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BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA KUPANG NUNDING 

 

A.  Kondisi Geografis  

1. Sejarah Kupang Nunding 

 Desa Kupang Nunding adalah salah satu dari desa yang terletak pada 

wilayah Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan 

Selatan. Nama Desa Kupang Nunding tersebut awalnya diambil dari kata Kupang 

dan Nunding. Menurut sejarahnya, Kupang Nunding dahulu kala hanya bernama 

Nunding kata Nunding tersebut adalah pemberian dari Pemerintah Kolonial 

Belanda dan pada saat itu desa tersebut banyak tumbuh pohon Kupang (sejenis 

pohon besar), sehingga setelah kemerdekaan Indonesia nama Desa tersebut 

berubah menjadi Desa Kupang Nunding. Desa Kupang Nunding merupakan  

daerah perkebunan karet yang berada di daerah pergunungan dengan udara yang 

sejuk.
1
 

2. Batas wilayah dan luas wilayah 

 Kecamatan Muara Uya terdiri dari 14 Desa yaitu Desa Kupang Nunding, 

Desa Ribang, Desa Mangkupum, Desa Kampung Baru, Desa Palapi, Desa 

Simpung Layung, Desa Uwie, Desa Santu’un, Desa Uya, Desa Lumbang, Desa 

Pasar Batu, Desa Sungai Kumap, Desa Binjai dan Desa Salikung. 

 Adapun batas-batas Desa Kupang Nunding dengan Desa lain adalah 

sebagai berikut : 

                                                             
1Rusdi, Pembakal (Kepala Desa) Desa Kupang Nunding, Wawancara pribadi, Tabalong, 

28 Agustus 2018. 
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a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasar Batu. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ribang. 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mangkupum. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ribang. 

 Luas wilayah Desa Kupang Nunding adalah 2.050 Ha, yang terdiri atas 

1.935 Ha tanah perkebunan, 77 Ha tanah pertanian padi, kawasan pemukiman 35 

Ha, 1 Ha tanah kuburan dan 2 Ha sisanya adalah luas prasarana umum lainnya. 

Luas wilayah menurut penggunaan 

a. Tanah sawah  : sawah tadah hujan 77 ha. 

b. Tanah kering  : pemukiman 35 ha. 

c. Tanah perkebunan  : tanah perkebunan perorangan 1.935 ha. 

d. Tanah fasilitas umum : kebun Desa 2 ha, lapangan olahraga 2 ha,     

tempat pemakaman desa 1 ha, bangunan sekolah 0,5 ha dan total luas 4,7 ha.
2
 

3. Iklim dan Topografi 

 Iklim dan Topografi wilayah Desa Kupang Nunding terletak pada 

ketinggian 254 mdl di atas permukaan laut. Curah hujan rata-rata sebesar 2.899 

mm dengan jumlah bulan hujan rata-rata 5 bulan, kelembapan 85 %, dan suhu 

rata-rata harian  28  C 

Bentangan Wilayah 

a. Desa berbukit-bukit : 100 Ha 

b. Desa Kawasan Rawa : 5 Ha 

                                                             
2Profil Desa Kupang Nunding Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Kalimantan 

Selatan, 3. 
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c. Desa Aliran Sungai : 1 Ha 

d. Desa Bantaran Sungai : 1 Ha 

  Letak 

a. Desa DAS/ bantaran sungai : 2 Ha 

b. Desa rawan banjir  :  5 Ha 

c. Desa bebas banjir  : 2.043 Ha 

  Jarak antara  Desa Kupang Nunding ke Ibukota Kecamatan Muara Uya 

sekitar 12 km dengan jarak tempuh menggunakan kendaraan bermotor 0,25 jam, 

jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota sekitar 38 km dengan jarak tempuh 

menggunakan kendaraan bermotor 1 jam dan jarak ke Ibukota provinsi 256 km 

dengan jarak tempuh menggunakan kendaraan bermotor 5 jam.
3
 

4. Potensi Sumber Daya Alam 

Potensi Sumber Daya Alam yang terdapat di Desa Kupang Nunding sebagai 

berikut: 

