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Abstrak 

 Suaka Margasatwa Kuala Lupak dan Pulau Kaget merupakan dua kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan 

konservasi di Kalimantan Selatan.  Permasalahan yang timbul di dua lokasi tersebut adalah adanya konflik lahan. 

Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu model resolusi konflik lahan hutan yang berkelanjutan 

karena mampu menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat,  adat dan  budaya,  serta  tata  nilai 

masyarakat  berdasarkan  pada norma hukum  lokal  dan  nasional.  Model pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah 

Hutan Desa Konservasi, Aneka Usaha/ Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan atau Program Nasional 

pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Kehutanan. 

 

Kata kunci: hutan konservasi, konflik lahan, pemberdayaan masyarakat 
 

Abstract 

Wildlife Kuala Lupak and Pulau Kaget are the two areas set aside as conservation areas in South Kalimantan 

province. The problems that arise at those two locations are land conflict. Community empowerment approach is one 

model of conflict resolution sustainable forest land because it is able to accommodate the dynamics of the aspirations 

and the role of society, customs and culture, and the values of a society based on local and national legal norms. 

Community Development model that can be done are the Village Forest Protection, Development of Non-Timber Forest 

Business and or National Program for Community Empowerment (PNPM) Forestry. 
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I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor 

SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang 

Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Selatan, 

luas kawasan di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan 

seluas ± 1.779.982 ha [1]. Dari luas kawasan hutan 

tersebut, terdapat kawasan konservasi seluas ± 

100.001,668ha meliputi Cagar Alam (CA) Teluk 

Kelumpang, CA Selat Laut, CA Selat Sebuku, CA 

Gunung Kentawan, CA Teluk Pamukan, CA Sungai 

Bulan, Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Kembang, 

TWA Pleihari Tanah Laut, Suaka Margasatwa (SM) 

Pulau Kaget, SM Pulau Baku dan SM Kuala Lupak. 

Kawasan konservasi tersebut di atasmerupakan  

kantong-kantong  habitat flora dan faunayang mewakili 

ekosistem lahan basah (ekosistem hutan mangrove, dan 

hutan pantai), hutan hujan dataran rendah, dan hutan 

hujan tropika pegunungan. Sebagian besar kawasan 

tersebut berupa ekosistem hutan mangrove yang 

merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah 

pasang surut yang tergenang pada saat pasang dan bebas 

dari genangan  pada saat surut yang  komunitas 

tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.  Ekosistem 

mangrove bersifat komplek, dinamis dan labil. Dikatakan 

komplek karena ekosistemnya disamping dipenuhi oleh 

vegetasi mangrove, juga merupakan habitat berbagai jenis 

satwa dan biota perairan. Bersifat dinamis karena hutan 

mangrove dapat tumbuh dan berkembang terus serta 

mengalami suksesi sesuai dengan perubahan tempat 

tumbuh alaminya.  Sedangkan dikatakan labil, karena 

mudah sekali rusak dan sulit untuk pulih kembali seperti 

keadaan semula. 

Kawasan SM Kuala Lupak dan SM Pulau Kaget 

termasuk salah satu perwakilan tipe ekosistem hutan rawa 

mangrove yang didominasi jenis-jenis vegetasi rambai 

(Soneratiaalba), panggang (Ficus sp), rengas (Gluta 

renghas), nipah (Nypa fructicans). Sedangkan jenis-jenis 

fauna yang menghuni kawasan ini adalah Bekantan 

(Nasalis larvatus) yang merupakan maskot fauna 

Kalimantan Selatan, Monyet ekor panjang (Macaca    

fascicularis),  lutung  (Presbytis  cristata),  Bangau  

tontong (Leptotilos javanicus), dan lain-lain. 

