukan di 

KHDTK akan menambah nilai manfaat bagi keberadaan KHDTK itu sendiri, ditambah dengan keterlibatan 

masyarakat sekitar yang dapat menambah nilai plus akan keberadaan suatu KHDTK. 
 

Penggelolaan KHDTK dapat dipandang sebagai bentuk miniatur dalam penggelolaan kawasan hutan, 

permasalahan dan tantangan dalam penggelolaan KHDTK juga hampir terjadi disemua kawasan hutan 

seperti masalah batas kawasan, pencurian kayu, penyerobotan dan pendudukan lahan, alih fungsi kawasan 

serta kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu sangat diperlukan rencana penggelolaan yang telah 

dirancang baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang untuk menggelola KHDTK agar keberadaan 

KHDTK itu dapat benar-benar menjadi aset dan memberi nilai manfaat yang besar. 

 

II. PERANAN KHDTK  
KHDTK tidak hanya berfungsi sebagai lokasi penelitian, pendidikan dan pelatihan namun KHDTK 

memiliki fungsi yang penting dan tidak hanya bagi aspek lingkungan saja seperti fungsi tata air, zona 

penyangga, maupun cadangan karbon namun KHDTK juga sebagai tempat sebagian masyarakat 

melaksanakan aktifitasnya baik sebagai petani, pemungut HHBK serta aktifitas lainnya, karena 

keberadaan masyarakat disekitar KHDTK lebih dahulu ada sebelum lokasi KHDTK itu ditetapkan oleh 

pemerintah. Oleh karena itu dalam keberadaannya KHDTK dihadapkan kepada tantangan yang besar, 

dalam artian perlunya penanganan khusus dan melibatkan banyak pihak mulai dari aparat desa sampai 

kepada instansi pusat lainnya, agar dalam penggelolaannya KHDTK dapat menjadi KHDTK lestari, lestari 

dalam bingkai pengertian tidak hanya memberi manfaat lingkungan namun juga manfaat sosial. Bila 

kondisi ini dapat terwujud akan mampu mengurangi tingkat tekanan terhadap KHDTK itu sendiri, karena 

pelibatan masyarakat dalam penggelolaan KHDTK akan membuat masyarakat merasa memiliki KHDTK 

itu sendiri karena telah merasakan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

III. TANTANGAN DAN PERMASALAHAN DI KHDTK  
Banyak tantangan dan permasalahan yang terjadi di KHDTK, mulai dari penyerobotan lahan, 

kebakaran hutan dan lahan, pencurian kayu, tumpang tindih kawasan sampai dengan alih fungsi kawasan. 

Melihat kondisi demikian dirasa perlu upaya yang harus bersinergi dan terkoordinasi dalam rangka 

mencegah dan menanggulangi permasalahan yang timbul. Koordinasi dan sosialisasi keberadaan KHDTK 

kepada instansi terkait dapat dilakukan guna membangun komunikasi dan koordinasi sehubungan dengan 

pengelolaan KHDTK. KHDTK yang dalam penggelolaannya merupakan tanggung jawab Badan Litbang 

Kehutanan dapat menjadi aset bersama baik bagi instansi Dinas Kehutanan Kab/Kota dan khususnya 

masyarakat sekitar KHDTK. 
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Bila hal ini dapat terbangun maka akan memperkuat keberadaan KHDTK yang tidak hanya dikuatkan 

oleh SK penunjukkan kawasan maupun SK penetapan kawasan oleh Menhut semata, namun juga secara 

tidak langsung keberadaan KHDTK itu sendiri telah mendapat pengakuan dari instansi terkait serta dari 

masyarakat sekitar. 
 

Segala bentuk tantangan dan permasalahan KHDTK perlu penanganan serius dan kontinyu, upaya 

penyelesaian masalah baik bersifat administratif maupun tindakan langsung dilapangan adalah upaya 

untuk terus menjaga keberadaan KHDTK. 

 

IV. PEMASYARAKATAN IPTEK SEBAGAI SARANA PEMBINAAN SERTA 
KOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT SEKITAR KHDTK 

 
Kegiatan pemasyarakatan IPTEK salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di KHDTK, dengan 

pesertanya masyarakat sekitar KHDTK, dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan terjalin komunikasi 

yang baik antara pihak pengelola KHDTK dan masyarakat sekitar KHDTK itu sendiri. 
 

Pelaksanaan pemasyarakatan IPTEK dapat menjadi salah satu sarana memberikan informasi kepada 

masyarakat sekitar KHDTK (kawasan hutan) yang pada umumnya melaksanakan aktifitas banyak 

tergantung pada keberadaan KHDTK itu sendiri, seringkali masyarakat sekitar KHDTK sangat kurang 

mendapatkan input teknologi yang mereka butuhkan dalam rangka kegiatan aktifitasnya misalnya dalam 

usaha pertanian dan perkebunannya, oleh karena itu diharapkan melalui pemasyarakatn IPTEK dapat 

mengisi kekurangan informasi dan teknologi yang dihadapi masyarakat khususnya di sekitar KHDTK. 

