i

ii

DAFTAR ISI
Halaman
I.

PENDAHULUAN
1.1.

II.

III.

IV.

Latar Belakang ...........................................................................

I–1

1.2. Maksud dan Tujuan Studi .........................................................

I–2

1.3. Manfaat dan Hasil Diharapkan ................................................

I–3

METODOLOGI KEGIATAN
2.1. Waktu dan Tempat Studi ………………………………………………….

II – 1

2.2. Metode Pengumpulan dan Analisis Data .................................

II – 1

2.3. Tahapan dan Pelaksana Penyusunan Rencana Detil Tata
Ruang ........................................................................................

II– 3

GAMBARAN UMUM DESA AIR HITAM LAUT
3.1. Letak Geografis Desa Air Hitam Laut .......................................

III – 1

3.2. Sejarah dan Perkembangan Desa ..............................................

III – 4

3.3. Demografi dan Kesehatan .........................................................

III – 5

3.4. Kondisi Fasilitas Umum Perdesaan ..........................................

III – 6

3.5. Trend Perkembangan Desa Masa Akan Datang .......................

III– 10

3.5.1. Pertumbuhan Penduduk ...............................................

III– 10

3.5.2. Perkembangan Sosial Ekonomi ....................................

III – 11

3.5.2.1. Perkebunan ....................................................

III – 11

3.5.2.2. Tanaman Pangan ...........................................

III– 14

3.5.2.3. Perikanan .......................................................

III– 16

3.5.2.4. Sumber-sumber Pendapatan Lainnya ...........

III– 17

3.5.3. Persepsi Masyarakat Tentang Desa Gerbang Wisata ...

III– 18

KONDISI RUANG DESA AIR HITAM LAUT
4.1. Penggunaan Lahan dan Lingkungan Hidup .............................
4.1.1.

IV – 1

Penggunaan Lahan .......................................................

IV – 1

4.1.2. Lingkungan Hidup ........................................................

IV– 2

4.2. Sumberdaya Lahan Desa ...........................................................

IV– 3

4.2.1. Geologi, Fisiografi dan Topografi Desa ........................

IV – 3

4.2.2. Iklim ...............................................................................

IV – 4

4.2.3. Tipe Luapan dan Drainase ............................................

IV – 5

4.2.4. Tipologi Lahan ...............................................................

IV – 6

iii

V.

4.2.5. Satuan Lahan Homogen ................................................

IV – 7

4.3. Vegetasi Kawawan Desa ............................................................

IV – 9

4.3.1. Jenis dan Karakteristik Tanah ......................................

IV– 10

4.3.2. Kesesuaian Lahan untuk Komoditi Pertanian ..............

IV– 11

STRUKTUR DAN POLA RUANG DESA AIR HITAM LAUT
5.1. Kawasan Pemukiman .................................................................
5.1.1.

VI.

V–1

Kawasan Pemukiman Pusat ..........................................

V–1

5.1.2. Kawasan Pemukiman Dusun 3 dan Dusun 4 ................

V–3

5.1.3. Kawasan Pemukiman Parit 2 dan Parit 3 ....................

V–3

5.1.4. Permasalahan Pengembangan Kawasan Pemukiman ..

V–4

5.2. Kawasan Budidaya Pertanian ....................................................

V–4

5.2.1. Pola Perkebunan Kelapa Monokultur ...........................

V–4

5.2.2. Pola Kebun Campuran ...................................................

V–5

5.2.3. Pola Persawahan ............................................................

V–6

5.2.4. Permasalahan Pengembangan Kawasan Pertanian ......

V–7

5.3. Kawasan Lahan Tidur (Semak dan Belukar) ............................

V–7

5.4. Kawasan Pesisir Pantai dan Sungai ..........................................

V–8

5.4.1. Pesisir Pantai .................................................................

V–8

5.4.2. Pinggiran Sungai ...........................................................

V–9

5.4.3. Perairan Lepas ...............................................................

V–9

5.4.4. Permasalahan Pengembangan Kawasan Pantai ...........

V–10

5.5. Permasalahan Sosial Ekonomi Desa Terkait Taman Nasional..

V–10

REVIEW KEBIJAKAN TATARUANG DESA
6.1.

Kebijakan Terkait Desa Air Hitam Laut …………………………….

VI – 1

6.2. Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi
di Desa Air Hitam Laut …………………………………………………….

VI – 3

6.3. Rencana Pembangunan Berbagai Sarana Publik lainnya …….

VI - 4

VII. KONSEPSI RENCANA TATARUANG DESA
7.1.

Visi dan Misi Desa Air Hitam Laut …………………………………..

VII – 1

7.2. Konsepsi dan Strategi Pengembangan Desa ……………………..

VII – 2

7.2.1. Tujuan Pengembangan Tata Ruang Desa ………………

VII – 2

7.2.2. Kapasitas Pengembangan Ruang Desa ………………….

VII – 3

7.2.3. Kapasitas Pengembangan Ruang Desa ………………….

VII – 4

7.2.4. Pedoman Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan

iv

Desa …………………………………………………………………..
7.3. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang ……………….

VII – 4

7.3.1. Zona Konservasi …………………………………………………..

VII – 5

7.3.2. Zona Penghijauan ………………………………………………...

VII – 7

7.3.3. Zona Budidaya ………………………………………………………

VII – 9

7.3.4. Zona Pemukiman dan Pusat Pelayanan Publik …………

VII – 11

7.3.5. Zona Pemanfaatan Khusus …………………………………….

VII – 13

7.4. Program Pembangunan Kawasan Desa Air Hitam Laut ……….

VII – 16
VII – 18

VIII. PENUTUP ……………………………………………………………………………….

v

VIII - 1

1.1. Latar Belakang
asang surut perundang-undangan yang mengatur mengenai desa berjalan terus
secara dinamis dan setiap undang-undang yang berlaku memiliki substansi
muatan politis berbeda-beda. UU. No. 5/1974 dan UU No. 5/1979 meneguhkan
sentralisasi, otoritarianisme, regimentasi (penyeragaman), birokratisasi,
depolitisasi dan korporatisasi. UU No 22/1999 yang direvisi dengan UU No
32/2004 memberi kontribusi yang luar biasa dan pengalaman berharga bagi
pengembangan desentralisasi, demokratisasi, keragaman, partisipasi dan
pemberdayaan. Sejak UU No. 22/1999 diberlakukan masyarakat desa mulai kritis,
transparan dan ada keberanian untuk menyampaikan aspirasinya. Partisipasi
dalam program-program pemerintah seperti pelestarian lingkungan, pengairan,
pertanian dan forum-forum mulai dari skala RT sampai Nasional mulai
meningkat, termasuk desa-desa yang dikenal umum sangat tertutup, militan dan
didiskreditkan sebagai komunitas yang sulit menerima perubahan. Memang
terjadi juga hubungan konfliktual antara Kepala Desa dengan BPD, tetapi hanya
sementara selama dua tahun pertama dan hal itu disebabkan oleh pemahaman
masing-masing yang masih sangat terbatas, tetapi mulai tahun ketiga dan
berikutnya Kepala Desa dan BPD mulai membangun kemitraan dan hubungan
saling percaya.
Pola pengaturan desa yang diskriminatif membawa konskuensi keberadaan desa
yang kurang terhormat dan desa sekedar menjadi bagian (sub-sistem) dari
pemerintahan daerah. Eksistensi desa tidak ditempatkan sebagai entitas yang
otonom dan harus dihormati melainkan berada di wilayah yurisdiksi atau
merupakan substansi pemerintah kabupaten. Pada hal secara historis desa
adalah komunitas lokal yang mempunyai pemerintahan sendiri (self-governing
community), berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Dalam kontek demikian seharusnya desa diatur dalam ketentuan UU tersendiri
sebagai satuan pemerintah otonom yang hidup dan berkembang berdasarkan
asal-usulnya jauh sebelum republik ini lahir. Namun untuk mencegah sejarah
buruk pengaturan desa yang menimbulkan penyeragaman desa sebagaimana UU
No. 5/1979, maka materi UU desa harus bersifat umum yang menyerahkan
pengaturan lebih lanjut kepada daerah melalui Perda.
Sadu merupakan kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi
yang wilayah hutan negara terluas, mencapai 73.374 Ha dan sebagian besar
wilayah desanya (7 dari 9 desa) merupakan kawasan penyangga (buffer zone)
kawasan konservasi Taman Nasional Berbak. Laju pertumbuhan penduduk
mencapai (6,75%), jauh lebih tinggi dibanding rata-rata laju pertumbuhan
penduduk seluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (1,85%).
Penduduk di Kecamatan Sadu tahun 2004 mencapai 12.431 jiwa, dan meningkat
tajam menjadi 13.270 jiwa tahun 2005 (Tanjabtim dalam Angka, 2005).
Pertumbuhan penduduk yang mendorong peningkatan kebutuhan akan
sumberdaya lahan guna pemenuhan kebutuhan ekonomi dikuatirkan akan
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menyebabkan tekanan yang lebih besar terhadap TNB. Konflik pemanfaatan
sumberdaya hutan antar berbagai pihak akan menjadi hal umum sebagaimana
yang terjadi pada berbagai belahan dunia (Wondolleck, 1998; Daniels dan Walker,
2001; Buckles, 1999; Wollenberg, dkk 2001).
Pada hakekatnya konflik terjadi seiring dengan perkembangan demografi, dan
perilaku individualisme, komersialisme, idealisme dan lokalisme. Perbedaan
kepentingan berbagai pihak telah mendorong berkembangnya konflik melalui
ekspansi lahan pertanian, optimalisasi fungsi lahan, dan pengembangan
infrastruktur yang dapat mengancam kelestarian Taman Nasional Berbak (TNB).
Pihak-pihak yang terlibat konflik kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya
hutan antara lain aktivis pelestari lingkungan, pemerintah untuk peningkatan
pendapatan daerah dan nasional, swasta atau dunia usaha yang menginginkan
rente kehutanan dan perkebunan, dan masyarakat lokal untuk pemenuhan
kebutuhan rumah tangga penduduk. Konflik menjadi semakin runcing akibat
kurangnya komunikasi pembangunan antar pihak terkait sekitar TNB tersebut.
Untuk itu penataan ruang sebagai pedoman umum dalam pembangunan
pedesaan termasuk pada wilayah desa penyangga taman nasional menjadi suatu
kebutuhan. Sebagai implementasi fungsi fasilitasi dari EC-INDONESIA FOREST
LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE SUPPORT PROJECT
(FLEGT-SP) di Provinsi Jambi terutama berkaitan dengan program
pemberdayaan masyarakat (community development), maka dilakukan studi
detail model tata ruang perdesaan penyangga TNB.
UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 48 (1) tentang Penataan Ruang khususnya kawasan
perdesaan diarahkan untuk 1) pemberdayaan masyarakat perdesaan, 2)
pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, 3)
konservasi sumber daya alam, 4) pelestarian warisan budaya local, 5) pertahanan
kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan 6)
penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. Selanjutnya
penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada 1) kawasan perdesaan
yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau kawasan yang secara fungsional
berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu
atau lebih wilayah provinsi.
Studi tata ruang detail pada salah satu desa sekitar TNB ini diharapkan menjadi
model acuan dalam penataan ruang perdesaan pada wilayah lain, sehingga harus
dilakukan terencana dan didukung hasil-hasil penelitian mendalam,
konprehensif, terpadu (antar stakeholder), dan partisipatif (melibatkan
masyarakat). Potensi desa dapat digali dan dikembangkan secara bersama-sama,
baik oleh pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lain. Hal ini terkait dengan
tujuan sistem perencanaan pembangunan dalam UU No. 25 tahun 2004 yaitu 1)
mendukung koordinasai antar pelaku pembangunan, 2) menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,
antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, 3) menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan, 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan 5) menjamin
penggunaan sumberdaya alam efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan kerjasama antara FLEGT–SP dengan
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Lembaga Penelitian Universitas
Jambi dalam kegiatan STUDI FASILITASI MODEL TATA RUANG DAN
FASILITAS PERDESAAN PENYANGGA
KAWASAN TAMAN NASIONAL
BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
1.2. Maksud, Tujuan dan Manfaat Studi
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Penyusunan rencana detail tata ruang dan fasilitas dimaksudkan untuk
memberikan arahan pemanfaatan ruang wilayah Perdesaan Air Hitam Laut
sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Kabupaten dan upaya perlindungan
Taman Nasional Berbak (TNB) melalui pendekatan kesejahteraan masyarakat
daerah penyangga. Tujuan dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah Perdesaan,
sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 48 adalah,
yaitu pemberdayaan masyarakat perdesaan, pertahanan kualitas lingkungan
setempat dan wilayah yang didukungnya, konservasi sumber daya alam dan
pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan abadi pertanian
pangan untuk ketahanan pangan dan penjagaan keseimbangan pembangunan
perdesaan-perkotaan.
Tujuan umum dari penelitian ini adalah melakukan kajian tentang model tata
ruang dan fasilitas perdesaan yang ideal bagi Desa Air Hitam Laut sebagai salah
satu desa sekitar TNB yang desainnya mengintegrasikan antara kepentingan
pengembangan wilayah dan masyarakat desa dengan pelestarian dan pengelolaan
TNB. Secara lebih detail studi ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui kondisi tata ruang detail dan fasilitas perdesaan di desa lokasi
studi yang merupakan desa penyangga Taman Nasional Berbak melalui
kajian spasial partisipatif
2. Mengetahui struktur dan pola ruang alternatif untuk desa Studi sesuai
dengan daya dukung lingkungan dan potensi desa.
1.3.