Laju perkembangan penduduk yang signifikan 

menambah pemanfaatan lahan yang pada akhirnya 

mengurangi luasan hutan, sementara pihak pengelola 

mempunyai kewajiban dalam menjaga kawasan hutan 

baik dari segi kelestariannya maupun dari luasan 

wilayahnya yang berimbas pada konflik antara pihak 

pengelola hutan dan masyarakat.  Salah satu yang paling 

sering terdengar antara masyarakat dengan pihak lain, 

maupun antar anggota masyarakat itu sendiri, adalah 

konflik pengelolaan sumberdaya hutan [2]. 

Tujuan pengelolaan hutan yaitu kelestarian hutan, 

perlu didukung oleh iklim yang kondusif dengan para 

pihak dan menjadi komitmen bersama seluruh pihak 

terkait, termasuk meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat sekitar kawasan hutan [3].  Oleh sebab itu, 

pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah 
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satu model resolusi konflik lahan hutan yang 

berkelanjutan karena mampu menampung dinamika 

aspirasi dan peran serta masyarakat,  adat dan  budaya,  

serta  tata  nilai masyarakat  berdasarkan  pada norma 

hukum  lokal  dan  nasional.  Agar pemberdayaan 

masyarakat dapat dilakukan seoptimal mungkin, maka 

diperlukan suatu penelitian terkait model-model 

pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan di 

kawasan konservasi SM Kuala Lupak dan SM Pulau 

Kaget.  

II. TUJUAN DAN MANFAAT 

Tujuan penelitian adalah untuk merumuskan model 

pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebijakan, 

kondisi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang 

ada di sekitar kawasan hutan konservasi SM Kuala Lupak 

dan SM Pulau Kaget. 

Manfaat penelitian adalah memberikan alternatif 

pengelolaan kawasan hutan konservasi SM Kuala Lupak 

dan SM Pulau Kaget melalui pemberdayaan masyarakat 

sekitar sehingga dapat menekan konlik lahan sekaligus 

menjaga kelestarian hutan beserta keanekaragamannya. 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di dua desa yaitu desa Kuala 

Lupak dan desa Tabunganen Kecil.  Desa Kuala Lupak 

merupakan desa yang berbatasan langsung dengan SM 

Kuala Lupak dan desa Tabunganen Kecil merupakan desa 

terdekat dengan SM Pulau Kaget.  Waktu pelaksanaan 

penelitian adalah mulai dari bulan Mei hingga Juni 2015. 

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan 

sekunder.  Pengumpulan data primer dilakukan dengan 

wawancara menggunakan purposive sampling terhadap 

25 responden untuk masing-masing desa, dan wawancara 

mendalam (depth interviewed) dengan informan terpilih.  

Data sekunder didapat dari penelusuran pustaka dan 

laporan dari berbagai instansi terkait   Data ditabulasi, 

dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Permasalahan Masyarakat 

Secara teoritis dan aturan hukum, hutan 

konservasi harus bebas dari pemukiman masyarakat. Pada 

umumnya masyarakat yang tinggal di sekitar Hutan 

Konservasi termasuk dalam kategori miskin karena 

terbatasnya akses terhadap kegiatan pembangunan dan 

pemanfaatan sumber daya alam hayati. Keberadaan 

mereka tidak bisa diabaikan bahkan menjadi kewajiban 

pemerintah untuk mengentaskannya.  Hal ini juga 

diperkuat dari adanya Permenhut SK.435/Menhut-

II/2009, yang menetapkan bahwa Kuala Lupak dan Pulau 

Kaget sebagai Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa di 

Kalimantan Selatan. 

Secara empiris, status lahan ini tidak sepenuhnya 

bebas dari klaim-klaim masyarakat.  Banyak di antara 

mereka yang memiliki lahan di dalam kawasan yang 

digunakan sebagai sawah, tambak ikan serta pemukiman. 