a. Pertanian 

 Jumlah keluarga yang memiliki lahan pertanian sebanyak 200 keluarga 

dan yang tidak memiliki 157 keluarga. Berikut ini rincian kelurga yang memiliki 

lahan pertanian: 

a. Memiliki kurang dari 1 ha : 27 keluarga 

b. Memiliki 1,0 - 5,0 ha  : 173 keluarga 

 Komoditas tanaman pangan yang ditanam di Desa ini, diantaranya adalah 

padi sawah, bawang merah, cabe, dll. Sedangkan jenis komoditas buah-buahan 

                                                             
3Profil Desa Kupang Nunding, 4-5. 
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didominasi oleh buah langsat dan buah pepaken. Pemasaran hasil pertanian dijual 

melalui tengkulak.
4
 

b. Perkebunan 

 Jumlah keluarga yang memiliki lahan perkebunan sebanyak 350 keluarga. 

Komoditas utama perkebunan warga adalah karet yang jumlah total seluruhnya 

adalah 1.935 ha. Pemasaran hasil perkebunan dijual melalui tengkulak. 

c. Peternakan 

 Jenis Populasi ternak di Desa Kupang Nunding diantaranya sapi dengan 

jumlah pemilik 6 orang dan perkiraan jumlah populasi 20 ekor. Ayam kampung 

dengan jumlah pemilik 100 orang dan perkiraan jumlah populasi 525 ekor. 

Terakhir bebek dengan jumlah pemilik 30 orang dan perkiraan jumlah populasi 

115 ekor. 

d. Perikanan 

   Desa Kupang Nunding memilili budidaya air tawar dengan sarana 

karamba.      Jenis ikan yang diproduksi yakni ikan mas dan nila. Pemasaran hasil 

perikanan tersebut dijual langsung ke konsumen dan ke pasar induk.
5
 

e. Sumber Daya Air 

 Sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh penduduk Desa Kupang 

Nunding adalah 357 unit sumur gali yang dimanfaatkan 357 KK. Sedangkan 

jumlah sungai yang terdapat di Desa Kupang Nunding berjumlah 2 buah dengan 

kondisi yang keruh.
6
 

5. Prasarana Komunikasi dan Informasi 

                                                             
4Profil Desa Kupang Nunding, 6-8. 
5Profil Desa Kupang Nunding, 9-14. 
6Profil Desa Kupang Nunding, 16-17. 
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 Sinyal telepon seluler atau handphone di Desa Kupang Nunding akses 

jaringannya susah masuk ke pelosok Desa ini, meskipun ada terkadang dibilang 

lelet masuk aksesnya. Kebanyakan masyarakat di Desa ini adalah pengguna GSM 

karena GSM yang lebih baik aksesnya masuk ketimbang CDMA. Sarana 

komunikasi dan informasi lainnya salah satunya selain handphone di Desa ini 

yakni televisi, masyarakat disini menggunakan parabola.   

 

B. Kondisi Demografis 

1. Keadaan atau jumlah penduduk 

 Berdasarkan laporan kependudukan Desa Kupang Nunding tahun 2018 

penduduknya berjumlah 1.336 jiwa dengan jumlah 357 kepala keluarga (KK). 

Jumlah penduduk laki-laki 675 jiwa dan jumlah perempuan 661 jiwa, semua 

penduduk tersebut terbagi dalam 3 Dusun yaitu Dusun Trans Kayu Bawang, 

Dusun Nunding dan Dusun Timbuk Bujur dan semua penduduk tersebut ada 8 

RT.
7
 Semua penduduk tersebut rata-rata berasal dari suku Banjar dan Jawa, yang 

sebagian mayoritas berasal dari suku Jawa yang menetap di Desa Kupang 

Nunding yang disebabkan oleh transmigrasi (perpindahan) terutama di Dusun 

Trans Kayu Bawang penduduknya hampir semua berasal dari suku Jawa. Namun 

sebagian kecil ada juga sudah lama menetap di Desa Kupang Nunding atau 

penduduk asli di Desa ini. 