Manfaat dan Hasil Diharapkan

Manfaat studi ini adalah sebagai salah satu masukan bagi Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur dan Balai Taman Nasional Berbak tentang alternatif
model penataan ruang dan wilayah khususnya bagi desa studi yang merupakan
desa penyangga kawasan TNB.
Hasil yang diharapkan dari studi fasilitasi model tata ruang perdesaan panyangga
Taman Nasional Berbak ini adalah:
1. Tersedianya data dan informasi yang memberikan indikasi tentang keadaan
desa studi masa lalu dan saat ini yang meliputi;
-

Sosial ekonomi dan budaya masyarakat desa studi

-

Struktur dan series pola ruang desa studi

-

Kecenderungan perkembangan desa dan masyarakat

-

Kebutuhan dan ketersediaan ruang

-

Alternatif struktur dan pola ruang desa yang diinginkan masyarakat

2. Tersedianya hasil analisis data tentang rencana detil tata ruang desa studi
yang meliputi data tentang :
-

Review kebijakan dan program pembangunan Pemda Kabupaten
Tanjung Jabung Timur khususnya untuk wilayah pesisir yang merupakan
penyangga kawasan Taman Nasional Berbak

-

Kependudukan, ekonomi dan sosial budaya

-

Daya dukung lingkungan

-

Pemanfaatan ruang desa

-

Prasarana dan sarana perdesaan
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-

Kelembagaan desa

3. Tersusunnya dokumen rencana detil tata ruang dan fasilitas perdesaan untuk
desa studi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan konsep
pengembangan desa sebagai penyangga kawasan Taman Nasional Berbak.
4. Tersusun acuan dalam penyusunan rencana detail tata ruang dan fasilitas
perdesaan penyangga Taman Nasional Berbak.
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2.1. Waktu dan Tempat Studi
aktu pelaksanaan studi selama 4 (empat) bulan mulai dari Agustus sampai
dengan November 2007 dengan kegiatan mulai dari persiapan, studi lapangan
dan pelaporan. Lokasi studi adalah pada salah satu desa penyangga Taman
Nasional Berbak (TNB). Pemilihan lokasi desa studi merujuk pada hasil studi
monografi desa yang dilakukan oleh EC - Indonesia FLEGT SP bekerjasama
dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal Provinsi Jambi. Pemilihan
desa Air Hitam Laut berdasarkan pada diskusi dengan beberapa LSM, serta
sosialisasi rencana studi di Kantor BAPPELITBANGDA (sekarang BAPPEDA)
Kabupaten Tanjabtim pada tanggal ............2007.
2.2. Metode Pengumpulan dan Analisis Data
tudi ini dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa metode untuk
memahami wilayah desa seperti survei dan observasi di desa, diskusi kelompok
terfokus dan PRA. Beberapa metode dalam pengumpulan data dalam kegiatan
studi adalah;
1. Studi Literatur
a. Aspek kebijakan pembangunan wilayah khususnya wilayah pesisir yang
bersumber dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK),
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Jangka Menengah
(RPJM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta Rencana Pengelolaan
Taman Nasional Berbak.
b. Aspek sosial ekonomi dan budaya desa studi yang meliputi data penduduk,
perekonomian, pertanahan, sumberdaya, prasarana dan sarana. Sumber
literatur yang digunakan berupa data studi monografi desa tahun 2007
dan atau Kecamatan Sadu dalam Angka.
c. Peta dan tipologi desa studi berdasarkan fungsi desa (ekonomi-konservasi)
dan morfologi (bentang alam), serta sejarah perkembangan desa.
2. Studi Lapangan
a. Pengumpulan informasi data series desa studi melalui survei dan
pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang terdiri dari
wawancara mendalam (indept interview) dengan informan kunci, diskusi
kelompok terfokus (FGD) dan observasi lapangan. Data dan informasi
yang akan ditelusuri adalah:


Sejarah perkembangan masyarakat dan desa



Struktur dan pola ruang yang ada saat ini



Kecenderungan perkembangan penduduk dan penggunaan lahan
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Kebutuhan dan ketersediaan ruang di desa



Alternatif struktur dan pola ruang desa sesuai daya dukung
lingkungan

b. Identifikasi dan Pengamatan Kondisi Lahan yang meliputi upaya
pengumpulan data dalam rangka pemetaan potensi dan kesesuaian lahan
untuk berbagai alternatif pengembangan. Hal ini dilakukan melalui survei
pada tingkat semi detail dengan kerapatan pengamatan (pemboran tanah)
1 sampel per 25 Ha atau secara grid 500 m x 500 m.
Pada setiap lokasi titik bor dilakukan pengamatan tipologi lahan, tipe
luapan dan pengambilan sampel tanah. Tipologi lahan dimatai melalui
keberadaan dan ketebalan lapisan gambut, keberadaan dan kedalaman
firit, serta salinitas tanah. Klasifikasi lahan rawa pasang surut menurut
tipologi lahan, disajikan pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1.
Klasifikasi Lahan Rawa Pasang Surut Menurut Tipologi Lahan
No

Tipologi Lahan

1

Lahan
Potensial

2

3

4

Lahan Sulfat
Asam

Simbol

Kedalaman
bor sulfidik
(cm)

Ketebalan
Gambut
(cm)

Potensial 1

Pot 1

101 – 150

< 20

Potensial 2

Pot 2

50 – 100

< 20

Potensial

SMP

0 – 50

< 20

Potensial
Bergambut

SMP-G

0 – 50

20 – 50

Aktual 1

SMA 1

0 – 10

< 20

Aktual 2

SMA 2

0 – 50

< 20

LS

0 – 15

< 20

Lahan Salin
Lahan
Gambut

Dangkal

GDK

50 – 100

Sedang

GSD

101 – 200

GDL

201 – 300

GDSL

> 300

Dalam

Sangat dalam
Sumber: Ismail (1989) dalam Subagyo (2004)

Adapun tipe luapan diamati dari kondisi lapangan dan wawancara dengan
petani setempat. Tipe luapan dibagi atas 4 kelompok, yaitu
-

Type A, yaitu terluapi pasang baik pasang besar maupun pasang kecil

-

Tipe B, yaitu hanya terluapi pasang besar saja,

-

Tipe C, yaitu tidak terluapi pasang tetapi air tanahnya < 50 cm, dan

-

Tipe D, yaitu lahan yang tidak pernah terluapi dengan air tanah > 50
cm.

Kedua parameter ini dipetakan masing-masing, kemudian dioverlay
sehingga diperoleh peta satuan lahan homogen (SLH). Sampel-sampel
tanah dikomposit berdasarkan satuan lahan ini untuk kemudian
dianalisis sifat kimianya dilaboratorium, yaitu pH (H20), C-organik, N
total, P tersedia, K20, KTK dan tekstur 4 praksi.
Selain data tanah dan air, data yang diperlukan untuk kesesuaian lahan
adalah data iklim 10 tahun terakhir, yang mencakup data kelembaban,
cuaca dan tempeteratur.
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Analisis dilakukan untuk mengisi materi Rencana Detail Tata Ruang bagi desa
studi dengan tujuan untuk;
a. Memahami karakteristik unsur-unsur pembentuk ruang desa,
b. Memahami hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang desa
c. Mengamati beberapa fenomena yang ada
d. Mengidentifikasi potensi dan masalah pengembangan desa
Aspek-aspek yang akan dianalisis meliputi :
a. Review kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
khususnya untuk daerah pesisir sekitar Taman Nasional Berbak
b. Tata guna lahan dan lingkungan hidup, kependudukan dan perekonomian
desa, keterkaitan dengan wilayah sekitar, pemukiman dan fasilitas umum,
serta infrastruktur dan utilitas
c. Kesesuaian lahan untuk berbagai komoditas dengan membandingkan
karakteristik lahan kawasan dengan kriteria kesesuaian lahan yang
dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat Bogor tahun 2004.
2.3. Tahapan dan Pelaksana Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
enyusunan rencana detail tararuang desa penyangga Taman Nasional Berbak
(TNB) dilakukan secara bertahap mulai dari penyusunan rencana kerja sampai
pada tersusunnya RTRWK Desa. Secara umum tahapan pelaksanaan kegiatan
disajikan pada Gambar 2.1.

7

PENYUSUNAN
RENCANA KEGIATAN

EKSPOS RENCANA
KEGIATAN

PEMILIHAN DESA
PENYANGGA TNB

DESA TERPILIH
AIR HITAM LAUT
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA

SURVEY
PENDAHULUAN

PENGAMATAN
LAPANGAN DAN
KOORDINASI

PENYUSUNAN
KUISONER

SURVEY
DETAIL
PENGUMPULAN
DATA PRIMER
DISKUSI
WAKIL
MASYARAKA
VISI DAN
MISI DESA

PENGISIAN
KUISONER

INTERVIEW
LANGSUNG

PENGUMPULAN
DATA SEKUNDER
KUNJUNGAN
LAPANGAN

KOLEKSI DATA
Sosek, Bio-fisik dan Vegetasi

MONOGRAFI
DAN SEJARAH
DESA

TABULASI DAN
ANALISIS DATA
KONSEPSI RENCANA
TATARUANG DESA
PENYUSUNAN
RENCANA
TATARUANG DESA

PERUMUSAN
KEBIJAKAN DASAR
RTRW DESA
EKSPOSE/SEMINAR HASIL
(BAPPEDA TANJABTIM)

Konsultasi Publik
(Desa Air Hitam
Laut)

Penyempurnaan
RTRW Desa

FINALISASI
RENCANA
LAPORAN AKHIR
RENCANA TATARUANG DESA AIR HITAM

Gambar 2.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Studi Tata Ruang Desa
Tahapan dalam penyusunan rencana detail tata ruang desa secara lebih rinci
adalah;
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1. Konsepsi merupakan rumusan kebijaksanaan dasar dalam pengembangan
tata ruang untuk desa studi selama 10 tahun dengan rencana lima tahunan
yang antara lain berisi :
-

Penetapan peranan dan fungsi Kawasan Perdesaan

-

Penentuan kepadatan penduduk

-

Penentuan kebutuhan penggunaan tanah dimasa yang akan datang

-

Penentuan strategi pengembangan ruang, penetapan strukur dan tata
ruang desa yang optimal

-

Penetapan fasilitas dan utilitas desa dalam kaitan dengan fungsi-fungsi
untuk di kembangkan

2. Perumusan Kebijaksanaan Dasar perencanaan yang dirinci dan
dituangkan secara detil dalam dokumen Rencana Tata Ruang Desa meliputi :
-

Konsep pengembangan desa

-

Rencana tata guna lahan dan lingkungan hidup

-

Pengembangan perekonomian desa

-

Pengembangan penduduk dan sosial budaza

-

Perencanaan pengembangan pemukiman

-

Rincian rencana pembangunan infrastruktur dan utilitas

-

Tahapan pelaksanaan pembangunan

3. Konsultasi Publik Konsep Rencana Detil Tata Ruang Desa Studi, dilakukan
setelah rincian draf rencana dan peta-peta rencana detil tata ruang desa studi
harus di konsultasikan kepada masyarakat desa melalui lokakarya /
musyawarah di tingkat desa setelah itu dilakukan konsultasi publik dengan
para pihak terkait lainnya di luar desa.
4. Finalisasi Rencana Detil Tata Ruang Desa Studi dengan kegiatan sebagai
berikut;
-

Menyempurnakan draf rencana dan memilih alternatif berdasarkan saran
dan rekomendasi yang relevan pada proses konsultasi publik.

-

Melengkapi peta rencana detil tata ruang desa studi sesuai dengan
informasi yang diperlukan.

Studi fasilitasi ini dilaksanakan dengan kerjasama antara EC-Indonesia FLEGT
SP dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Jambi. Pada
saat pelaksanaan tim PPLH Universitas Jambi akan berkoordinasi dengan pihak
terkait lainnya terutama Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Balai
Taman Nasional Berbak, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah Kecamatan
Sadu dan Desa Air Hitam Laut.

9

ambaran umum Desa Air Hitam Laut mencakup posisi geografis, sejarah dan
profil desa serta kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat perdesaan
termasuk pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana desa.
3.1.

Letak Geografis Desa Air Hitam Laut

Desa Air Hitam Laut terletak di Pantai Timur Propinsi Jambi dan berada di
sekitar muara Sungai Air Hitam Laut pada koordinat 104o23’8”BT sampai
104o27’25”BT dan antara 1o16’54”LS sampai 1o21’56”LS. Jika dimasukkan wilayah
laut, maka desa ini membentang sampai ke Pulau Tujuh (luas 576 Ha) di Laut
Cina Selatan (105º19’0”BT) yaitu 90 Km dari garis pantai ke arah timur.

