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I.   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan kawasan konservasi 

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan 

No.901/Kpts-II/1999 seluas ± 1.375.349,867 ha. Pada tahun 2004, Menteri 

Kehutanan menetapkan perubahan fungsi kawasan hutan produksi di Sipurak 

Hook seluas ± 14.160 ha menjadi bagian dari kawasan TNKS dengan surat 

keputusan No. 420/Menhut-II/2004, sehingga luas TNKS menjadi ± 

1.389.509,867 ha. Kawasan TNKS secara administratif wilayahnya berada di 14 

(empat belas) kabupaten dan 2 (dua) kota yang termasuk dalam 4 (empat) provinsi 

seluas ± 1.389.509,867 ha, terbagi ke dalam empat wilayah provinsi yaitu, 

Propinsi Jambi seluas 938.260,224 ha, Propinsi Bengkulu  348.506,614 ha, 

Provinsi Sumatera Barat 352.470,906 ha dan Provinsi Sumatera Selatan 

249.030,866 ha. Provinsi Sumatera Selatan mencakup wilayah Kabupaten Musi 

Rawas yang mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Musi Rawas seluas 

6.717,833 ha dan Kabupaten Musi Rawas Utara seluas 242.313,033 ha (Menurut 

Buku Informasi TNKS, 2018).  

TNKS rentan adanya perambahan karena bentuknya yang memanjang dan 

tidak beraturan (Purwanto, 2016). Terlepas dari sejarah panjang pembentukan 

taman nasional, dibanyak daerah masyarakat belum menghormati batas taman 

nasional. Pada kasus lain, masyarakat yang tidak tahu telah merambah ke dalam 

taman nasional atau sudah bermukim di dalam taman nasional sebelum TNKS 

ditetapkan. Banyak orang membudidayakan tanaman dan membangun rumah 

pada lahan di dalam kawasan taman nasional tersebut, baik di sepanjang 

perbatasan bahkan kadangkala hingga jauh ke dalam kawasan taman nasional 

(Purwanto, 2016).  

Total kawasan perambahan yang ada di TNKS pada 2014 (130.322 ha) 

hampir dua kali lipat dibanding tahun 2000 (73.090 ha), sesudah TNKS 

ditetapkan sebagai taman nasional (1996). Tren dan perubahan perambahan di 

TNKS sepanjang 2000-2014. Laju perambahan terus-menerus meningkat sejak 

1990 hingga 2014. Pada 1990-2000, laju perambahan adalah 847 ha/tahun, 

sepanjang 2000-2010, sesudah penetapan TNKS laju perambahan meningkat 
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sedikit menjadi 1.414 ha/tahun, dan kemudian meningkat tajam mulai dari 2010 

ke 2014 (10.773 ha/tahun). Kawasan perambahan terluas di TNKS terdapat di 

Kabupaten Kerinci (27.799 ha), dan diikuti oleh kabupaten lain seperti: 

Kabupaten Rejang Lebong (26.529 ha), Lubuk Linggau (17.667 ha), Solok 

(15.738 ha), Pesisir Selatan (15.312 ha), dan Musi Rawas Utara (11.883 ha). 

Perubahan tutupan lahan antara 1990 hingga 2014 didominasi oleh kebun 

campuran (89.486,75 ha). Pembukaan lahan untuk perkebunan di TNKS telah 

menjadi salah satu format utama perambahan. Hasil citra satelit menunjukkan bahwa 

pembukaan hutan telah terjadi di banyak kawasan di dalam taman nasional, khususnya 

pada lahan yang relatif datar yang berbatasan dengan kawasan pemukiman. Perambahan 

bagian kawasan yang lebih besar terjadi dalam sepuluh tahun terakhir, ini juga 

ditunjukkan oleh peningkatan laju perambahan antara 2000 hingga 2014. Penyekatan 

batas kabupaten dan ekspansi pembangunan kabupaten (jalan dan infrastruktur) telah 

diikuti oleh meningkatnya perambahan (Purwanto, 2016). 

Menurut Purwanto (2016) TNKS juga dikelilingi oleh sekitar 420 desa 

terdapat ancaman utama terhadap TNKS antara lain: pembangunan jalan, 

perburuan satwa liar, perambahan untuk lahan pertanian, perpindahan penduduk 

ke dalam taman nasional, ileggal logging, pengumpulan hasil hutan bukan kayu, 

pembangunan energi panas bumi dan pertambangan. 

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Selatan (2019) mencatat pada 

bulan September 2019 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran 

per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Sumatera Selatan 

mencapai 1.067,16 ribu orang (12,56 persen). Persentase penduduk miskin di 

daerah perkotaan pada Maret 2019 dan 11,94 persen pada September 2019. 

Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada 12,93 persen 

pada September 2019. Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Ulu 

Rawas memiliki Ibu Kota Kecamatan yaitu Kelurahan Muaro Kulam dan 6 desa 

yaitu Kuto Tanjung, Napal Licin, Sosokan, Muara Kuis, Pulau Kidak, dan Jangkat 

yang secara administrasi merupakan kawasan TNKS (Data Bps Kecamatan Ulu 

Rawas, 2019). 