 

 

                                                             
7Profil Desa Kupang Nunding, 19. 
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TABEL 1 

JUMLAH PENDUDUK KESELURUHAN 

JENIS 

JUMLAH 

Laki-laki Perempuan 

675 661 1336 

Sumber: Kantor Desa Kupang Nunding 

        Di Desa ini terdapat 357 kepala keluarga dengan rincian tingkat 

kesejahteraan keluarga sebagai berikut: 

1. Keluarga prasejahtera  : 17 keluarga 

2. Keluarga sejahtera 1  : 153 keluarga 

3. Keluarga sejahtera 2  : 28 keluarga 

4. Keluarga sejahtera 3  : 99 keluarga 

5. Keluarga sejahtera 3 plus : 60 keluarga
8
 

                Masyarakat Desa Kupang Nunding yang menderita cacat mental dan fisik 

yaitu: 

Sumbing terdiri 1 orang laki-laki dan gila terdiri 2 orang yakni 1 orang perempuan 

dan satu orang laki-laki. 

 Sedangkan data tenaga kerja penduduk Desa Kupang Nunding yaitu: 

Penduduk usia 18-56 tahun terdiri dari laki-laki 386 orang dan 405 perempuan, 

penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja terdiri 350 orang laki-laki  dan 204 orang 

perempuan , penduduk usia 18-56 tahun yang belum atau tidak bekerja 36 orang 

laki-laki dan 201 perempuan, penduduk usia 0-6 tahun 93 orang laki-laki dan 89 

                                                             
8Profil Desa Kupang Nunding, 51. 
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orang perempuan, penduduk masih sekolah 7-18 tahun 110 orang laki-laki dan 

147 orang perempuan, dan penduduk usia 56 tahun ke atas 86 orang laki-laki dan 

120 orang perempuan.
9
 

2. Mata Pencarian 

      .  Mata pencarian pokok  penduduk Desa Kupang Nunding yaitu sebagai 

petani karet yang mencapai 85%, pedagang 5%, pegawai negeri sipil (PNS) 5%, 

swasta 2%, dan sisanya 3% pekerja serabutan lainnya.
10

 Desa Kupang Nunding 

pada dasarnya merupakan daerah perkebunan karet. Adapun mata pencarian 

penduduk Desa ini adalah mayoritas petani karet, hal ini disebabkan karena sudah 

turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani karet terutama khusus 

untuk penduduk Trans Jawa bertempat tingggal di Dusun Trans Kayu Bawang 

disediakan dan diberikan lahan perkebunan karet pada setiap kepala keluarga pada 

masa pemerintahan Soeharto akibat banyaknya kependudukan di Jawa dan 

banyaknya lahan kosong di Kalimantan untuk mengharuskan mereka pindah ke 

Kalimantan khususnya di Kabupaten Tabalong dan minimnya juga tingkat 

pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian. Untuk lebih jelas 

peneliti jelaskan kondisi penduduk Desa Kupang Nunding sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

                                                             
9Profil Desa Kupang Nunding, 23. 
10Profil Desa Kupang Nunding, 20-21. 
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TABEL 2 

MATA PENCARIAN DESA KUPANG NUNDING 

Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan 

Petani 343 Orang 339 Orang 

Pegawai Negeri Sipil 7 Orang 4 Orang 

Montir 1 Orang - 

Bidan swasta - 1 Orang 

Karyawan perusahaan 

swasta 
7 Orang - 

Pensiun PNS/ TNI/ POLRI 1 Orang - 

Sumber: Kantor Desa Kupang Nunding 

3. Pendidikan 

             Tempat pendidikan atau lembaga pendidikan  di Desa Kupang Nunding 

telah terdapat beberapa buah lembaga pendidikan dari sekolah TK, Sekolah 

tingkat dasar, dan sekolah tingkat menengah pertama yang terdapat di ruang 

lingkup yang sama di  RT 03. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 

berikut: 