Gambar 3.1. Peta Wilayah Desa Air Hitam Laut
Luas wilayah daratan Desa Air Hitam Laut (tidak termasuk P. Tujuh) lebih
kurang 4.700 Ha atau 47 Km2, dengan garis pantai sepanjang 9,4 Km dengan
ketinggian dari permukaan laut antara 1 - 5 meter dari permukaan laut dan
elevasi sekitar 0 - 3 meter.
Daratan desa ini secara geografis terletak antara Taman Nasional Berbak
(sebelah barat) dengan Laut Cina Selatan (sebelah timur) dengan batas
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administrasi desa sebelah utara dengan Desa Rantau Baku Tuo dan sebelah
selatan dengan desa Sungai Cemara (Tabel 3.1).
Tabel 3.1. Batas Wilayah Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten
Tanjung Jabung Timur
No
1
2
3
4

Arah Mata Angin

Batas

Sebelah Barat
Sebelah Timur
Sebelah Utara
Sebelah Selatan

TNB
Laut Cina Selatan
Desa Remah Bakau Tuo
Desa Sungai Cemara

Keadaan Sekitar
Batas
Hutan
Laut
Semak/ belukar
Semak/belukar

Aksesibilitas terhadap desa sampai saat ini masih sangat terbatas dan hanya
dapat dijangkau dengan kendaraan air atau kendaraan roda dua (sepeda motor).
Perjalanan dari Kota Jambi memakan waktu lebih kurang 8 Jam (darat dan air).
Lebih detail mengenai aksesibilitas desa dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Gambar
3.2.
Tabel 3.2. Jarak dan Waktu Tempuh Aksesibilitas Desa Air Hitam Laut
Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
No
1
2
3
4

Jarak Desa Dari
Pasar Terdekat (Nipah)
Kota kecamatan (S.Lokan)
- Jalur Darat
- Jalur Laut
Kota Kabupaten (Sabak)
Kota Provinsi (Jambi)

Jarak
(km)
60

Waktu
(jam)
4 Jam

Biaya
(Rp)
40.000,-

Alat
Transportasi
Pompong

37
42
150,4
205

2 Jam
3 Jam
5 Jam
8 Jam

150.000,30.000,60.000,75.000,-

Ojek motor
Speedboat
Pompong
Pompong

Untuk mencapai Desa Air Hitam Laut ini dapat ditempuh baik melalui jalan
darat maupun jalur laut dan perairan. Untuk pengunjung yang berasal dari Jambi,
perjalanan darat terdekat adalah melalui jalan Kumpeh sampai ke Kelurahan
Tanjung (Suak Kandis). Dari sini perjalanan dilanjutkan ke Nipah Panjang (Parit
3 Sungai Jeruk), namun untuk sementara ini hanya dapat melalui jalur sungai,
karena belum selesainya pembangunan jalan dan jembatan. Selanjutnya dari
Parit 3 Sungai Jeruk perjalanan darat dapat dilanjutkan sampai ke Desa Air
Hitam Laut, yaitu melalui Desa Simpang Datuk, Simpang Jelita, Sungai Lokan,
Sungai Jambat dan Rantau Baku Tuo. Karena belum selesainya jalan dari
Tanjung ke Sungai Jeruk, sudah barang tentu perjalanan darat dari Sungai Jeruk
ke Air Hitam Laut hanya dapat dilakukan dengan kendaran roda dua. Jarak
tempuhnya lebih kurang 60 Km.
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Gambar 3.2. Peta Situasi dan Aksesibitas Desa Air Hitam Laut
Angkutan darat untuk umum yang ada di sini berupa ojek dengan ongkos
mencapai Rp 150.000. Untuk perjalanan secara berombongan akan lebih nyaman
dilakukan melalui jalur perairan (sungai dan laut). Jalur perairan dapat
dilakukan melalui speed boat atau kapal. Perjalanan dengan speed boat dapat
dimulai baik dari Suak Kandis, Desa Simpang, Nipah Panjang maupun dari
Sungai Lokan. Rute speed boat dari Nipah Panjang biasanya melalui Sungai Sadu
dan memerlukan waktu 2 sampai 3 jam. Ongkos charter speed boat dari Suak
Kandis ke Air Hitam Laut lebih kurang Rp 900.000.
Jika menggunakan kapal, perjalanan dimulai dari Pelabuhan di Nipah Panjang,
biasanya melalui Selat Berhala dan Ujung Jabung. Perjalanan dengan kapal
membutuhkan waktu 6 sampai 8 jam. Berbeda dengan speed boat yang selalu ada
setiap hari, kapal umum untuk rute ini hanya ada 2 kali dalam seminggu. Ongkos
kapal ke Air Hitam Laut Rp 30.000,- per orang. Saat ini pembangunan jalan
darat dari Tanjung (Suak Kandis) ke Sungai Jeruk sedang dilakukan dan
diperkirakan akan selesai di awal 2008. Bila tuntas jarak tempuh jalan darat dari
Tanjung ke Sungai Jeruk hanya 27 Km dan bila ditambah 60 Km untuk jarak dari
Sungai Jeruk ke Air Hitam Laut, maka perjalanan dari Tanjung ke Air Hitam
Laut dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam.
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3.2.

Sejarah dan Perkembangan Desa

Nama Desa Air Hitam Laut diambil dari nama sebuah sungai berukuran sedang
yang mengalir dari arah Barat (daratan) ke arah Timur (laut), membelah desa
ini menjadi dua bagian, yaitu bagian utara atau disebut oleh masyarakat
setempat parit kanan dan bagian selatan atau disebut oleh masyarakat setempat
dengan bagian parit kiri. Sungai ini bernama Sungai Air Hitam Laut air
sungainya kalau dilhat dari pinggir sungai berwarna hitam sedangkan kata-kata
laut mungkin karena sungai ini langsung bermuara di laut. Barangkali karena
sungai ini sangat dominan dalam wilayah desa maka desanya diberi nama
dengan Desa Air Hitam Laut yang berarti desa yang dilalui oleh Sungai Air
Hitam Laut.
Pemukiman penduduk desa pertama kali adalah para pendatang dari Pulau
Sulawesi (Suku Bugis) sekitar tahun 1960an, tepatnya di muara Sungai Air
Hitam Laut. Kelompok pendatang ini kemudian mendirikan pemukiman di
sekitar sungai dan beberapa saat kemudian diikuti dengan kelompok keluarga
lain baik yang langsung dari Pulau Sulawesi maupun orang-orang Bugis yang
telah berdomisili di Nipah Panjang, Muara Sabak, Kota Jambi dan lainnya, serta
suku lain terutama suku Jawa, Cina, Kerinci, Batak, Melayu Jambi, dan lainnya.
Maksud kedatangan penduduk ke desa ini pertama kali adalah sebagai nelayan
yang memerlukan lokasi tempat berlabuh bagi kapal yang mereka gunakan
sebagai sarana menangkap ikan. Pada saat menetap ini untuk memenuhi
kebutuhan hidup keluarga akan beras kemudian mereka mulai mengolah lahan
untuk tanaman pangan (padi) dan selanjutnya menanam kelapa yang ternyata
hasilnya cukup baik dan berkembang sampai saat sekarang.
Perkembangan penduduk desa mengalami arus turun naik dari periode ke
periode seperti pada akhir tahun 1970an dan awal 1980an jumlah penduduk
datang cukup banyak tetapi mulai tahun 1990an jumlah pendatang semakin
sedikit dan bahkan sebagian kembali ke Sulawesi. Penduduk yang meninggalkan
desa sampai saat masih memiliki lahan dan tidak diolah sehingga menjadi semak
dan belukar terutama pada parit 7. Pada lokasi ini masih ditemukan bekas lahan
persawahan yang sudah ditumbuhi semak dan belukar.
Sesuai perkembangan sistem administrasi pemerintahan di Indonesia sebutan
desa sewaktu berdiri adalah kampung (termasuk kedalam Marga Nipah) yang
dikepalai oleh seorang yang disebut dengan Kepala Kampung atau lebih populer
disebut dengan panggilan datuk. Setelah diberlakukan UU No. 5 tahun 1979
tentang pemerintah desa maka pada tahun 1980 sebutan kampung berubah
menjadi desa yang dikepalai oleh seseorang yang disebut dengan Kepala Desa
namun sampai sekarang masih tetap populer dengan sebutan datuk. Sejak
berdirinya desa sampai sekarang telah tercatat 5 orang pemimpin seperti
disajikan pada Tabel 3.3.
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Tabel 3.3. Perkembangan Kepemimpinan Desa Air Hitam Laut
Nama

Tahun Menjabat

Sebutan

1

Daeng Mas Sirih

1965 – 1967

Kepala Kampung

2

Arfah DM

1967 – 1974

Kepala Kampung

3

Sutardih

1974 – 1974

Kepala Kampung

4

Arsyad

1974 – 2003

Kepala Desa

5

M. Arwan, S.Ip

2003 - Sekarang

Kepala Desa

No

Pemimpin pertama desa secara administratif pada tahun 1965 dengan kepala
kampung Daeng Mas Sirih dengan masa jabatan 2 tahun dan dilanjutkan oleh 2
orang pemimpin dengan sebutan yang sama. Pada tahun 1974 sesuai dengan
perkembangan peraturan tentang pemerintahan desa ditunjuk seorang kepala
desa yang memimpin desa sampai tahun 2003, dan setelah itu digantikan oleh
kepala desa sekarang.
3.3.

Demografi dan Kesehatan

Pada tahun 2007 (sampai bulan Agustus 2007) jumlah penduduk di Desa ini
adalah sebanyak 2.098 orang (367 KK) yaitu sebanyak 1.098 laki-laki dan 1.000
perempuan. Penduduk berasal dari berbagai suku bangsa yang hidup
berdampingan secara damai dengan komposisi sebahagian besar (96%)
beragama Islam dan sisanya 4% beragama lainnya yaitu Budha (etnis keturunan
Tiongha) dan Protestan/Katolik (Tabel 3.4).
Tabel 3.4. Struktur Penduduk Desa Air Hitam Laut Berdasarkan Agama
No
1
2
3
4
5

Agama
Islam
Protestan /Katolik
Hindu
Budha
Lainnya
Jumlah

Jumlah
(KK)
359
1
0
7
0
367

Jumlah
(jiwa)
2.026
0
0
72
0
2.098

Proporsi
(%)
96,0
0,6
0,0
3,4
0,0
100

Mata pencaharian penduduk utama penduduk adalah petani dan nelayan yang
menunjukkan sebagai desa pertanian dan perikanan. Lebih dari separo 50,8%
merupakan petani (kelapa dan padi sawah) dan sekitar 29% merupakan nelayan.
Perkembangan industri kopra dan angkutan (kapal) mendorong cuku besarnya
atau sekitar 11% penduduk bekerja sebagai karyawan, sedangkan sisanya sekitar
3,6% bekerja sebagai pegawai negeri (guru dan pegawai kesehatan) dan pedagang,
TNI, Polri dan tukang.
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Tabel 3.5. Struktur Penduduk Desa Air Hitam Laut Berdasarkan Mata
Pencaharian Utama
No

Jumlah
(Orang)
15
1
5
45
14
6
207
120
413

Mata Pencaharian

1
PNS
2
ABRI
3
POLRI
4
Karyawan Perusahaan Swasta
5
Wiraswasta/pedagang
6
Tukang
7
Petani
8
Nelayan
9
Lainnya
Jumlah

Proporsi
(%)
3,6
0,2
1,0
11,0
3,4
1,0
50,8
29,0
100,0

Kesadaran akan pentingnya pendidikan di desa ini sudah cukup tinggi, dimana
sebanyak 64,4 % dari penduduk dewasa adalah tamatan SD atau MI, sebanyak
16,46% diantara sudah tamat dari SLTP/MTs, sebanyak 12,83% sudah tamat dari
SLTA/MA, bahkan terdapat sebanyak 6 orang yang sudah memperoleh gelar
sarjana.
Tabel 3.6. Struktur Penduduk Desa Air Hitam Laut Berdasarkan Tingkat
Pendidikan
No

Jenjang Pendidikan

1
Buta Aksara/tidak pernah sekolah (dewasa)
2
Tidak tamat SD/MI
3
Tamat SD/MI
4
Tamat SLTP/MTs
5
Tamat SLTA/ MA
6
Tamat Perguruan Tinggi
Jumlah

3.4.