Permasalahan sosial ekonomi masyarakat yang berada di 

sekitar kawasan Konservasi khususnya yang terkait 

dengan dengan SM Kuala Lupak dan SM Pulau Kaget 

adalah adanya kecenderungan masyarakat untuk tetap 

mempertahankan lahan klaim yang ada di kawasan 

tersebut.  Hal ini disebabkan oleh: 

1. Lahan “Negara” yang relatif luas dan subur dengan 

produktivitas yang tinggi.  Berdasarkan data yang 

diperoleh bahwa produktivitas di sawah yang ada di 

kawasan Pulau Kaget adalah 13-15 blek padi 

kering/borong atau 5,4 ton/ha. Jumlah ini 2 kali lipat 

dibanding lahan persawahan dekat pemukiman.  Hal 

ini disebabkan tanah persawahan yang sangat subur 

karena merupakan tanah alluvial yang berasal dari 

endapan lumpur arus sungai barito yang kaya unsur 

hara dan mineral 

2. Prasarana dan Sarana yang cukup terbatas.  Jika 

dilihat dari keberadaan Pulau Kaget yang relatif dekat 

dan mudah didatangi serta sarana transportasi yang 

tersedia cukup banyak, namun berupa kelotok atau 

perahu biasa, maka aksesibilitas cukup terbatas.  Data 

hasil penelitian memperlihatkan 40% penduduk 

melewati kawasan 1 kali seminggu, 33% sekali 

sehari, dan 13% penduduk melewati kawasan sebulan 

sekali dan jarang sekali.  Adapun sarana transportasi 

yang dipergunakan 53% kelotok dan 47% dengan 

naik perahu. 

3. Lapangan Kerja Sangat Terbatas.  Bagi masyarakat 

yang menjadikan kawasan Pulau Kaget sebagai lahan 

persawahan, ini merupakan mata pencaharian utama 

dan vital sehingga tidak ada pilihan lain bagi mereka 

kecuali bersawah di lahan yang ada. Begitu juga 

dengan kawasan SM Kuala Lupak yang sangat 

potensial untuk budidaya tambak. 

4. Kurangnya Pengetahuan masyarakat tentang 

ekosistem hutan mangrove. Meskipun masyarakat 

mengenal tanaman Nipah, Api-api, Rambai dan 

lainnya yang merupakan vegetasi penutup kawasan 

konservasi akan tetapi sebagian besar penduduk tidak 

tahu fungsinya secara ekologis 

5. Kurangnya Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan 

kepada Masyarakat khususnya terkait dengan usaha-

usaha alternatif ekonomi produktif di luar kegiatan 

persawahan di kawasan konservasi sedemikian rupa 

sehingga mengurangi tekanan penduduk terhadap 

kawasan konservasi. Kegiatan penyuluhan dapat 

mendorong terjadinya perubahan pada masyarakat, 

sejalan dengan hasil penelitian pada masyarakat Desa 

Malilingin yang telah menginterpretasikan sebuah 

program baru (Program Hutan Rakyat) sebagai 

aktifitas baru yang merupakan penyempurnaan dari 

sistem bercocok tradisional yang diwariskan turun 

temurun. Jika dulunya menanam karet dengan jarak 

yang tidak teratur, peremajaan tanaman yang 

dilakukan dengan membuka lahan baru tanpa 

menebang tanaman lama. Sekarang seiring 

penyuluhan yang terus dilakukan oleh dinas terkait 

maka permasalahan ini sudah dapat diselesaikan [4]. 

B. Model Pemberdayaan Masyarakat 

Secara filosofis sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya wajib dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan 

tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian 

dan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya 

alam hayati sehingga setiap sumberdaya alam hayati 

dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara 
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berkesinambungan. Secara sosiologis seluruh masyarakat 

Indonesia mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 

kesejahteraan. Berdasarkan konstitusi, Negara 

mempunyai kewajiban untuk melindungi dan 

mensejahterakan masyarakatnya.  Oleh karena itu perlu 

disusun suatu model pemberdayaan untuk mengatasi 

permasalahan masyarakat tersebut yang sejalan dengan 

kebijakan yang sudah ada atau pengembangannya. 

1) Hutan Desa Konservasi 

Hutan Desa Konservasi (HDK) merupakan 

pengembangan dari kebijakan Menteri Kehutanan RI 

nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa [5].  