                                    TABEL 3 

SARANA PENDIDIKAN DESA KUPANG NUNDING 

No. Jenis Sarana Prasarana Nama Sarana Prasarana Lokasi 

1. TK Setia Budi RT.03 

2. SDN Kupang Nunding RT.03 

3. SMP SMP 8 Muara Uya RT.03 

Sumber: Kantor Desa Kupang Nunding  

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Kupang Nunding, dapat 
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diketahui: 

1) TK. Setia Budi dengan jumlah guru TK dan kelompok bermain anak  

sebanyak  6 orang dan jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak 

sebanyak 67 orang. 

2) SDN Kupang Nunding dengan jumlah guru SD sebanyak  9 orang dan 

jumlah siswa SD sebanyak 156 orang. 

3) SMPN 8 Muara Uya dengan jumlah guru SLTP sebanyak 11 orang dan 

jumlah siswa sebanyak 63 orang. 

 Sedangkan tingkat pendidikan penduduk Desa Kupang Nunding, dapat 

diketahui: 

1) Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang belum masuk TK sebanyak 84 laki-

laki dan 59 orang perempuan. 

2) Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group sebanyak 27 

orang laki-laki dan 25 orang perempuan. 

3) Jumlah penduduk usia  7-18 tahun yang sedang sekolah sebanyak 107 

orang laki-laki dan 93 orang perempuan. 

4) Jumlah penduduk usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat sebanyak 

120 orang laki-laki dan 127 orang perempuan. 

5) Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat sebanyak 140 orang laki-laki dan 

157 orang perempuan. 

6) Jumlah penduduk usia 12-56 tahun tidak  tamat SLTP sebanyak 102 orang 

laki-laki dan 127 orang perempuan. 

7) Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA sebanyak 20 orang laki-laki 
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dan 15 orang perempuan. 

8) Jumlah penduduk tamat SMP/ sederajat sebanyak 25 orang laki-laki dan 

30 orang perempuan. 

9) Jumlah penduduk tamat SMA/ sederajat sebanyak 31 orang laki-laki dan 

18 orang perempuan. 

10) Tamat S-1/ sederajat sebanyak 16 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. 

Mengenai data tempat pendidikan atau lembaga yang terdapat di Desa Kupang 

Nunding terdapat juga beberapa TPA (Taman Pendidikan Alquran) yang terdiri 3 

buah TPA (Taman Pendidikan Alquran) yakni TPA Shiratal Mustaqim tepatnya di 

Dusun Trans Kayu Bawang, TPA Nurul Huda tepatnya di Dusun Nunding, dan 

TPA Darul Aman tepatnya di Dusun Timbuk Bujur. 

4. Tempat Ibadah 

Tempat ibadah yang ada di Desa Kupang Nunding mempunyai mesjid dan 

mushola., yang terdiri  3 mesjid dan 2 Musholla. Tiga mesjid itu diantaranya yaitu 

mesjid Shiratal Mustaqim di RT.07, mesjid Nurul Jannah di RT. 01, dan mesjid 

Darussalam di RT. 05. 
11

 Dua Musholla itu diantaranya yaitu musholla Al-

Muhajirin di RT 06 dan musholla at-Taubah di RT 02. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada table berikut: 

 

 

 

 

                                                             
11Safi’ul, Sekretaris Desa Kupang Nunding, Tabalong,  20 September 2018. 
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TABEL 4 

SARANA IBADAH DESA KUPANG NUNDING 

No. Jenis Sarana Prasarana Nama Sarana Prasarana Lokasi 

1. Mesjid Shiratal Mustaqim RT.07 

2. Mesjid Nurul Jannah RT.01 

3. Mesjid Darul Aman RT.05 

4. Musholla Al-Muhajirin RT.06 

5. Musholla At-Taubah RT.03 

Sumber: Kantor Desa Kupang Nunding 

 

C.  Iklim Keberagaman Masyarakat 

Untuk memudahkan pemahaman tentang iklim keberagaman, ada baiknya 

dua kata (iklim dan keberagaman) tersebut di bahas satu persatu, sehingga dapat 

memberikan suatu pengertian kepada sasaran yang dikehendaki.  