Jumlah
(jiwa)
6
15
266
68
53
5
413

Proporsi
(%)
1,45
3,63
64,40
16,46
12,83
1,21
100,00

Kondisi Fasilitas Umum Perdesaan

Fasilitas ibadah desa terdiri dari 1 buah mesjid dan 3 buah musholla yang
letaknya menyebar pada masing-masing dusun. Setiap Jumat mereka berkumpul
di Mesjid yang letaknya di Pusat Desa guna melaksanakan Sholat Jumat.
Tabel 3.7. Jenis dan Jumlah Fasilitas Tempat Ibadah di Desa Air Hitam Laut
No
1
2
3
4
5

Jumlah
(Unit)
1
3
0
0
0

Jenis sarana / prasarana
Mesjid
Mushola
Gereja
Vihara
Kelenteng

Desa ini meskipun masih terisolasi dari jalan darat tetapi untuk kebutuhan
transportasi penduduk dalam dan keluar masuk desa ini terdapat 50 buah sepeda
dan 40 buah sepeda motor. Sepeda motor digunakan sebagai alat transportasi

15

darat menuju desa tetangga sampai ke ibu kota kecamatan, sedangkan sepeda
diperlukan sebagai alat transportasi ke lokasi pertanian.
Sarana pendidikan yang tersedia masih pada tingkat pendidikan dasar dan
menengah mulai dari taman kanak-kanak sampai Madrasah Aliyah (setingkat
SLTA). Pendidikan negeri masih sampai pada sekolah dasar dan belum memiliki
SLTP negeri dan bahkan salah satu dari dua Sekolah Dasar di desa ini dalam
kondisi rusak dan memerlukan rehabilitasi bangunan dan perlengkapan lainnya.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada masa akan datang sesuai dengan
perkembangan dan jumlah penduduk maka sangat penting adanya perencanaan
pembangunan sekolah lanjutan.
Tabel 3.8. Jenis dan Jumlah Fasilitas Pendidikan di Desa Air Hitam Laut
No

Jenis Sarana Pendidikan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tempat Penitipan Anak (TPA)
Play Group
Taman Kanak-kanak
Sekolah Dasar
Madrasah Ibtidaiyah (MI)
SLTP Umum
Madrasah Tsanawiyah (MTs)
SLTA Umum
Madrasah Aliyah (MA)
Perguruan Tinggi

Jumlah
(Unit)
0
0
1
2
1
0
1
0
1
0

Kondisi Bangunan

Baik
Baik dan kurang layak*)
Baik
Baik
Baik

Ket.: *) SD Negeri No. 72 kondisi baik dan SD Negeri No.203 kondisi kurang layak

Untuk pendidikan lanjutan pada saat sekarang penduduk desa cukup terbantu
dengan adanya pondok pesantren Wali Petu yang mengelola pendidikan
Madrasah Tsanawiyah (setingkat SLTP) dan Madrasah Aliyah (setingkat SLTA).
Pondok Pesantren Wali Pitu ini cukup berkembang dan dikenal oleh hampir
seluruh wilayah pesisir pantai timur Provinsi Jambi sampai Sumatera Selatan
dan ini terbukti dengan asal murid sebahagian dari luar desa baik desa tetangga,
dalam dan luar Kabupaten Tanjabtim dan bahkan luar Provinsi Jambi.
Gambar 3.3.
Pondok Pesantren Wali Peetu Desa Air Hitam
Laut

Potensi
masyarakat
dan
pemimpinnya
tergambar dari perestasi yang pernah diperoleh
desa ini. Walaupun lokasi desa ini agak
terisolasi nampaknya tidak menghambat
perjuangan masyarakat dan pemerintahan
dalam memperoleh prestasi sehingga desa ini
termasuk jajaran desa yang terdepan dalam
prestasi. Pada tahun 1985 Desa ini pernah menjadi Juara I lomba desa se
kabupaten Tanjung Jabung dan pada tahun 2003 bahkan menjadi Juara II
lomba desa tingkat Provinsi Jambi.
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Tabel 3.9. Beberapa Prestasi yang Pernah Diraih oleh Desa Air Hitam Laut
Tahun

Keterangan

Lomba Desa TK Kabupaten

1985

Juara I

2

Lomba Desa TK Kabupaten

2003

Juara I

3

Lomba PKK TK Provinsi

2003

Juara II

No

Jenis Kegiatan

1

Pada desa ini terdapat sebuah Puskesmas yang memiliki wilayah kerja sebanyak
4 desa sampai ke desa Sungai Benuh, Sungai Cemara, Remah Bakau Tuo, dan
desa Air Hitam Laut sendiri. Walaupun sehari-harinya di Puskesmas ini tidak ada
dokter namun kesadaran berobat di desa ini sudah cukup tinggi pelayanan
kesehatan diberikan oleh mantra dan bidan.
Tabel 3.10. Jenis dan Jumlah Fasilitas Kesehatan di Desa Air Hitam Laut
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jumlah (Unit)
1
2
-

Jenis sarana
Puskesmas pembantu
Klinik berobat
Puskesmas
Rumah Sakit Umum
Praktek Dokter
Dokter Gigi
Praktek Dukun khitan
Praktek Dukun Melahirkan
Praktek Dokter Hewan

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan secara umum berdasarkan kondisi
penduduk saat sudah cukup memadai dengan adanya puskesmas, tetapi pada
masa akan datang sesuai perkembangan penduduk menuntut adanya
peningkatan fasilitas. Peningkatan pelayanan kesehatan baik dari bangunan
maupun tenaga medis dan peralatan karena sampai sekarang puskesmas yang
ada tidak memiliki dokter tetap. Pegelolaan puskesmas masih dilakukan oleh
bidan sehingga ketika adanya kondisi darurat yang memerlukan penanganan
khusus harus dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas lain yang letaknya jauh dari
desa. Perbaikan yang juga sangat dibutuhkan adalah distribusi fasilitas dengan
membangun puskesmas pembantu (pustu) terutama pada lokasi dusun yang
letaknya jauh dari pusat desa.
Desa ini berpotensi untuk menjadi desa wisata terutatama karena alam pantainya
yang cukup landai dan bersih, berdekatan dengan TNB dan areal perkebunan
yang cukup indah. Sarana pendudung yang sudah ada adalah industri kecil
sebanyak 8 buah, home stay 1 buah, rumah makan 1 buah, warung makanan 10
buah, took kelontong 3 buah, dan bengkel sepeda motor 1 buah.
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Tabel 3.11. Jumlah dan Jenis Fasilitas Perekonomian di Desa Air Hitam Laut
No

Jumlah (Unit)

Jenis Sarana dan prasarana

1

Industri kecil (kopra, kerupuk, dan makanan lainnya)

8

2

Home Stay

1

3

Rumah Makan

1

4

Warung makanan/manisan

10

5

Toko kelontong/ pakaian/ bangunan

3

6

Bengkel

1

Kegiatan olah raga yang menonjol di desa ini adalah sepak bola, vollyball dan
bulu tangkis. Terdapat sebanyak 3 buah lapangan sepak bola dengan jumlah klub
sebanyak 8 klub. Klub-klub tersebut sering mengadakan kompetisi antar klub
missal nya setiap peringatan hari kemerdekaan RI. Kegiatan in merupakan
tontonan yang menarik bagi masyarakat setempat.
Tabel 3.12. Jenis dan Jumlah Fasilitas Olahraga Desa Air Hitam Laut
No
1
2
3
4
5
6
7
8

3.5.

Jenis sarana / prasarana olah raga
Lapangan Sepak bola
Lapangan Basket
Lapangan Volly ball
Lapangan Bulu tangkis
Lapangan Tenis meja
Sasana Tinju
Sasana Pencak Silat
Lain-lain

Jumlah
(Unit)
3
0
4
2
4
0
0
0

Trend Perkembangan Desa Masa Akan Datang

3.5.1. Pertumbuhan Penduduk
Berdasarkan data monografi Desa dan Puskesmas yang tersedia di Desa Air
Hitam Laut pada tahun 2006 (Tabel 4.2) dapat diperkirakan bahwa laju
pertumbuhan penduduk desa mencapai 1.12% pertahun.
Tabel 3.13. Perubahan Populasi Penduduk Alamiah dan Akibat Migrasi Desa Air
Hitam Laut
No
1
2

3

4

Uraian

Jumlah

Populasi Awal (jiwa)
Pertambahan Alamiah (jiwa)
a. Lahir
b. Mati
Pertambahan Migran (jiwa)
a. Masuk
b. Keluar
Pertumbuhan (%)

2.064
22
42
20
3
5
2
1,21

Laju pertumbuhan penduduk relatif masih rendah, dan dapat dipahami
mengingat sejak beberapa tahun terakhir kesadaran masyarakat untuk mengikuti
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program Keluarga Berencana cukup tinggi, Pasangan usia muda pada umumnya
cenderung memiliki jumlah anak sebanyak 2 orang. Namun, kalau dicermati
sejak beberapa tahun sebelumnya, misalnya dari data sejarah desa diperoleh
bahwa desa ini mulai dihuni pada tahun 1960an. Diperkirakan pada waktu itu
hanya ada 10 kepala keluarga, tetapi setelah tahun 2006 diperoleh data bahwa
jumlah penduduk sebanyak 2.084 orang. Dengan perkiraan kasar saja dapat
dikatakan bahwa selama 46 tahun terakhir jumlah penduduk telah bertambah
sebanyak 2.074 orang. Angka pertambahan yang demikian besar ini dapat
dipahami bahwa jumlah anak pasangan subur di desa ini adalah sebesar 7–9
orang. Keadaan lain yang perlu dipertimbangkan adalah migrasi penduduk pada
waktu sebelumnya sangat besar, dengan tujuan migrasi tidak hanya menjadi
nelayan tetapi juga membuka lahan perkebunan kelapa, persawahan, dan lainnya.
Proses pergerakan penduduk ini tidak hanya dilakukan oleh Suku Bugis tetapi
juga oleh Suku Jawa, Batak, Kerinci dan lainnya.
Tabel 3.14. Jumlah Penduduk Desa Air Hitam Laut Berdasarkan Struktur Umur
No

Kelompok Umur

1
0-5 Thn
2
6-12 Thn
3
13-50 Thn
4
51-60 Thn
5
> 60 Thn
Jumlah
ABA
ABT
DR

Jumlah
(orang)
140
357
1.180
45
65
1.787

Proporsi
(%)
7,83
19,98
66,03
2,52
3,64
100,00
40,57
5,31
45,88

Struktur umur penduduk membentuk suatu pola tertentu dimana proporsi
terbesar adalah kelompok penduduk usia kerja yang mencapai 66,03%.
Komposisi penduduk berdasarkan umur pada kelompok umur muda
mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran tinggi diikuti dengan tingkat kematian
anak yang juga tinggi. Pada kelompok umur tua yang tidak produktif,
mengindikasikan tingginya angka kematian atau migrasi penduduk dari dan ke
luar desa. Indikasi lain adalah menunjukkan suatu fenomena bahwa walaupun
aksesibilitas terhadap desa masih sangat terbatas, tetapi mobilitas penduduk ke
luar dan masuk desa relatif sangat tinggi. Angka beban ketergantung penduduk
desa relatif rendah, yang mengindikasikan bahwa setiap penduduk usia kerja
hanya menanggung 0,45 orang penduduk non-usia kerja (anak atau orang tua).
3.5.2. Perkembangan Sosial Ekonomi
Mata pencaharian utama pendapatan rumah tangga di Desa Air Hitam Laut
bervariasi sesuai dengan karakteristik penduduk, tetapi secara umum dapat
diklasifikasikan atas pertanian (perkebunan dan pangan), perikanan, budidaya
walet dan perdagangan.
3.5.2.1.

Perkebunan

Pekerjaan utama pada sektor pertanian merupakan sumber utama pendapatan
rumah tangga dengan komposisi 75,76% petani perkebunan, 18,18% petani
sawah, dan sisanya 6,06% buruh tani. Petani yang ada sekarang sebagian
merupakan masyarakat yang beralih dari nelayan menjadi petani perkebunan
dan sawah (pangan). Peralihan pekerjaan utama juga terjadi dari petani sawah
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(pangan) menjadi petani perkebunan dengan komoditas utama perkebunan
kelapa. Kecenderungan peralihan sumber utama pendapatan ini mendorong
terjadinya ekspansi penggunaan lahan dan merupakan akibat dari berkurangnya
hasil perikanan dan pangan yang tidak produktif. Pada masa akan datang
kecenderungan ini akan terus terjadi seiring dengan semakin meningkatnya
kebutuhan hidup yang mendorong meningkatkan kebutuhan akan lahan.
Pada sisi lain peralihan dari petani sawah (pangan) akibat rendahnya
produktivitas akan menyebabkan berkurangnya ketahanan pangan desa,
sehingga untuk mencegah konversi lahan pangan menjadi perkebunan maka
dalam perencanaan penataan ruang desa dengan peruntukan untuk lahan pangan
abadi sangat diperlukan. Larangan konversi lahan pangan untuk penggunaan lain
perlu dicegah, tetapi harus diikuti dengan upaya-upaya peningkatan
produktivitas dan upaya untuk mengatasi kendala dalam usaha tani pangan
seperti serangan hama babi dan intensifikasi pangan melalui pengembangan
saluran irigasi teknis.
Komoditas utama perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat Desa Air Hitam
Laut adalah kelapa dan diikuti dengan pinang dan kopi serta beberapa komoditas
lain seperti karet dan buah-buahan.
Gambar 3.Error! No text of specified style in document..
Perkebunan Kelapa di Desa Air Hitam Laut

Hasil pengamatan lapangan dari 33 KK yang
diamati sekitar 84,85% (28 KK) memiliki
perkebunan kelapa dengan rataan luas lahan
mencapai 2,80 Ha/KK. Produktivitas komoditas
kelapa relatif cukup tinggi dan dijual masyarakat
desa dalam bentuk kopra (olahan kelapa). Setiap
kali panen
perkebunan
kelapa
mampu
menghasilkan (dalam bentuk kopra) sekitas 1,45 ton kopra, dan dengan asumsi
setiap tahun dilakukan 3 (tiga) kali panen maka setiap hektar mampu
menghasilkan 4,36 ton kopra/tahun.
Produktivitas komoditas kelapa meskipun dikelola dengan cara yang homogen
(tradisional) bervariasi sesuai dengan umur tanaman. Variasi umur tanaman
pada masa akan datang sangat menentukan dalam perencanaan penataan ruang
Desa Air Hitam Laut terutama terkait dengan penggunaan lahan. Berdasarkan
klasifikasi komoditas berdasarkan umur (Tabel 3.15) dan umur produktif kelapa
yang mencapai 30 – 40 tahun, maka program rehabilitasi perkebunan masih
belum menjadi hal utama.
Tabel 3.15. Klasifikasi Umur Komoditas Kelapa Masing-masing
Keluarga Desa Air Hitam Laut (Tahun 2007)
No

