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Abstrak
Model Desa Konservasi (MDK) merupakan pilot project pemberdayaan masyarakat di
sekitar kawasan konservasi yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dan pelestarian
kawasan konservasi dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif agar tercipta hubungan
yang harmonis antara kelestarian kawasan dengan kebutuhan masyarakat sekitar kawasan.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Program Model
Desa Konservasi yang selama ini terlaksana di Taman Wisata Alam Lejja. Metode yang
digunakan adalah pendekatan deskriptifkualitatif dalam membahas fenomena yang terjadi
dalam proses implementasi Program Model Desa Konservasi yang selama ini terlaksana di
Taman Wisata Alam Lejja. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi program
pemberdayaanmasyarakat di melalui Program Model Desa Konservasi secara umum dinilai
belum berhasil. Rendahnya tingkat produksi dan pemanfaatan peralatan yang tidak digunakan
secara maksimal oleh KTH Anggrek . Oleh karena itu perlu meningkatkankapasitas SDM
pendamping sehinggamampu membangun kerja sama dengan berbagai pihak baik instansi
terkait maupun antar anggota dalam kelompok itu sendiri.
Kata Kunci : Model Desa Konservasi, Implementasi
Abstract
The Conservation Village Model (MDK) is a pilot project of community empowerment
around conservation areas intended as an effort to protect and preserve conservation areas by
involving communities in a participatory manner so as to create a harmonious relationship
between the preservation of the area and the needs of the community around the area. This
study aims to obtain information about the implementation of the Conservation Village Model
Program that has been carried out at the Lejja Nature Tourism Park. The method used is a
descriptive qualitative approach in discussing phenomena that occur in the process of
implementing the Conservation Village Model Program which has been carried out at Lejja
Nature Tourism Park. The low level of production and utilization of equipment that is not used
optimally by KTH Anggrek. Therefore it is necessary to increase the capacity of the
accompanying human resources so that they are able to build cooperation with various parties
both related agencies and between members in the group itself.
Keywords: Conservation Village Model, Implementation
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Latar Belakang
Konsep pemberdayaan masyarakat
pada hakekatnya merupakan konsep
pembangunan yang berpusat
pada
masyarakat untuk menumbuhkan serta
meningkatkan inisiatif kreatif masyarakat
dalam mengatasi berbagai persoalan
ataupun mengembangkan potensi yang ada
di desanya secara berkelanjutan melalui
peningkatan kemampuan masyarakat untuk
mengembangkan hasil-hasil pembangunan
ke arah yang lebih baik secara terus
menerus (Effendi, dkk., 2014).
Model Desa Konservasi merupakan
desa yang dijadikan contoh dalam upaya
pemberdayaan masyarakat di sekitar
kawasan konservasi, sehingga diharapkan
Model Desa Konservasi dapat menciptakan
dan meningkatkan kapasitas masyarakat,
mengurangi ketergantungan terhadap
Kawasan Konservasi dan berdampak
positif terhadap perlindungan, pengawetan
serta pemanfaatan kawasan konservasi.
Maksud pembangunan Model Desa
Konservasi
adalah
terlaksananya
pembangunan wilayah di sekitar kawasan
hutan konservasi yang berwawasan
lingkungan, yang dapat mendukung
perlindungan,
pengawetan
dan
pemanfaatan kawasan hutan konservasi
secara lestari (Mulpiadi dkk., 2015).
Sejalan dengan kebijakan tersebut,
Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam
dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada
November 2011 telah membentuk MDK di
Desa Bulue yang merupakan desa
penyangga yang berbatasan langsung
dengan kawasan konservasi Taman Wisata
Alam Lejja yang mewakili Seksi
Konservasi Wilayah III Soppeng.
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Upaya mewujudkan pemberdayaan
dilakukan berdasarkan kebutuhan dari
masyarakat yang berada pada kawasan
konservasi Desa Bulue. Hal ini juga terjadi
di beberapa wilayah seperti pemberdayaan
masyarakat di Balai Taman Nasional
Gunung Merapi (BTNGM) dilakukan
melalui mekanisme perencanaan secara top
down dan botton up, dimana partisipasi dan
kolaborasi yang terjadi merupakan sinergi
antara proses perencanaan pemberdayaan
masyarakat
di
BTNGM
dengan
musrembang
yang
dilakukan
oleh
pemerintah daerah meskipun belum
optimal (Susanto, 2016). Sedangkan
pemberdayaan masyarakat di Balai TN.
Meru Betiri di Jember lebih difokuskan ke
aspek ekonomi, sosial dan lingkungan
(Mustaniroh, dkk, 2017).
Program pemberdayaan masyarakat
di BBKSDA Sulawesi Selatan melalui
Model Desa Konservasi sejak 2011 - 2018
telah menghabiskan dana Dua Ratus Juta
Rupiah dengan berbagai bentuk kegiatan
baik peningkatan kapasitas kelompok
maupun bantuan stimulan usaha. Namun
pada kenyataannya, hingga 2018 program
pemberdayaan masyarakat tersebut belum
berjalan seperti yang diharapkan; hasil
yang diperoleh kurang optimal karena
bantuan yang telah diberikan tidak
berkembang dan berdasarkan laporan
identifikasi permasalahan kawasan oleh
Anwar dkk. (2017) melaporkan bahwa di
dalam kawasan konservasi Taman Wisata
Alam Lejja masih ditemukan adanya
gangguan kawasan seperti perladangan
berpindah dan pengambilan kayu. Lebih
lanjut
Ristianasari
dkk.
(2013)
mengungkapkan bahwa MDK secara
umum dapat dikatakan telah memberikan
dampak bagi kemandirian masyarakat
meskipun belum optimal sebagaimana
diharapkan. Kemandirian masyarakat
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dalam
mengembangkan
perilaku
kemandirian di bidang ekologi, ekonomi
dan sosial budaya dalam aspek kognitif,
afektif dan psikomotorik berada dalam
kategori baik. Hal ini berarti bahwa
masyarakat menjadi lebih tau, mau dan
mampu melaksanakan berbagai hal positif
terkait
kelestarian
kawasan
dan
peningkatan
kesejahteraan
mereka.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh
pengetahuan, pemahaman dan konsep
mengenai implementasi Program Model
Desa Konservasi yang selama ini terlaksana
di Taman Wisata Alam Lejja.