Menurut Permenhut tersebut, Hutan Desa adalah hutan 

negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk 

kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.  

Pengelolaan Hutan Desa diserahkan kepada Lembaga 

Desa Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut 

Lembaga Desa.  Lembaga Desa adalah lembaga 

kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa 

yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara 

fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Desa. 

Dalam rangka penguatan masyarakat maka dilakukan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat.  

Pemberdayaan Masyarakat setempat sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat 

untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara 

optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan 

pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

masyarakat setempat. 

Areal kerja hutan desa dilakukan pada satu kesatuan 

hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh 

lembaga desa secara lestari.  Kegiatan pemanfaatan 

kawasan berupa kegiatan dalam rangka memanfaatkan 

ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, 

manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal 

dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. Bentuk 

pemanfaatan kawasan seperti pemanfaatan jasa 

lingkungan berupa kegiatan untuk memanfaatkan potensi 

jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan 

mengurangi fungsi utamanya; pemanfaatan hasil hutan 

kayu berupa kegiatan untuk memanfaatkan dan 

mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak 

merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi 

pokoknya; dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu 

dalam bentuk kegiatan memanfaatkan dan mengusahakan 

hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak 

lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 

Kegiatan hutan desa konservasi yang dapat dilakukan 

di areal SM Kuala Lupak dan SM Pulau Kaget antara 

lain: pengembangan ekowisata yang menitiberatkan 

kepada penanaman dan pengayaan keanekaragaman 

tanaman mangrove dan keberadaan bekantan dan kera 

ekor panjang; penangkaran aneka flora fauna endemik 

untuk konservasi biodiversitas.  Keberadaan bekantan 

pada lokasi penelitian ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Bekantan yang berhasil dijumpai di lokasi 

penelitian 

2) Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu 

Bedasarkan hasil survey lapangan, kawasan konservasi 

SM Kuala Lupak dan SM Pulau Kaget memiliki potensi 

Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana diebutkan pada 

halaman terdahulu.  Potensi HHBK ini dapat 

dikembangkan oleh masyarakat dengan mengacu pada 

Permenhut P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan 

Bukan Kayu [6] dan P.21/Menhut-II/2009 tentang 

Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan 

Kayu Unggulan [7].  Hasil Hutan Bukan Kayu yang dapat 

dimanfaatkan di kawasan SM Kuala Lupak dan Pulau 

Kaget adalah segala jenis hasil hutan hasil hutan baik 

nabati maupun hewani beserta produk turunan dan 

budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.  Namun 

untuk kasus di SM Kuala Lupak dan Pulau Kaget 

disarankan yang diambil adalah HHBK yang berasal dari 

nabati / tumbuhan karena fungsi kawasan sebagai habitat 

asli satwa endemic khas Kalsel seperti Bekantan. 

Penerbitan P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan 

Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu 

Unggulan merupakan penjabaran dari P.35/Menhut-

II/2007 yang selanjutnya ditetapkan sebagai unggulan 

suatu daerah.  Ini diambil sebagai langkah atau upaya 

pengembangan HHBK perlu dilakukan secara 

berkelanjutan,  mengingat komoditas HHBK sangat 

beragam di setiap daerah dan banyak melibatkan berbagai 

pihak dalam memproses hasilnya, maka strategi 

pengembangan perlu dilakukan dengan memilih jenis 

prioritas yang diunggulkan berdasarkan pada kriteria, 

indikator  dan standar yang ditetapkan. Dengan 

tersedianya jenis komoditas HHBK unggulan maka usaha 

budidaya dan pemanfaatannya dapat dilakukan lebih 

terencana dan terfokus sehingga pengembangan HHBK 

dapat berjalan dengan baik, terarah dan berkelanjutan. 