Kelompok Umur Tanaman Kelapa

Jumlah Pemilik

1
< 5 tahun
2
5 – 10 tahun
3
10 – 15 tahun
4
15 – 20 tahun
5
20 – 30 tahun
6
> 30 tahun
JUMLAH
Sumber: Olahan Data Primer (2007)

3
2
10
11
1
1
28

20

Kepala

Proporsi
(%)
10,71
7,14
35,71
39,29
3,57
3,57
100,00

Berdasarkan sebaran umur tanaman (Tabel 3.15) mengindikasikan bahwa
sebagian besar kelapa yang dimiliki masih dalam umur produktif yang berkisar
antara 10–20 tahun. Harga kopra yang cenderung meningkat memberikan
pendapatan yang cukup besar bagi petani dan dengan harga Rp. 300/kg seperti
sekarang dan rata-rata kepemilikan 2,80 Ha/KK, maka setiap KK mampu
memperoleh penerimaan dari komoditas ini sekitar 36,64 juta/tahun atau 3,05
juta/bulan. Penerimaan yang cukup besar dan biaya yang dikeluarkan hanya
untuk mengolah kelapa menjadi kopra (jika menggunakan tenaga kerja upahan),
menyebabkan hampir seluruh masyarakat menyatakan tidak akan beralih
komoditas dari kelapa.
Komoditas perkebunan lain yang juga cukup luas diusahakan oleh masyarakat
adalah pinang tetapi statusnya merupakan sumber pendapatan tambahan dan
proporsi rumah tangga pertanian yang juga mengusahakan pinang mencapai
54,55%. Pengembangan pinang dilakukan secara tradisional pada lahan tertentu
dan mulai berkembang ketika harga pinang mengalami kenaikan sekitar 10 tahun
yang lalu dan pada sisi lain terjadi penurunan harga kopra. Hal ini terlihat dari
komposisi umur pinang yang dipelihara masyarakat (Tabel 3.16) yang sebagian
besar berumur diatas 10 tahun. Berdasarkan sebaran umur komoditas pinang
juga dapat diindikasikan bahwa komoditas ini mulai tidak menarik bagi
masyarakat dan diduga disebabkan oleh faktor pemasaran (harga) dan
pengolahan hasil yang membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar. Faktor lain
adalah produktivitas pinang yang rendah yaitu 0,37 ton/ha/panen, serta potensi
pasar yang cenderung menurun. Hal yang sama dengan komoditas pinang terjadi
pada komoditas kopi yang diusahakan 12 dari 33 KK, dimana ditinjau dari segi
umur tanaman kopi tidak satupun yang berumur dibawah 5 tahun dan paling
kecil berumur 8 tahun.
Tabel 3.16. Klasifikasi Umur Komoditas Pinang Masing-masing
Keluarga Desa Air Hitam Laut Sampai tahun 2007
No

Kelompok Umur

Jumlah KK

1
< 5 tahun
2
5 – 10 tahun
3
> 10
JUMLAH

1
7
10
18

Kepala

Proporsi
(%)
5.56
38.89
55.56
100,00

Sumber: Olahan Data Primer (2007)

Hal ini mengindikasikan bahwa komoditas ini mulai tidak diminati oleh
masyarakat dan dari 10,3 Ha lahan hanya mampu dihasilkan 2.200 kg/kopi atau
hanya 213,59 kg/ha/tahun. Pengamatan di lapangan juga menunjukkan bahwa
banyak perkebunan kopi yang ditelantarkan oleh petani dan diduga faktor modal,
pemasaran (harga) dan kurangnya alat dan perlengkapan pengolahan kopi
menjadi faktor penyebab turunnya minat masyarakat. Kecenderungan
perkembangan komoditas perkebunan ini juga dapat dilihat dari tingkat
kepuasan masyarakat terhadap komoditas perkebunan seperti disajikan pada
Tabel 3.17.
Tabel 3.17.

No

Tingkat Kepuasan Petani dan Kecenderungan Perubahan Masingmasing Komoditas Desa Air Hitam Laut (Tahun 2007)

Tingkat Kepuasan

Jumlah
KK
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Komoditas Sumber
Ketidakpuasan

Trend
Konversi

1
2
3

Sangat Puas Terhadap
Seluruh Komoditi
Kurang Puas pada
Komoditas Tertentu
Tidak Puas Terhadap
Seluruh Komoditas

11

Tidak ada

Tidak ada atau
tetap

13

Pinang dan Kopi

Kelapa

4

Seluruh Komoditas

Kelapa

Sumber: Olahan Data Primer (2007)

Tabel 3.17 mengindikasikan bahwa kelapa tidak hanya menjadi komoditas
unggulan masyarakat dan tetap ingin dipertahankan, tetapi juga ada
kecenderungan konversi perkebunan lain menjadi perkebunan kelapa.
3.5.2.2.

Tanaman Pangan

Dinamika perubahan sumber pendapatan utama masyarakat dan penggunaan
lahan dari tanaman pangan relatif lebih tinggi dibanding dengan komoditas
pertanian lainnya. Konversi lahan pangan untuk penggunaan perkebunan sudah
berlangsung lama dan pada saat sekarang usahatani pangan lebih terkonsentrasi
pada beberapa parit (3 kanan dan kiri) atau yang lebih dikenal sebagai Parit
Semarang. Komunitas yang mengusahakan tanaman ini adalah masyarakat
pendatang suku Jawa yang mulai masuk Desa Air Hitam Laut pada tahun 1980an,
sedangkan masyarakat Suku Bugis pada saat sekarang lebih terkonsentrasi pada
sumber pendapatan utama sebagai petani kebun kelapa.
Pola perubahan sumber pendapatan ini mengindikasikan bahwa tanaman
pangan merupakan usahatani transisi yang bersifat sementara, dimana setelah
perkebunan kelapa menghasilkan maka sumber pendapatan utama dan aktivitas
rumah tangga mulai beralih. Meskipun demikian, tidak berarti usahatani pangan
menjadi cabang usahatani yang penting bagi masyarakat, tetapi pergeseran hanya
pada sumber pendapatan utama. Fungsi utama usahatani tanaman pangan telah
bergeser dari untuk tujuan komersial menjadi untuk pemenuhan kebutuhan
keluarga. Hal ini terlihat dari 23 dari 33 orang masyarakat yang diinterview atau
69,70% masih memiliki dan mengusahakan tanaman pangan.
Komoditas pangan utama yang diusahakan adalah padi sawah pasang surut
dengan jumlah musim tanam sekali dalam satu tahun dan rata-rata produktivitas
sekitar 1,96 ton/Ha/tahun. Kendala usahatani pangan berupa rendahnya
produktivitas dan gangguan hama (babi) menurut petani merupakan faktor
utama mulai berkurangnya minat terhadap usahatani pangan. Hasil analisis
terhadap tingkat kepuasan rumah tangga petani (Tabel 3.18), menunjukkan
sebagai besar mereka merasa tidak puas dengan hasil usahatani pangan yang
diusahakan selama ini.
Tabel 3.18. Tingkat Kepuasan Petani Terhadap Usahatani Pangan di Desa Air
Hitam Laut Tahun 2007
No

Tingkat Kepuasan

KK
Jumlah

% ase

Arah Penggunaan

1

Puas

1

4.35

2

Cukup Puas

14

60.87

Perkebunan

3

Kurang Puas

8

34.78

Perkebunan

23

100.00

Jumlah
Sumber: Olahan Data Primer (2007)
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Tetap

Tingkat kepuasan yang rendah terhadap usahatani tanaman pangan (> 95%) ini
mendorong adanya keinginan rumah tangga petani untuk mengkonversi
lahannya terutama untuk perkebunan. Kondisi ini pada masa yang akan datang
akan menyebabkan semakin berkurangnya ketahanan pangan desa, jika tidak ada
upaya dari berbagai pihak. Padahal luas usahatani pangan rata-rata yang dimiliki
oleh rumah tangga mencapai 1.80 Ha, dan ini cukup potensial untuk
menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pangan dari wilayah lain.
Data menunjukkan bahwa 17 dari 23 petani tanaman pangan atau 73,91% petani
pangan ingin mengkonversi lahannya untuk penggunaan lain seperti perkebunan.
Penataan kawasan Desa Air Hitam Laut dalam RTRW guna menyediakan lahan
cadangan pangan menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan, terutama peran
pemerintah dalam memacu laju produktivitas tanaman pangan.
3.5.2.3.

Perikanan

Berdasarkan data Monografi Desa Air Hitam Laut, tercatat lebih dari 50%
penduduk di Desa ini mata pencaharian penduduknya adalah nelayan. Sebagai
masyarakat nelayan kehidupan mereka bergantung dari hasil penangkapan hasilhasil laut, terutama ikan dan udang. Beberapa orang dari masyarakat berprofesi
sebagai penampung ikan secara kecil-kecilan dan beberapa lainnya melakukan
pengolahan ikan (pengeringan dan pengasinan ikan) guna mendapatkan nilai
tambah dari hasil perikanan. Nelayan di Desa ini pada umumnya bertempat
tinggal di Dusun 3 dan Dusun 4, yaitu wilayah desa yang berlokasi di seberang
Sungai Air Hitam Laut yang tidak jauh dari pantai. Rumah tempat tinggal dibuat
berbaris sepanjang pinggiran sungai dengan jarak yang relatif rapat dan
menghadap arah ke badan sungai. Sekitar 40% bangunan pemukiman desa ada
di lokasi tersebut dan disamping sebagai tempat tinggal juga difungsikan sebagai
warung dan toko kebutuhan sehari-hari nelayan.
Jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di desa ini yaitu Jaring kantong,
Lampara dasar dan jaring ikan duri. Jaring kantong merupakan alat tangkap
yang paling banyak digunakan oleh nelayan setempat. Kelebihan alat ini yaitu
dapat dioperasikan pada perairan dasar, dengan target tangkap utama udang.
Perahu motor dengan alat tangkap Jaring kantong umumnya membawa 4–6
orang nelayan dengan lama melaut antara 4-5 malam. Sedangkan alat tangkap
lampara Dasar lama melautnya hanya 24 jam dengan jumlah ABK sekitar 2-3
orang. Untuk nelayan Jaring Ikan Duri lama melautnya sekitar 12 jam dengan
menggunakan perahu kecil yang dapat dioperasikan oleh 1 orang.
Berdasarkan data lapangan nelayan di desa Air Hitam Laut masih memiliki
tingkat pendidkan relative rendah, yaitu 90% hanya memiliki pendidikan
tamatan Sekolah Dasar, 7,5% Sekolah Menengah Pertama dan hanya 2,5%
Sekolah Menengah Atas. Sedangkan bila dilihat dari jenis alat tangkap yang
digunakan dapat diketahui bahwa nelayan di desa Air Hitam Laut diketahui
bahwa dari 40 orang respondent ternyata 24 orang nelayan (60%) di desa ini
menggunakan alat tangkap Jaring Kantong, sedangkan yang menggunakan alat
tangkap Lampara Dasar (Trawl) sebanyak 10 orang (25%) dan
yang
menggunakan alat tangkap Jaring Ikan Duri sebanyak 6 orang (15%).
Selain memberikan peluang pengembangan usaha di bidang penangkapan ikan di
laut, Desa Air Hitam Laut juga menyimpan beberapa permasalahan diantaranya;
1. Minimnya sarana prasarana pendukung
-

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang sangat dibutuhkan
untuk nelayan guna mendapatkan haarga bahan bakar khususnya solar
dengan harga yang normal. Saat ini harga solar berkisar antara Rp 5.500,-

23

hingga Rp 6.000,- sedangkan harga umum bahan bakar tersebut Rp
4.200,- , dengan demikian terjadi selisih harga yang cukup besar.
-

TPI (Tempat Pendaratan Ikan) yang dalam jangka panjang merupakan
sarana yang sangat mendukung untuk meningkatkan harga jual hasil
tangkapan nelayan, dengan harga yang wajar dan kompetitif.
Berfungsinya sarana pelelangan ini dapat optimal apabila jalur
transportasi darat telah dapat dilalui oleh kendaraan roda empat atau
lebih.

2. Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan dimana hampir 90% pendidikan
nelayan hanya tamatan SD, bahkan ada diantara mereka tidak sempat
menamatkan hingga kelas VI. Selain itu masih jarangnya kegiatan pelatihan
maupun magang yang diberikan oleh instansi teknis, dengan alasan letak
geografis desa ini sulit dijangkau.
3. Monopoli Pada Pasar Produk akibat adanya pinjaman modal dari pihak
tengkulak (toke) ke nelayan. Toke umumnya sangat mudah memberikan
pinjaman kepada nelayan, bahkan tidak dengan agunan. Secara perkreditan
pinjaman tersebut tidak bersyarat tetapi nelayan diharuskan untuk menjual
hasil tangkapannya ke Toke, dengan harga dan persyaratan yang ditentukan
oleh pihak Toke. Sehingga posisi tawar (bargaining position) dari nelayan
sangat rendah.
4. Minimnya pembinaan dan evaluasi dari instansi terkait, karena letak Desa Air
Hitam Laut yang jauh dari ibu kota Kabupaten serta belum lancarnya
tranfortasi darat menyebabkan sangat sidikitnya upaya pembinaan, evaluasi
dan monitoring oleh instansi terkait.
3.5.2.4.

Sumber-sumber Pendapatan Masyarakat Lainnya

Sumber-sumber pendapatan masyarakat lain yang mampu memberikan dampak
ekonomi cukup besar dalam perekonomian desa disamping perkebunan, pangan
dan perikanan bervariasi meskipun dalam porsi yang relatif kecil, adalah;
1. Usaha Walet yang memberikan kontribusi cukup besar bagi perekonomian
desa, tetapi hanya diusahakan oleh para pemilik modal baik yang berasal dari
dalam desa maupun luar desa. Nilai investasi yang cukup besar terutama
dalam pembangunan gedung walet menyebabkan usaha ini hanya diusahakan
oleh kelompok masyarakat tertentu.
2. Usaha Ternak Sapi yang dilakukan dengan memanfaatkan areal perkebunan
kelapa sebagai areal pengembalaan sudah mulai banyak diusahakan tetapi
masih dalam skala rumah tangga. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan
bahwa komoditas ternak ini cukup potensial untuk dikembangkan sebagai
sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat.
3. Jasa Perdagangan masih belum berkembang karena lokasi Desa Air Hitam
Laut yang masih sulit untuk dijangkau sehingga kebutuhan modal masih
relatif tinggi, sedangkan pada sisi lain daya beli masyarakat relatif rendah.
Pembangunan jalan kabupaten yang dapat mendorong berkembangnya
transportasi darat dari Jambi ke Desa Air Hitam Laut dan dengan waktu
tempuh yang semakin kecil, pada masa akan datang diperkirakan akan
mendorong berkembangnya sektor ini.
4. Pekerjaan informal lain seperti buruh (tani dan non-tani), merupakan
sumber pendapatan sebagian kecil masyarakat terutama yang tidak memiliki
lahan cukup luas.
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3.5.3. Persepsi Masyarakat tentang Desa Gerbang Wisata
Pencanangan Desa Air Hitam Laut sebagai pintu masuk wisata di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu upaya untuk menggali potensi
ekowisata di wilayah kabupaten tersebut. Pemilihan desa ini sebagai desa
potensial berdasarkan pertimbangan antara lain tempat berlangsungnya acara
Mandi Syafar, pintu masuk utama dan berbatasan langsung dengan Taman
Nasional Berbak, aktivitas ekonomi lebih berkembang dibanding desa lainnya di
Kecamatan Sungai Lokal, dan terdapat hubungan antar etnis yang terjalin secara
tradisional, serta pada pesisir terdapat pantai dengan pasir berwarna hitam
mengkilat.
Hasil studi menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat tentang pariwisata
realtif sangat besar, dimana hampir 100% menyetujui dikembangkan Desa Air
Hitam Laut menjadi desa wisata. Pengetahuan masyarakat tentang pariwisata
relatif bervariasi, tetapi terdapat keyakinan bahwa manfaat wisata adalah akan
menjadikan desa lebih maju dan banyak dikenal, serta mampu mendorong
peningkatan perekonomian masyarakat. Pada sisi lain, hanya sekitar 10% (3 dari
33 orang) yang menyadari adanya dampak negatif disamping dampak positif
pariwisata terutama jika tidak dikelola secara baik, yaitu perubahan perilaku dan
masuknya budaya asing atau luar. Pengelolaan sektor pariwisata sebaiknya
dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan harapan masyarakat (Tabel 3.19).
Tabel 3.19. Persepsi Masyarakat Tentang Pengelolaan Wisata Desa Penyangga
Taman Nasional Berbak
No

Pihak Pengelola Pariwisata

1

Swasta

2

Pemerintah

3

Masyarakat

4

Bersama-sama

Jumlah
1
14

Jumlah

KK

% ase
3.03
42.42

3

9.09

15

45.45

33

100.00

Sumber: Olahan Data Primer (2007)

Data pada Tabel 4.6 mengindikasikan bahwa pengembangan pariwisata harus
dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak melalui pengembangan wisata
rakyat. Kesadaran bahwa kemampuan masyarakat secara mandiri untuk
mengelola wisata sangat rendah, sehingga butuh peran pemerintah yang lebih
besar serta ditunjang oleh pihak sawsta (pemilik modal). Untuk menunjang
pengembangan sektor pariwisata, maka sebagian besar masyarakat setuju
dilakukan upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup seperti
penetapan kawasan hijau (Tabel 3.20). Kelompok yang setuju dengan penataan
kawasan hijau menjadi kelompok yang dominan dan bahkan kesadaran
pentingnya sempadan pantai mencapai 100%. Kesadaran untuk menata dan
menjadi sempadan pantai sebagai jalur hijau (greenbelt) disamping dilatar
belakangi oleh kepentingan pariwisata juga adanya pengalaman tentang
introduksi air asin ke areal pertanian dan abrasi pantai yang telah terjadi selama
ini.
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Tabel 3.20. Persepsi Masyarakat Tentang Penetapan Kawasan Hijau di Desa Air
Hitam Laut Pada Masing-masing Areal
No

Persepsi

Lokasi Sempadan
Jalan
Parit
Jmlh
%ase
Jmlh
%ase

Sungai
Jmlh
%ase

Pantai
Jmlh
%ase

1

Sangat
Setuju

27

81,82

30

90,91

28

84,85

33

100,00

2

Kurang
Setuju

4

12,12

2

6,06

4

12,12

-

-

3

Tidak Setuju

1

3,03

-

-

1

3,03

-

-

4

Tidak Tahu

1

3,03

1

3,03

-

-

-

-

Sumber: Olahan Data Primer (2007)

Persepsi masyarakat tentang pihak yang diharapkan mengelola kawasan hijau
disajikan pada Tabel 3.21.
Tabel 3.21. Harapan Masyarakat Tentang Pengelolaan Kawasan Hijau di Desa Air
Hitam Laut Pada Masing-masing Areal
No

Pengelola

Lokasi Sempadan
Jalan
Parit
Jmlh
%ase
Jmlh
%ase

Sungai
Jmlh
%ase

Pantai
Jmlh
%ase

1

Masyarakat

1

3.03

-

-

2

6.06

1

3.03

2

Pemerintah

4

12.12

8

24.24

8

24.24

13

39.39

3

Swasta

-

-

-

-

-

2

6.06

4

Bersama

23

69.70

22

66.67

18

54.55

17

51.52

Jumlah Setuju

28

84.85

30

90.91

28

84.85

33

100.00

Sumber: Olahan Data Primer (2007)

Tabel 3.21 menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk ikut berpartisipasi
dalam pengelolaan kawasan hijau realtif tinggi, dengan lebih dominannya
harapan pengelolaan secara bersama dengan melibatkan semua pihak. Agar
penghijauan juga memberikan manfaat ekonomi disamping manfaat lingkungan,
maka diharapkan komoditas yang digunakan untuk penghijauan adalah hasilnya
memiliki nilai jual seperti pinang.
Tabel 3.22. Harapan Masyarakat Desa Air Hitam Laut Tentang Jenis Komoditas
Tanaman untuk Program Penghijauan
No

Jenis Tanaman

Sungai
8

1

Nipah

2

Cemara

3

Bakau

4

4

Nibung

1

Lokasi
Jalan Darat
Parit

13

1

4
22

5

Pinang

18

6

Jelutung

10

7

Mahoni

8

Lainnya (kelapa)

Jumlah

1

Pantai
1

1

26
1
6

27

30

Sumber: Olahan Data Primer (2007)

26

28
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Cemara dan Nipah merupakan tanaman penghijauan yang diharapkan digunakan
dalam penataan kawasan sempadan sungai, Pinang untuk jalan dan parit, serta
Bakau untuk pantai. Pengetahuan masyarakat relatif cukup tinggi tentang fungsi
ekologi dan kesesuaian komoditas penghijauan, disamping pertimbangan fungsi
ekonomi dan estetika (keindahan) dalam pemilihan komoditas penghijauan
sempadan jalan dan parit. Hal yang cukup menarik adalah dipilihnya Jelutung
untuk komoditas penghijauan sempadan jalan, yang menurut masyarakat
berguna untuk mengurangi perambahan TNB. Perambahan selama ini lebih
banyak didorong oleh kebutuhan kayu perumahan dan perahu, sehingga
Jelutung yang memiliki fungsi ekologi, sosial dan ekonomi dapat dikembangkan
sebagai sumber stok kayu desa Air Hitam Laut.
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enyusunan rencana tataruang Desa Air Hitam Laut sebagai salah satu desa
penyangga TNB berdasarkan kondisi ruang desa saat ini dan kecenderungan
perubahan dalam masyarakat yang mencakup aspek sumberdaya lahan dan
manusia serta karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.
4.1.

Penggunaan Lahan dan Lingkungan Hidup

4.1.1. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di wilayah desa Air Hitam Laut tidak jauh berbeda dengan
pola tipikal penggunaan lahan wilayah pesisir Pulau Sumatera. Lahan terutama
pada wilayah darat paling belakang berupa semak belukar, kemudian diikuti
lahan budidaya (perkebunan dan pangan) pada areal yang rendah dan dekat
sumber air, kluster pemukiman di sekitar muara dan hutan mangrove di bibir
pantai. Komposisi dan luas masing-masing penggunaan lahan tertera pada Tabel
4.1 dan penyebarannya dapat diihat pada Gambar 4.1.
Tabel 4.1. Jenis dan Pola Penggunaan Lahan Desa Air Hitam Laut
No

Luas
(Ha)
92
896
112
2.498

Jenis Penggunaan Lahan

1
2
3
4

Pemukiman
Kebun kelapa dan tanaman lain
Sawah
Belukar

5
6
7

Rawa
Mangrove
Badan air / sungai
Jumlah

Proporsi
(%)
2,0
19,1
2,4
53,1

675
325
102

14,4
6,9
2,2

4.700

100,0

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa sebahagian besar (53,1%) lahan di Desa Air
Hitam Laut masih merupakan belukar, sebahagian besar pula berlokasi arah ke
perbatasan TNB, dan sebagian lagi terpencar-pencar diantara kebun kelapa dan
dekat pemukiman. Luasan penggunaan nomor 2 terbesar adalah kebun kelapa
dan kebun campuran (19,1%), berikutnya adalah rawa (14,4%), mangrove 6,9%,
dan sisanya adalah sawah (2,4%) dan badan sungai (2,2%).
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Gambar 4.1. Peta Penggunaan Lahan Desa Air Hitam Laut
Penggunaan lahan di Desa Air Hitam Laut sebahagian dipisahkan oleh pembatas
alam seperti sungai dan pembatas buatan seperti parit. Sungai Air Htam Laut
secara umum membelah Desa ini menjadi dua bagian, yaitu arah utara dan
selatan sedangkan parit-parit dibuat melintang sungai dan berderet (dari parit 1
sampai parit 10 kiri dan kanan) dari bagian dekat pantai sampai mendekati TNB.
Pada umumnya wilayah desa yang sudah teroleh menjadi kebun, sawah dan
pemanfaatan lain adalah bagian yang dekat ke arah pantai sedangkan wilayah
desa arah ke perbatasan TNB masih merupakan semak dan belukar.
4.1.2. Lingkungan Hidup
Desa Air Hitam Laut dilingkungi oleh kawasan lindung, sungai, pantai dan laut.
Dimana sebelah barat berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Berbak (TNB)
yang berarti desa ini merupakan desa penyangga TNB, sebelah Timur berbatasan
dengan pantai dan Laut Berhala yang berarti juga penyanggah kelestarian laut
dan pantai. Desa ini diari oleh sungai berukuran sedang yaitu Sungai Air Hitam
Laut yang berhulu di Kawasan TNB dan juga merupakan salah satu sarana
menuju kawasan TNB
Secara tradisional penduduk desa bermata pencaharian nelayan, sehingga
perkampungan nelayan tersebar sepanjang pinggiran Sungai Air Hitam Laut arah
ke Muara dan menjadi pelabuhan nelayan yang telah berkembang menjadi lokasi
perdagangan sarana prasarana prikanan dan kebutuhan masyarakat. Penduduk
lain memiliki mata pencaharian sebagai petani padi (sawah dan kebun kelapa)
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yang berkembang ke arah TNB. Besarnya potensi kebun kelapa di desa ini telah
memungkinkan pula untuk berkembangnya beberapa industri kopra dan
pelabuhan dagang yang memasarkan hasil-hasil produksi desa ke luar desa. Oleh
karena itu, desa ini memiliki isu-isu lingkungan yang penting, baik di tingkat
kabupaten, provinsi, nasional maupun dunia. Keberhasilan maupun kegagalan
desa ini dalam menyikapi isu-isu lingkungan akan menjadi perhatian dunia.
4.2.