Kegiatan di KHDTK sering kali lebih banyak menitik beratkan pada aspek pemeliharaan sarana dan 

prasarana di KHDTK dan penataan kawasan, sedangkan aspek sosial ekonomi yang melibatkan 

masyarakat sekitar seringkali masih belum menjadi prioritas. Oleh karena itu melalui pemasyarakatan 

IPTEK diharapkan menjadi salah satu wahana komunikasi untuk membangun kemitraan bersama 

masyarakat sekitar KHDTK untuk mewujudkan KHDTK lestari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kegiatan pemasyarakatan IPTEK Gambar 2. Masyarakat peserta 
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V. PEMASYARAKATAN IPTEK YANG TELAH DILAKUKAN BPK BANJARBARU DI 
KHDTK  

 
BPK Banjarbaru memiliki tanggung jawab dalam menggelola 4 KHDTK, dalam pelaksanaannya telah 

melakukan kegiatan pemasyarakatan IPTEK, tema yang diberikan saat pelaksanaan pemasyarakatan 

IPTEK dipilih berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat, artinya kebutuhan informasi dan teknologi yang 

diberikan sangat diperlukan oleh masyarakat untuk dapat menunjang kegiatan mereka dalam beraktifitas , 

sebagai contoh untuk masyarakat sekitar KHDTK yang umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan 

pekebun diberikan materi yang berhubungan dengan aktifitas yang mereka lakukanan seperti tema 

budidaya dan pengembangan tanaman karet, budidaya tanaman gaharu, budidaya hasil hutan bukan kayu 

(lebah madu, empon-emponan dll) sampai dengan pembuatan pupuk organik. Materi-materi tadi 

merupakan materi yang praktis dan sangat diperlukan oleh masyarakat, karena dalam kesehariannya 

mereka selalu melakukan dan perlu input teknologi maupun informasi tambahan agar apa yang mereka 

usahakan menjadi lebih berhasil. Disisi lain sebagai penggelola KHDTK kegiatan pemasyarakatan IPTEK 

meruapakan salah satu bentuk kepedulian penggelola KHDTK terhadap keberadaan masyarakat sekitar 

KHDTK sehingga dapat terjalin hubungan yang baik antara penggelola KHDTK dan masyarakat sekitar 

 
Tabel 1. Kegiatan pemasyarakatan IPTEK oleh BPK Banjarbaru 

 

No Tema Pemasyarakatan IPTEK Lokasi Keterangan 
1. Teknik pemadaman kebakaran hutan dan KHDTK Rantau Kegiatan tahun 2012, 

 lahan  peserta sebanyak 50 orang 
   (masyarakat sekitar KHDTK 
   anggota MPA/BPK) 

2. Teknik budidaya beberapa jenis tanaman KHDTK Riam Kiwa Kegiatan tahun 2013, peserta 
 dan pengembangan HHBK di KHDTK Riam  sebanyak 50 orang dari 3 desa 
 Kiwa  sekitar KHDTK (masyarakat 
   sekitar KHDTK beserta 
   komponen aparat desa) 

3. Teknik pengendalian dan pemadaman KHDTK Tumbang Nusa Kegiatan tahun 2013, peserta 
 kebakaran di lahan Gambut  masyarakat sekitar KHDTK 
   beserta komponen aparat desa 

4. Teknik pengembangan budidaya gaharu KHDTK Rantau Kegiatan tahun 2013, 
   peserta sebanyak 50 orang 
   (masyarakat sekitar KHDTK 
   beserta komponen aparat desa) 

5. Pemberdayaan masyarakat sekitar KHDTK KHDTK Riam Kiwa Kegiatan tahun 2014, peserta 
 Riam Kiwa dengan sistem agroforestri  sebanyak 30 orang 
    

 
Sumber: Laporan hasil kegiatan pemeliharaan dan penataan KHDTK Riam Kiwa, Rantau, Tumbang Nusa dan  
Kintap (BPK Banjarbaru). 
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Gambar 3. Pembuatan kompos organik Gambar 4. Hasil madu kelulut 

 

VI. PENUTUP  
Kegiatan pemasyarakatan IPTEK ini diharapkan mampu sebagai salah satu sarana komunikasi antara 

penggelola KHDTK dengan masyarakat sekitar KHDTK, materi yang disajikan bersifat praktis dan menjadi 

kebutuhan masyarakat. Diharapkan kegiatan ini dapat memberi efek yang baik akan keberadaan KHDTK 

terhadap masyarakat sekitar karena dengan adanya KHDTK masyarakat juga dapat memperoleh 

pengetahuan yang dibutuhkan dan langsung dapat dipraktekan dalam aktifitasnya sehari-hari dan tujuan 

akhirnya akan menjalin hubungan yang baik antara penggelola KHDTK dengan masyarakat sekitar yang 

dapat ditempuh dengan banyak cara termasuk lewat format pemasyarakatan IPTEK. 
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