konservasi yang memberi peluang
kepada masyarakat yang tinggal di
sekitar kawasan konservasi untuk
terlibat aktif dalam upaya pengelolaan
kawasan konservasi. Model ini juga
memberi peluang kepada masyarakat
untuk mendapat akses yang aman
untuk pemanfaatan kawasan sehingga
dapat menjamin komitmen jangka
panjang mereka untuk mendukung
konservasi kawasan hutan. Model
akses pemanfaatan ini dapat berbedabeda dari satu kawasan ke kawasan lain
tergantung pada kesepakatan dengan
pihak
yang
berwenang
dalam
pengelolaan kawasan.
MDK
bertujuan
untuk
mengurangi
ketergantungan
masyarakat
terhadap
kawasan,
meningkatkan kemandirian dalam
pemanfaatan potensi yang dimiliki.
Dengan demikian, melalui program
pemberdayaan MDK diharapkan akan
terjadi
peningkatan
kesejahteran
masyarakat dan kelestarian kawasan
melalui kegiatan yang telah disepakati
sehingga
dapat
menjamin
keseimbangan ekologi, ekonomi dan
sosial budaya serta menghilangkan
kebiasaan penjarahan pada kawasan
berupa berburu, menebang pohon,
mengangkut kayu dan satwa atau
bagian-bagiannya di dalam dan ke luar
kawasan,
serta
memusnahkan
sumberdaya alam di dalam kawasan.
Sejak
November
2011
penetapan program MDK di Desa
Bulue
yang
merupakan
desa
penyangga yang berbatasan langsung
dengan kawasan konservasi Taman
Wisata Alam Lejja yang mewakili
Seksi Konservasi Wilayah III Soppeng.
Upaya penerapan program ini telah