Sumberdaya Lahan Desa

4.2.1. Geologi, Fisiografi dan Topografi Desa
Berdasarkan peta geologi yang diterbitkan oleh Direktorat Geologi Indonesia
(sekarang Badan Geologi–Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral),
wilayah desa Air Hitam Laut merupakan endapan rawa yang terdiri dari lanau,
lumpur, lempung, dan sisa tumbuhan. Keadaan fisiografinya berdasarkan peta
satuan lahan hasil survey proyek LREPP tahun 1992 adalah Endapan Marine (B),
seperti lazimnya fisiografi sepanjang Pantai Timur Provinsi Jambi.

Gambar 4.2. Peta Satuan lahan Desa Air Hitam Laut menurut LREPP
Topografi wilayah desa ini datar dengan kemiringan lereng 0 - 3 % dan elevasi
berkisar 1 - 5 m dari permukaan laut. Permukaan yang paling tinggi terdapat di
sepanjang bibir pantai. Gambaran wilayah desa berdasarkan ketinggian dapat
dilihat pada Gambar 4.3.
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Bf.5.2
Bf.4.4

Bf.4.3

Bf.4.4

Bf.4.2

Bf.4.2

Gambar 4.3. Bentuk Irisan Wilayah Desa Berdasar Ketinggian
Berdasarkan pada hal tersebut diatas secara rinci, wilayah desa dapat
diklasifikasikan atas 4 land unit, yaitu :
 Bf.4.2 yaitu dataran rawa pasang surut dengan vegetasi rendah (rumputrumputan) di belakang garis pantai
 Bf.4.3 yaitu dataran rawa pasang surut dengan vegetasi mangrove
 Bf.4.4 yaitu dataran pasang surut sepanjang muara dengan vegetasi
campuran nipah dan/atau mangrove dan
 Bf.5.2 yaitu rawa belakang (costal backswamp) dengan air segar yang berasal
dari hutan.
4.2.2. Iklim
Kondisi iklim hasil olahan terhadap laporan data curah hujan dan temperatur
selama kurun waktu 10 tahun (1995 – 2004) dari (Lampiran 1). Berdasarkan data
curah hujan Station Klimatologi Puding Desa Bandar Jaya Kecamatan Rantau
Rasau Kabupaten Tanjabtim (jarak 40 Km dari Desa Air Hitam Laut) terdapat 85
bulan basah (curah hujan > 100) dan sepuluh bulan kering (curah hujan < 60).
Merujuk pada Klasifikasi Iklim Schmid Ferguson (Tabel 4.2), maka wilayah desa
beriklim sangat basah dengan nilai Q (Rasio bulan kering dan basah) adalah 0,11.
Tabel 4.2. Klasifkasi Iklim Menurut Schmid Ferguson
No

Tipe

Nilai Q

Keterangan

1

A

Q  0,143

2

B

0,143  Q  0,333

Basah

3

C

0,333  Q  0,600

Agak basah

4

D

0,600  Q  1,000

Sedang

5

E

1,000  Q  1,670

Agak kering

6

F

1,670  Q  3,000

Kering

7

G

3,000  Q  7,000

Sangat kering

8

H

Q  7,000

Sangat basah

Luar biasa kering

Curah hujan bulanan rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu 241,5
mm, sedangkan curah hujan bulanan rata-rata terendah terjadi pada bulan Juli,
yaitu 97,9 mm. Curah hujan rata-rata tahunan selama sepuluh tahun adalah
2.046,7 mm. Temperatur maksimum rata-rata adalah 28,78oC dan minimumnya
25,50oC. Temperatur rata-rata tahunan adalah 27,03oC.
4.2.3. Tipe Luapan dan Drainase
Desa Air Hitam Laut yang lokasinya tidak terlalu jauh dari pantai dan dialiri oleh
sungai yang relatif besar maka sebagian besar wilayah desa Air Hitam Laut
mempunyai tipe luapan Tipe B dan C serta sebahagian kecil lahan tipe D.
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Penyebaran tipe luapan sebagaimana yang ditemukan di wilayah Desa Air Hitam
Laut ini sesuai dengan kecenderungan umum penyebaran tipe luapan di lahan
pasang surut dan sesuai dengan teori (Gambar 4.4).

Gambar 4.4. Peta tipe luapan Desa Air Hitam Laut
Tipe B merupakan lahan yang hanya tergenang sewaktu terjadi pasang besar saja,
sedangkan pada pasang biasa atau pada saat surut lahannya kering. Lahan tipe C
mempunyai elevasi yang agak tinggi sehingga baik pasang biasa maupun pasang
besar tidak dapat menggenangi permukan tanah, namun permukaan air tanah
pada saat pasang kurang dari 50 cm di bawah permukaan. Manakala permukaan
air tanah pada saat pasang lebih dari 50 cm lahan tergolong tipe luapan D. Lahan
tipe B ditemukan pada bagian belakang sampai ke areal Taman Nasional Berbak.
Semakin dekat ke laut dan ke sungai ditemukan lahan tipe C. Ini menunjukkan
bahwa permukaan tanah semakin tinggi dengan semakin dekat ke sungai dan
laut. Pada beberapa tempat di tengah tipe C ditemukan permukaan yang jauh
lebih tinggi sehingga tergolong tipe D.
Keadaan drainase berhubungan erat dengan tipe luapan. Pada areal dengan tipe
luapan B, drainase tanah jelek sampai agak lambat, permukan tanah hampir
selalu terluapi setiap hari, sehingga walaupun tidak jenuh kelembaban tanah
cukup tinggi. Budidaya tanaman perkebunan di areal seperti ini mutlak
memerlukan upaya reklamasi dengan pembuatan parit drainase. Pada areal
dengan tipe luapan C dan D, drainase tanah cukup baik terutama pada lapisan
atas. Air tanah hampir selalu berada pada kapasitas lapang artinya kadar air
tanah sesuai untuk kebutuhan tanaman.
4.2.4. Tipologi Lahan
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Tipologi lahan adalah pengelompokan lahan berdasarkan kedalaman lapisan firit
dan ketebalan gambut. Dari hasil survei Tim di wilayah Desa Air Hitam Laut
melalui pengamatan tanah pada titik bor secara grid, diperoleh gambaran
tentang penyebaran tipologi lahan di wilayah ini, yaitu sebagaimana tergambar
dalam peta tipologi lahan (Gambar 4.5).

Gambar 4.5. Peta tipologi lahan Desa Air Hitam Laut
Tipologi lahan yang ditemukan di wilayah Desa Air Hitam Laut adalah sebagai
berikut:


Lahan potensial 1 (Pot-1) adalah lahan pasang surut yang tanahnya sulfat
masam potensial dengan lapisan pirit (sulfidik) berkadar 2% terletak pada
kedalaman 100 sampai 150 cm.



Lahan potensial 2 (Pot-2) adalah lahan pasang surut dengan tanah sulfat
masam potensial dengan lapisan pirit terletak pada kedalaman 50 sampai 100
cm.



Lahan sulfat masam potensial (SMP) lahan pasang surut sulfat masam
dengan lapisan pirit pada kedalaman kurang dari 50 cm dan belum
teroksidasi dan terdapat sedikit gambut ( < 20 cm)



Lahan sulfat masam aktual (SMA) lahan pasang surut sulfat masam dengan
lapisan pirit kurang dari 50 cm dan sudah teroksidasi



Lahan sulfat masam potensial bergambut (SMP-G) adalah lahan sulfat
masam potensial yang mempunyai lapisan gambut dengan ketebalan 20
sampai 50 cm
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Lahan gambut dangkal (GDK) adalah lahan yang terbentuk dari bahan
organik dan jenuh air dengan ketebalan 50 sampai 100 cm



Lahan salin adalah lahan lahan pasang surut yang mendapat pengaruh intrusi
air asin lebih dari 3 bulan dalam setahun dengan kandungan Na tanah lebih
dari 8%.

Kandungan pirit yang ada di dalam tanah sulfat masam merupakan penyebab
meningkatnya kemasaman tanah. Pirit adalah mineral hasil endapan marine
yang dapat bereaksi dengan udara (oksigen) membentuk sulfat dan ion hidrogen
(H+). Semakin banyak ion hidrogen dalam larutan tanah semakin tinggi
kemasaman tanah. Kemasaman akibat teroksidasinya pirit dapat mencapai pH 2
sampai pH 3. Pada kondisi ini hampir tidak ada tanaman yang bernilai ekonomis
yang dapat tumbuh. Biasanya hanya didominasi vegetasi liar tahan masam
seperti paku-pakuan (resam). Menghilangkan pirit sama sekali dari tanah adalah
pekerjaan tidak mungkin. Akan tetapi apabila pirit dapat dijaga sedemikian rupa
sehingga tidak bersinggungan dengan udara (misalnya dengan mempertahankan
permukaan air tanah lebih tinggi dari pada lapisan pirit), tanah dapat terjaga dari
kemasaman ekstrim akibat oksidasi pirit. Karena itu perlu mengetahui status dan
lokasi penyebarannya sebagaimana yang tergambar dalam tipologi lahan.
4.2.5. Satuan Lahan Homogen
Satuan Lahan Homogen adalah lahan yang dianggap mempunyai kesamaan sifat
atau ciri dalam setiap bidangnya, khususnya kesamaan dalam sifat tertentu yang
dikehendaki untuk maksud atau tujuan tertentu. Misalnya untuk tujuan evaluasi
kesesuaian lahan di areal pasang surut, maka suatu bidang lahan yang dievaluasi
harus mempunyai kesamaam dalam hal tipologi dan tipe luapannya. Karena
itulah pada studi ini dilakukan penggabungan (union) antara peta tipe luapan
dan tipologi untuk membuat peta Satuan Lahan Homogen (SLH). Hasil
penggabungan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.6.
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Gambar 4.6. Peta Satuan Lahan Homogen (SLH) Desa Air Hitam Laut
Sifat atau ciri masing-masing Satuan Lahan Homogen (SLH) disajikan pada
Tabel 4.3.
Tabel 4.3. Klasifikasi Sifat dan Ciri Satuan Lahan Homogen (SLH)
No SLH

Ketebalan
gambut

Kedalaman
Pirit

Tipologi

4.3.

Tipe Luapan

Luas
(Ha)