Penetapan HHBK Unggulan merupakan hak dari 

pemerintah daerah kabupaten.  Untuk itu, diperlukan 

suatu dukungan total dari pemerintah daerah kabupaten 

untuk mengembangkan HHBK secara baik, terarah dan 

berkelanjutan.  Hingga saat ini, belum ada penetapan 

HHBK Unggulan Kabupaten Barito Kuala.  Berdasarkan 

pengamatan peneliti, Kabupaten Barito Kuala didominasi 

oleh daerah rawa yang kaya akan Nipah dan Rambai, 

sehingga layak ditetapkan sebagai HHBK unggulan 

walaupun harus dianalisa terlebih dahulu.  Beberapa 

HHBK yang ditemui di lokasi seperti Nipah (Gambar 2) 

dan Rambai (Gambar 3). 

 



 

Prosiding Seminar Nasional FKPTPI 2015    | 87  
Fakultas Pertanian – Universitas Lambung Mangkurat 

  

Gambar 2. HHBK berupa Nipah a) tanaman b) anyaman dari 

daun nipah 

 

  

Gambar 3. HHBK berupa Rambai a) tanaman b) Kepala 

shuttlecock bola Bulu tangkis dari akar Rambai 

3) Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri 

Kehutanan  

Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) 

Mandiri Kehutanan dituangkan dalam Permenhut 

P.16/Menhut-II/2011 [8]. Peningkatan kesejahteraan 

masyarakat tersebut tidak hanya menjadi tanggungjawab 

sektor kehutanan, namun juga merupakan tanggungjawab 

sektor lain yang terkait. Dari segi yuridis Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 37 ayat (1) 

menyebutkan bahwa peranserta rakyat dalam konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan 

digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan 

yang berdaya guna dan berhasil guna. Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,  Pasal 70 ayat 

(1) dan (2) menyebutkan bahwa masyarakat turut 

berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan, 

dan pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat 

melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang 

berdayaguna dan berhasil guna. 

Pelaksanaan PNPM Mandiri Kehutanan pada hutan 

konservasi dilakukan melalui pembentukan Desa 

Konservasi : 

a. Rehabilitasi kawasan konservasi dilakukan melalui 

pelibatan masyarakat pada pembibitan, penanaman, 

pengkayaan, pemeliharaan, teknik konservasi secara 

vegetatif, serta perbaikan lingkungan  pada bagian 

Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, 

dan Taman Buru yang mengalami kerusakan.  

b. Restorasi kawasan konservasi dapat berupa pelibatan 

masyarakat melalui pemeliharaan, perlindungan, 

penanaman, penangkaran satwa, pelepasliaran fauna. 

c. Pemanfaatan jasa lingkungan dapat berupa 

pemanfaatan sumber daya air dan plasma nutfah 

secara tradisional, wisata alam, penyerapan dan 

penyimpanan karbon. 

d. Pemanfaatan tumbuhan, satwa liar dan hasil hutan 

non kayu antara lain dalam bentuk penangkaran, 

budidaya tanaman, pemeliharaan dan pemungutan 

hasil hutan non kayu dilakukan dengan 

memperhatikan potensi, daya dukung dan 

keaneakaragaman sumber daya alam hayati serta 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengamanan kawasan dilakukan oleh unit pengelola 

kawasan bersama masyarakat melalui pembentukan Pam 

Swakarsa, Masyarakat Peduli Api, dan wadah organisasi 

lain yang muncul dari masyarakat setempat.  Pembinaan 

habitat antara lain berupa kegiatan pemeliharaan atau 

perbaikan lingkungan tempat hidup satwa dan atau 

tumbuhan. 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diuraikan di 

atas, ditarik kesimpulan bahwa pengembangan kawasan 

SM Kuala Lupak dan SM Pulau Kaget dapat 

dikembangkan dengan program pemberdayaan 

masyarakat.  Model pemberdayaan masyarakat yang 

dapat dikembangkan adalah Hutan Desa Konservasi,  

Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan atau 

Program Nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) 

Mandiri Kehutanan. 

Ucapan Terima Kasih 

Penelitian ini terlaksana atas dukungan dari Islamic 

Development Bank (IDB) tahun anggaran 2015.  
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