Bahan dan Metode
Penelitian ini berlokasi di kawasan
konservasi Taman Wisata Alam Lejja, Desa
Bulue Kecamatan Marioriawa Kabupaten
Soppeng. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dalam membahas
fenomena yang terjadi dalam proses
implementasi Program Model Desa
Konservasi yang selama ini terlaksana di
lokasi. Informan dalam penelitian ini
adalah Kepala Bidang KSDA Wilayah II
Parepare, Kepala Desa Bulue, ketua dan
anggota kelompok MDK, serta tokoh
masyarakat setempat.
Hasil dan Pembahasan
1. Persiapan Program
Model
Desa
Konservasi
(MDK) merupakan desa yang
dijadikan model/contoh bagi desa lain
di sekitar kawasan konservasi dalam
upaya pemberdayaan masyarakat di
sekitar kawasan konservasi, dengan
memperhatikan aspek konservasi,
sosial,
ekonomi,
dan
budaya
masyarakat setempat. Desa konservasi
adalah sebuah pendekatan model
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dilaksanakan sesuai peraturan yang
berlaku.
2. Penyusunan Usulan
Pelaksanaan kegiatan dalam
upaya pencapaian tujuan pelaksanaan
program MDK, maka perlu dilakukan
kegiatan
penghimpunan
dan
pengidentifikasian permasalahan yang
di hadapi masyarakat sehingga
diharapakan segala permasalahan yang
di hadapi oleh masyarakat dapat diatasi
secara bersama-sama namun tidak
melupakan jati dirinya bahwa program
ini tetap memperhatikan rencana
pengelolaan taman wisata alam
sekurang-kurangnya memuat tujuan
pengelolaan, dan garis besar kegiatan
yang menunjang upaya perlindungan,
pengawetan
dan
pemanfaatan
kawasan.
Keterlibatan masyarakat sekitar
kawasan konservasi dan dapat menjadi
ruang lingkup program MDK adalah
sebagai berikut:
a. Rehablitasi kawasan konservasi
(pembibitan,
penanaman,
pengkayaan, pemeliharaan, teknik
konservasi secara vegetatif, serta
perbaikan lingkungan)
b. Restorasi kawasan konservasi
(pemeliharaan,
perlindungan,
penanaman, penangkaran satwa,
pelepasliaran fauna)
c. Pemanfaatan jasa lingkungan
(pemanfaatan sumber daya air dan
plasma nutfah secara tradisional,
wisata alam, penyerapan dan
penyimpanan karbon)
d. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa
liar dan Hasil Hutan Bukan Kayu
(penangkaran, budidaya tanaman,
pemeliharaan dan pemungutan
hasil hutan non kayu)
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e. Pengamanan kawasan konservasi
(Pam
Swakarsa,
Masyarakat
Peduli Api, dan wadah organisasi
lain)
f. Pembinaan habitat (pemeliharaan
atau perbaikan lingkungan tempat
hidup satwa dan atau tumbuhan)
Dengan melihat ruang lingkup
di atas, maka dimungkinkan adanya
intervensi
kegiatan
oleh
UPT
kehutanan kepada masyarakat sekitar
kawasan konservasi, diantaranya:
Peningkatan
kapasitas,
Bantuan
ekonomi, Penguatan kelembagaan,
KSDAHE, Bantuan bibit pohon dst.
Pelaksanaan program ini diawali
dengan inventarisasi danidentifikasi
potensi desa dan dilanjutkan dengan
pemberian bantuan berupa pelatihan,
bantuan permodalan dan peralatan.
Dengan ditetapkannya Desa Bulue
sebagai
Model
DesaKonservasi
diharapkan Desa tersebut dapat
menjadi contoh/model bagi desa lain di
sekitarnyadalam
mengembangkan
berbagai kegiatan yang menyangkut
pemberdayaan masyarakatdalam aspek
konservasi, sosial, ekonomi dan
budaya.
3. Pelaksanaan Program
Program
pemberdayaan
masyarakat di BBKSDA Sulawesi
Selatan
melalui
Model
Desa
Konservasi telah dilaksanakan sejak
2011 - 2018 di Desa Bulue telah
menghabiskan dana ± Rp. 200.000.000
yang dimulai dengan pembentukan
kelompok yang diberi nama Kelompok
Tani
Hutan
(KTH)
Anggrek.
Kelompok ini kemudian diberikan
pelatihan
Participatory
Rural
Appraisal (PRA) atau pemahaman
partisipatif kondisi pedesaan yang
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memungkinkan masyarakat secara
bersama-sama mengetahui potensi dan
permasalahan
di
desanya.
Selanjutnyakelompok ini menerima
bantuan alat sablon kaos dan
pengolahan madu hutan berupa mesin
pengolah madu/sentrifuge, pembelian
botol, tutup, label, perekat dan training
pengemasan/pengolahan madu hutan
serta pembuatan keripik pisang dan
souvenir. Selain itu mereka juga
menerima bantuan bibit (gaharu,
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rambutan, mangga dan durian).
Program pemberdayaan masyarakat
Model Desa Konservasi di Taman
Wisata Alam Lejja pada dasarnya
terdiri dari program peningkatan
kapasitas masyarakat dan program
pengembangan
usaha
ekonomi
produktif yang bertujuan untuk
meminimalisir aktivitas masyarakat
yang
merusak
kawasan
dan
mengakibatkan kerusakan sumberdaya
alam hayati.

Tabel 1. Pelaksanaan Program MDK di TWA Lejja Tahun 2011-2018
No.

Uraian Kegiatan

Nilai (Rp)

Tahun
Pelaksanaan

1.

• Dibentuk Model Desa
Konservasi/MDK dengan nama
KTH Anggrek dan dilaksanakan
pelatihan Partisipation Rural
Apraisal/PRA.
• Bantuan modal usaha berupa
pengolahan lebah madu
(pembelian botol, tutup, label,
perekat dan training
pengemasan/pengolahan madu,
pembuatan gantungan kunci, dan
pembuatan keripik pisang)
Bantuan bibit (rambutan, mangga dan
durian) serta alat sablon dan mesin
pengolah madu/sentrifuge
Bantuan untuk menunjang produksi
madu dan sablo serta peningkatan
kapasitas SDM penyelenggara MDK
dengan melaksanakan studi banding
ke MDK BBKSDA Jabar
Dilaksanakan kegiatan
pendampingan pengembangan usaha
produktif oleh penyuluh pendamping
dan tenaga fasilitator MDK.
Pendampingan penyuluh dan
fasilitator dilaksanakan secara rutin
setiap bulan selama satu tahun.