Iklim adalah sesuatu keadaan ,  keadaan itu terjadi ada yang bersifat alami 

dan yang terjadinya secara disengaja disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang 

mempengaruhi keadaan itu, sehingga iklim tersebut tetap dalam keadaan konstan 

atau mungkin berubah tidak konstan. 

Untuk mempertegas maksud keberagamaan pada tulisan ini, adalah 

keberagamaan dalam konteks keagamaan di ruang lingkup masyarakat. Kedua 

istilah tersebut dirangkai menjadi satu kalimat, yaitu iklim keberagamaan, yang 

secara implisit memberikan gambaran, tentang suasana kegiatan di ruang lingkup 

masyarakat yang ditopang dengan nuansa-nuansa keagamaan (spritualitas) bagi 
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masyarakat dalam realitasnya.  

Mayoritas penduduk Desa Kupang Nunding seluruhnya beragama Islam. 

Sehingga tidak mengherankan jika begitu banyak terdapat tempat-tempat ibadah, 

baik berupa mesjid dan musholla di setiap Dusun Desa yang digunakan untuk 

beribadah dan mengadakan kegiatan keagamaan. Kehidupan beragama Desa ini 

juga tercermin dalam kegiataan keagamaan  berupa maulid atau kelahiran Nabi 

Muhammad Saw. yang biasa disebut dengan muludan, acara tersebut biasa 

dilakukan di mesjid atau musholla dan diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci 

Alquran, ceramah, serta pembacaan kitab berjanzi yang berisi sholawatan yang 

uniknya masyarakat disini melaksanakan acara muludan layaknya seperti hari raya 

Idul Fitri saling bertamu ke sanak saudara dan tetangga juga makan-makan karena 

setiap rumah  semua diharuskan menyiapkan makanan untuk menjamu tamunya. 

Selain itu kegiatan sosial diwarnai dengan nilai-nilai keislaman yang kental 

seperti peringatan Isra mi’raj yang diperingati pada tanggal 27  Rajab, acara 

tersebut juga biasa dilakukan dimesjid dan musholla diisi dengan pembacaan ayat-

ayat suci Alquran dan ceramah.  

Kegiatan keagamaan lainnya yaitu peringatan Nuzulul Quran biasanya 

khusus di Trans Kayu Bawang dilaksanakn sekaligus khatam Alquran di mesjid 

semua masyarakat malam itu berbondong-bondong membawa jamenan atau 

makanan yang dibuat di dalam rangsang yang biasanya berisi nasi, lauk pauk, tahu 

tempe, telur matang dan dimakan bersama-sama. Peringatan Tahun baru Islam 1 

Muharram di Desa ini biasanya mengadakan selamatan untuk menyambut 1 
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Muharram setiap warga membawa aneka makanan untuk bersama-sama dimakan 

ramai-ramai di masjid atau musholla yang di barengi bertahlil dan membaca doa 

awal tahun baru hijriyah dan juga kegiatan keagamaan lainnya adalah kegiatan 

arisan yasinan di Desa ini ada terbagi arisan gapoktan (gabungan kelompok tani) 

setiap malam jum’at kegiatan arisan ini diisi dengan membaca surah Yâsin 

bersama-sama dan makan-makan dan ada arisan habsy acara ini biasaya diadakan 

setiap malam senin kegiatan arisan ini diisi dengan pembacaan habsy juga ada 

arisan ibu-ibu setiap hari Jum’at bada sholat Jum’at dengan membaca surah Yâsin 

bersama-sama dan makan-makan. 