Kemiskinan ditandai dengan pendapatan masyarakat yang rendah menjadi 

salah satu permasalahan bagi masyarakat desa sekitar kawasan hutan, terdapat 

banyak lahan yang tidak produktif yang belum dikelola masyarakat desa secara 
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optimal. Program konservasi yang terdapat di Kecamatan Ulu Rawas melalui 

pembangunan ekonomi harus menjadi fokus utama dalam pengelolaan TNKS 

salah satunya di Desa Napal Licin. Pemberian dana hibah (HKD) kepada sejumlah 

warga desa sebagai hasil kesepakatan (KKD) untuk melindungi TNKS juga tidak 

menghentikan perambahan untuk kepentingan kebutuhan lahan pada tingkat yang 

dibutuhkan. penerima HKD yang terbatas, hanya kepada beberapa warga serta 

kurangnya pengertian komitmen yang serius terhadap konservasi TNKS. Oleh 

sebab itu masyarakat memanfaatkan sumberdaya hutan sehingga mengakibatkan 

terjadinya kerusakan seperti perambahan dan perubahan tutupan lahan pada taman 

nasional. Kondisi ini ditandai masih rentannya terjadinya perambahan dan 

perubahan tutupan lahan di kawasan taman nasional seperti pembangunan jalan 

dan infrastruktur, perambahan untuk lahan pertanian di dalam kawasan, 

mendulang emas disungai, penebangan liar, dan pengumpulan hasil hutan bukan 

kayu.  

Program konservasi terpadu yang sudah mengikutsertakan masyarakat 

dalam pengelolaan kawasan taman nasional adalah kegiatan Integrated 

Conservation Development Project (ICDP). Kegiatan konservasi terpadu dalam 

bentuk kegiatan ICDP juga telah dilaksanakan di Indonesia. Salah satunya adalah 

pada pengelolaan TNKS. Pelaksanaannya di TNKS diberi nama kegiatan ICDP-

TNKS. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 

2002, di 75 desa penyangga TNKS yang terdapat di empat wilayah provinsi 

sembilan desa diantaranya terdapat di wilayah Desa Napal Licin Kabupaten Musi 

Rawas, Provinsi Sumatera Selatan (Depdagri, 2002 dalam Rahmat, 2005). 

Kegiatan ICDP- TNKS, adalah sebuah proyek terpadu yang dibagi dalam 

empat komponen untuk tujuan pengelolaannya. Dua komponen diantaranya 

dikontrak melalui Departemen Kehutanan dan Perkebunan serta dua lainnya 

melalui Departemen dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Depdagri, 2002 dalam 

Rahmat, 2005). 

Komponen pengembangan wilayah pedesaan adalah salah satu tujuan 

pengelolaan yang dikontrak melalui Departemen Dalam Negeri dan Otonomi 

Daerah. Dalam implementasinya di lapangan, tujuan ini dijabarkan dalam bentuk 

Kesepakatan Konservasi Desa (KKD). KKD merupakan suatu kesepakatan antara 
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masyarakat desa dengan pihak pengelola TNKS dan pemerintah secara umum, 

yang berisi kesepakatan masyarakat desa untuk mendukung pengamanan, 

pelestarian TNKS serta mendukung proses pembangunan melalui strategi 

pembangunan desa yang berwawasan lingkungan (Depdagri, 2002 dalam Rahmat, 

2005). 

Lebih lanjut Depdagri (2002) dalam Rahmat (2005) mengungkapkan bahwa 

dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa sekitar TNKS, 

pemerintah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa guna 

merangsang mereka untuk ikut serta aktif dalam kegiatan konservasi dan 

pelestarian sumberdaya TNKS. Dana bantuan dimaksud berbentuk hibah dan 

diberi nama Hibah Konservasi Desa (HKD). 

Keberhasilan usahatani yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilihat dari 

besarnya pendapatan bersih yang diperoleh, sehingga dalam kegiatan produksi 

perlu diperhitungkan penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan usahatani atau 

pendapatannya akan mendorong masyarakat petani untuk dapat 

mengalokasikannya dalam berbagai kegunaan seperti untuk biaya produksi 

periode selanjutnya, tabungan, dan pengeluaran lain untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangga (Nurafni et al., 2014). Terdapat hubungan erat antara keberadaan 

hutan dengan kondisi ekonomi dan lingkungan masyarakat yang tinggal di sekitar 

hutan (Junaedi dan Maryani, 2013). Keberadaan masyarakat sekitar hutan 

merupakan bagian yang tidak dapat pisahkan dalam pengelolaan sumberdaya 

hutan (Hamid et al., 2011). Menurut Marwa et al., (2010) mengemukakan bahwa 

pengelolaan hutan yang baik harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi 

masyarakat dengan memperhatikan aspek ekologi, sosial ekonomi dan budaya 

masyarakat sekitar hutan. Menurut Kadir et al., (2012) keberhasilan dalam 

pengelolaan taman nasional tidak terlepas dari sikap dan dukungan masyarakat.  

Berdasarkan pemasalahan di atas, muncul pertanyaan yang akan dijawab 

melalui penelitian ini yaitu bagaimana pendapatan masyarakat di Sektor Pertanian 

yang berada di Desa Napal Licin di kawasan TNKS, Kecamatan Ulu Rawas, 

Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pendapatan masyarakat di Sektor Pertanian 

yang berada di Desa Napal Licin di kawasan TNKS, Kecamatan Ulu Rawas, 

Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan masyarakat di 

Sektor Pertanian yang berada di Desa Napal Licin sekitar kawasan TNKS Resort 

Musi Rawas Utara terhadap pengelolaan TNKS. 

 

1.4 Manfaat  Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Memberikan infrormasi dan gambaran mengenai pendapatan masyarakat di 

Sektor Pertanian yang berada di Desa Napal Licin terhadap kawasan TNKS 

Resort Musi Rawas Utara. 

2. Sebagai penelitian awalan yang bisa dilanjutkan dengan penelitian lainnya.  
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