30.000.000

2011

15.000.000

2012

15.000.000

2013

0

2014

2.

3

4.
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5.

bantuan peningkatan usaha ekonomi
berupa pemberian bibit gaharu
sebanyak 500 batang, rambutan 250
batang dan mangga 250 batang.
Pemberian bantuan ini sesuai dengan
permintaan masyarakat untuk
meningkatkan penanaman
pekarangan dan kebun dengan
tanaman MPTS dan untuk
meningkatkatkan hasil kebun dan
pekarangan masyarakat.
6. Peningkatan kapasitas masyarakat
melalui kegiatan pelatihan budidaya
dan bioinduksi pohon gaharu
7.
• Peningkatan Kapasitas Kelompok
Masyarakat di TWA Lejja.
Kegiatan tersebut membahas
terkait cara pengemasan dan
pembuatan souvenir .
• Tgl 29 September 2017
Pengembangan usaha ekonomi
kelompok masyarakat sekitar KK
berupa 999 pemberian bibit
durian otong
• Penyusunan Master Plan Desa
Bulu’e
8.
• Usaha makanan, kuliner dan
souvenir
• Usaha jasa wisata alam
• Usaha pertanian, dan Pakan
Satwa
Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019
4. Perkembangan Program
Pada kegiatan ini dibahas
bahwa kendala yang dihadapi
kelompok MDK/KTH Anggrek selama
ini adalah :
a. Produksi usaha madu kelompok
sekarang
menurun.
hal
ini
disebabkan karena :
1. Pencari/petani madu tidak mau
menjual madu mereka kepada
32
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15.000.000

2015

15.000.000

2016

25.000.000

2017

40.000.000

2018

kelompok melainkan mereka
menjualnya sendiri dengan
alasan
akan
memperoleh
keuntungan yang lebih banyak.
2. Konsumen cenderung lebih
menyukai madu asli, dalam
artian madu yang belum di
ekstrak seperti milik KTH
Anggrek.
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Tabel 2. Jumlah Produksi Usaha Madu Kelompok KTH Anggrek
No.
Tahun Volume Penjualan
Harga Pembelian
(botol)
(Rp)
1.
2011
50
50.000
2.
2012
120
50.000
3
2013
80
70.000
4.
2014
50
80.000
5.
2015
100
80.000
6.
2016
30
125.000
7.
2017
50
100.000
8.
2018
70
110.000

Harga Penjualan
(Rp)
70.000
75.000
100.000
100.000
100.000
150.000
150.000
150.000

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2019
b. Produksi sablon baju kaos menurun,
hal ini disebabkan karena :
1. Anggota
kelompok
KTH
Anggrek
belum
memiliki
keterampilan yang cukup dalam
hal penyablonan.
2. Banyak pedagang dari luar yang
menawarkan baju kaos yang
lebih menarik dan harganya lebih
murah.
c. Perkembangan usaha kripik pisang
selama ini cukup bagus, karena
cemilan ini ternyata banyak disukai
oleh pengunjung yang datang ke
Taman Wisata Alam Lejja, akan

Simpulan
Implementasi
program
pemberdayaan
masyarakat
melalui
Program Model Desa Konservasi secara
umum dinilai belum berhasil. Rendahnya
tingkat produksi dan pemanfaatan peralatan
yang tidak digunakan secara maksimal oleh
KTH Anggrek selama program ini
berlangsung sejak 2011- 2018. Oleh karena

d. tetapi dari segi kemasan cemilan ini
masih kurang menarik karena hanya
di kemas menggunakan plastik
biasa.
Solusi yang diperlukan
adalah membuat kemasan untuk
usaha kripik pisang ini dengan
menggunakan label atau nama dan
kemasan yang menarik, sehingga
minat para konsumen menjadi lebih
meningkat.
e. Bibit durian otong yang telah
diberikan
kepada
kelompok
MDK/KTH Anggrek sekarang ini
sudah dibagikan kepada kelompok
dan sudah ditanam di lokasi mereka
masing-masing
itu, untuk mendukung pengembangan
program pemberdayaan masyarakat di
kawasan
tersebut
maka
perlu
meningkatkankapasitas SDM pendamping
sehingga mampu membangun kerja sama
dengan berbagai pihak baik instansi terkait
maupun antar anggota dalam kelompok itu
sendiri.
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