01

0 – 20 cm

0 – 50 cm

SMP

B

808

02

0 – 20 cm

0 – 50 cm

SMP

C

473

03

0 – 20 cm

0 – 50 cm

SMP

D

84

04

0 – 20 cm

50 – 100 cm

Pot-2

B

1397

05

0 – 20 cm

50 – 100 cm

Pot-2

C

1121

06

0 – 20 cm

> 100 cm

Pot-1

D

110

07

20 – 50 cm

0 – 50 cm

SMP-G

B

472

08

20 – 50 cm

0 – 50 cm

SMP-G

C

107

09

0 – 20 cm

0 – 50 cm

Salin

B

128

Vegetasi Kawawan Desa

Berdasarkan habitatnya, vegetasi diwilayah studi dikelompokan menjadi vegitasi
peralihan dan vegetasi darat. Vegitasi peralihan terbagi hutan mangrove dan
hutan nipah. Sedangkan vegetasi darat merupakan areal budidaya (kebun kelapa
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dan sawah) dan semak belukar atau bekas perladangan yang telah ditinggalkan
oleh petani.
1. Hutan Mangrove: Hutan mangrove tergolong suatu hutan yang spesifik
dengan sifat ekologisnya mampu beradaptasi antara perairan asin dan tawar,
namun kecendrungan beradaptasi pada suasana asin, baik pada tanah
maupun air genangannya lebih kuat dibandingkan pengaruh darat (tawar)
saja. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan lapang jenis vegitasi hutan
mangrove yang terdapat di pesisir desa air hitam laut yang dominan adalah
jenis api-api (avecenia sp) jenis tumu (Bruquira sexangulata) dan juga satu
dua ditumbuhi cemara laut dan nibung.
2. Hutan Nipah: Nipah adalah vegetasi rawa pasang surut, mampunyai
habitat pada pertemuan air asin dan air tawar. Hutan nipah ditumbuhi oleh
tumbuhan nipah (nypa fruticans) secara homogen, jenis tumbuhan lain hanya
sebagian kecil dari kawasan hutan nipah terutama pada lahan yang lebih
tinggi yaitu jenis beluntas (pluchea indica), pakis (acrosticum), rumput teki
(fembristylis sp), Nibung, api-api (avecenin alba), satu dua pohon ditemui
cemara laut di kawasan hutan nipah. Hutan nipah diwilayah studi umumnya
ditemukan disepanjang sungai air hitam laut.
3. Vegetasi Budidaya: Jenis Vegetasi yang terdapat pada kawasan budidaya
terbagi dua komoditas utama yaitu kebun kelapa dengan jenis kelapa dalam
(cocos musipera) kadang-kadang dicampur dengan tanaman pinang dan
tanaman kopi. Disamping itu juga tanaman palawija juga dijumpai seperti
kacang panjang, mentimun dan jagung. selain itu lahan budidaya juga
diperuntukkan lahan tanaman padi yang dilakukan satu kali setahun. Hal ini
dapat dilihat pada parit 1, parit 2, parit 3, parit 4, parit 5, parit 6 dan parit 7
(kanan & kiri)
4. Semak Belukar: Jenis vegetasi pada kawasan semak ditumbuhi oleh jenis
paku resam (arasticum) secara dominant, sekaduduk (malastoma
malabatricum), alang-alang dan rumput mekania sp. Hal ini terdapat pada
sebagian parit 1 dan parit 2 (kanan) dan parit 1, parit 2, parit 5,parit 6, parit 7,
parit 8 dan parit 9 (kiri) sedangkan pada kawasan belukar dominan
ditumbuhi oleh jenis mahang dan diikuti pohon pulai (Alstomia sp), gelam,
pohon terap, jelutung dan jambu-jambu. Hal ini terlihat pada sebagian parit 4,
parit 5, parit 6, parit 7, parit 8 dan parit 9 (kanan) dan parit 4, parit 5, parit 6,
parit 7, parit 8 dan parit 9 (kiri).
4.3.1. Jenis dan Karakteristik Tanah
Hasil analisis sampel tanah dari laboratorium (lampiran 1) meliputi sifat sifat
berkenaan dengan retensi hara, ketersediaan hara dan salinitas.
1. Retensi hara: Retensi hara adalah daya ikat koloid tanah terhadap unsur
hara yang ada dalam tanah maupun yang akan diberikan melalui pemupukan.
Retensi yang kuat dapat menyebabkan hara tidak tersedia bagi tanaman,
walaupun di sisi lain juga dapat mencegah hilangnya hara dari pencucian.
Beberapa indikator retensi (daya ikat) hara yang diukur pada tanah-tanah di
wilayah ini adalah pH (kemasaman), Alumunium dapat tukar (Al-dd),
kapasitas tukar kation (KTK), C-organik dan C/N rasio. Nilai pH tanah yang
diukur dengan pelarut H2O menunjukkan bahwa tanah-tanah pada areal ini
secara aktual semuanya berstatus masam (pH 4,5 sampai 5,5). Selain itu,
sebahagian ion penyebab kemasaman (ion H+) masih terikat pada koloid
tanah dan berpotensi menambah kemasaman jika terbebaskan. Hal ini dapat
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dilihat dari hasil pengukuran pH dengan pelarut KCl yang nilainya jauh lebih
rendah.
Nilai pH yang rendah ini menyebabkan sebahagain hara yang dibutuhkan
tanaman menjadi sulit tersedia, karena sejumlah kation basa yang
merupakan hara tanaman sulit larut pada pH rendah. Pada tanah mineral,
khususnya pada lahan kering, biasanya nilai pH yang rendah ini diikuti juga
dengan nilai Al-dd yang tinggi yang semakin memperburuk situasi. Namun
pada areal ini, nilai Al-dd cukup rendah, sehingga permasalahan retensi hara
hanya terfokus pada kemasaman akibat ion hidrogen.
KTK menunjukkan kemampuan koloid tanah dalam menjerap dan
mempertukarkan kation basa. Biasanya nilai KTK sejalan dengan bahan
organik tanah. KTK yang rendah menggambarkan ketidakmampuan tanah
dalam menyimpan hara. Sebaliknya KTK yang terlalu tinggi juga tidak
dikehendaki karena dapat menyerap dan menyimpan terlalu banyak hara,
sehingga mengkonsumsi banyak pupuk. Tanah-tanah pada areal ini
mempunyai KTK yang rendah. Hal ini diduga disebabkan rendahnya
kandungan C organik tanah. Adapun C (karbon) organik -menurut hasil
analisis lab- rendah pada semua SLH, kecuali pada SLH 5 dan SLH 7 yang
berada pada kategori sedang. SLH 7 adalah lahan sulfat masam potensial
bergambut (SMP-G) yang masih mempunyai lapisan gambut dengan
ketebalan antara 20 sampai 50 cm. Agak tingginya C organik di SLH 7 terkait
dengan masih agak tebalnya lapisan gambut di atasnya. C/N rasio pada
umumnya bernilai sedang, kecuali SLH 5 dan 8 yang nilainya rendah. Nilai
C/N selain menggambarkan retensi hara juga mengambarkan tingkat
pelapukan dari bahan organik. Nilai C/N yang rendah menunjukkan bahwa
sebahagian besar bahan organik telah terdekomposisi dan membentuk
senyawa senyawa sederhana. Hal ini sekali gus memberikan gambaran
tentang masa lalu dari lahan tersebut. Diperkirakan lahan tersebut sudah
terbuka dalam waktu lama, permukaan terkena cahaya matahari, atau
terbakar sehingga hanya sebahagian bahan organiknya terdekomposisi.
2. Ketersediaan Hara: Ketersediaan hara tergambar langsung dari hasil analisis
lab. Hara-hara makro essensial seperti nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K)
menunjukkan tingkat kandungan massa tanah akan bahan nutrisi yang
diperlukan tanaman. Karena itu jika nilainya rendah, berarti mutlak
diperlukan tambahan zat hara tersebut melalui pemupukan. Hampir pada
seluruh wilayah (semua SLH) ditemukan bahwa kandungan N dan P pada
kategori rendah bahkan sangat rendah, kecuali SLH 9 yang nilai N-nya sangat
tinggi. Rendahnya N merupakan hal yang umum ditemukan pada hampir
semua tempat, karena unsur N merupakan unsur hara yang paling mobil,
mudah larut dan terbawa arus air tanah (tercuci) serta mudah menguap.
Apalagi jika sumbernya seperti bahan organik yang hanya sedikit. Adapun P
yang juga rendah disebabkan antara lain karena kemasaman yang tinggi (pH
rendah). Karena pada tanah yang masam P sukar melarut dan hanya terjerap
pada permukaan jerapan tanah (koloid mineral maupun koloid organik).
Akibatnya P menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Sedangkan K tersedia
dalam kategori tinggi hampir pada semua SLH. Nutrisi lain yang berdasarkan
analisis lab juga ditemukan dalam jumlah besar (tinggi) adalah magnesium.
3. Salinitas: Parameter untuk menentukan tingkat salinitas adalah daya hantar
listrik dan hasil analisis menunjukkan bahwa menunjukkan kandungan
garam yang sangat rendah pada semua SLH yaitu berkisar dari 320 sampai
620 µS/cm, atau setara 0,32 sampai 0,62 mS/cm. Dengan kata lain semua
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SLH dapat dianggap bebas garam, karena nilai DHL-nya kurang dari 2
mS/cm. Sementara batas nilai DHL untuk kriteria kegaraman sedang adalah
4 sampai 8 mS/cm. Rendahnya nilai DHL ini menunjukkan bahwa disini
belum banyak berjadi intrusi air laut ke dalam tanah, walaupun di pinggir
pantai laju abrasi cukup cepat. Walaupun semua SLH berdasarkan nilai DHLnya adalah bebas garam, namun SLH 09 dikategorikan sebagai lahan salin,
disebabkan dangkalnya lapisan firit di sini (0-50 cm).
4.3.2. Kesesuaian Lahan untuk Komoditi Pertanian
Karakteristik tanah hasil analisis laboratoium menggambarkan kualitas lahan di
wilayah ini. Untuk pengembangan pertanian maka kualitas tersebut
dibandingkan dengan kriteria syarat tumbuh berbagai komoditas tanaman.
Diantara komoditas yang diminati oleh petani dan bernilai ekonomi tinggi adalah
kelapa, kelapa sawit dan karet. Karena telah dilakukan evaluasi untuk menguji
kesesuaian masing masing SLH terhadap kriteria tumbuh ketiga komoditi
tersebut. Matrik evaluasi dan hasil evaluasi kesesuaian lahan pada masing SLH di
Air Hitam Laut dapat dilihat pada lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3.
Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa kelas kesesuaian lahan
setiap SLH di wilayah Air Hitam Laut terhadap berbagai komoditi perkebunan
(Tabel 4.4). Notasi di bagian depan menunjukkan tingkat kesesuaian lahan yang
bersangkutan untuk dikembangkan komoditi tersebut. S1 berarti sangat sesuai,
S2 cukup sesuai dan S3 sesuai marginal. Sedangkan N1 berarti tidak sesuai dan
N2 sangat tidak sesuai. Ada dua macam hasil evaluasi, yaitu aktual dan potensial.
Kesuaian aktual adalah status kesesuainnya saat ini sebelum dilakukan perbaikan.
Sedangkan kesesuaian potensial adalah perkiraan status kesesuaian setelah
dilakukan perbaikan atas permasalahan aktualnya.
Huruf yang mengikuti notasi menunjukkan faktor pembatas (penyebab kurang
sesuainya) yang terdapat pada lahan tersebut. Masing-masing huruf mempunyai
makna, yaitu sebagai berikut;
 r ; pembatas atau permasalahan yang terkait dengan perakaran seperti :
kedalaman air tanah, jenis tekstur dominan, kedalamn efektif, ketebalan
gambut, dll.
 f ; pembatas atau permasalahan yang terkait dengan retensi (daya pegang)
hara seperti seperti kandungan bahan organik, kemasaman (pH) dan
kapasitas tukar kation.
 n ; pembatas atau permasalahan yang terkait dengan ketersediaan hara
nitrogen (N), fospor (P) atau kalium (K).
 w ; pembatas atau permasalahan yang terkait dengan ketersediaan air
seperti curah hujan dan jumlah bulan kering
 b ; pembatas yang disebabkan potensi bahaya banjir
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Tabel 4.4. Hasil Analisis Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Kelapa, Sawit dan
Karet
N
o

SLH

1
2

Kelapa

Karet

Kelapa sawit

Aktual

Potensial

Aktual

Potensial

Aktual

Potensial

SLH 1
SLH 2

N2.r
S3.f.n

S2.f.n.b

N1.r
S3.f.n

S2.f.n.b

N2.r
S3.r.f.n

S2.w.b

3
4

SLH 3
SLH 4

S2.r.f.n
N2.r

S1
-

S2.r.f.n
N1.r

S1
-

S3.r
N2.r

S1
-

5
6

SLH 5
SLH 6

S3.r.f
S3.r.f.

S2.n.b
S2.n

S3.r.f
S3.r.f.

S2.n.b
S2.n

S3.r.f
S3.f.

S2.n.b
S2.n

7

SLH 7

N2.r

-

N1.r

-

N2.r

-

8
9

SLH 8
SLH 9

S3.r.f.n
N2.r

S2.b
-

S3.r.f.n
N1.r

S2.b
-

S3.r.f.n
N2.r

S2.b
-

Misalnya pada SLH 5 untuk kelapa sawit tertera S3.r.f. yang mengindikasikan
tingkat kesesuaian ”sesuai marginal” karena adanya faktor pembatas berupa
masalah perakaran dan retensi hara. Sebahagian dari faktor pembatas dapat
diperbaiki dengan memberikan input atau perlakuan pada lahan tersebut.
Misalnya untuk pembatas ketersediaan hara (n) dapat diperbaiki dengan
pemberian pupuk yang sesuai atau pembuatan parit drainase untuk masalah
media perakaran (r). Jika pembatas ini telah diatasi, maka tingkat kesesuaian
lahan dapat meningkat lebih baik. Rincian penjelasan untuk masing-masing
komoditas perkebunan adalah sebagai berikut;
a. Kesesuaian Lahan untuk Kelapa: Hasil evaluasi menunjukkan lahan
Desa Air Hitam Laut mempunyai status kesesuaian aktual S2, S3 dan N2.
SLH 1, SLH 4 dan SLH 7 atau merupakan lahan yang sangat tidak sesuai
untuk tanaman kelapa. Hambatan utamanya adalah media perakaran, yaitu
kedalaman efektif tanah untuk menunjang perakaran kelapa yang terhambat
oleh tingginya muka air tanah (< 50 cm). Karena besarnya hambatan ini
maka tidak ada saran perbaikan kecuali memilih komoditi yang tepat dan
sesuai untuk kondisi disini.SLH 2, SLH 5, SLH 6 dan SLH 8 mempunyai
tingkat kesesuaian aktual S3 (susuai marginal) terhadap tanaman kelapa.
Faktor pembatasnya bervariasi dari masalah media perakaran, retensi hara
dan ketersediaan hara. Tingkat kesesuaian yang marginal membutuhkan
input perbaikan yang berat dan mahal. Lokasi paling sesuai untuk tanaman
kelapa adalah pada SLH 3. Status kesesuaiannya adalah S2 (cukup sesuai)
dengan faktor pembatas media perakaran, retensi hara dan ketersediaan hara.
b. Kesesuaian Lahan untuk Kelapa Sawit: Hasil evaluasi, status
kesesuaian lahan di Desa Air Hitam Laut bervariasi dari S2, S3 dan N1.
Sebagaimana pada tanaman kelapa, hasil evaluasi lahan untuk tanaman
kelapa sawit juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda, yaitu SLH yang
terburuk adalah SLH 1, SLH 4 dan SLH 7. Namun status kesesuaiannya agak
lebih baik yaitu N1. Sedangkan SLH yang statusnya sesuai marginal adalah
sama dengan untuk tanaman kelapa, yaitu SLH 2, SLH 5, SLH 6 dan SLH 8.
Faktor perbatasnya juga masalah media perakaran, retensi hara dan
ketersediaan hara. Adapun SLH terbaik juga sama yaitu SLH 5.
c. Kesesuaian Lahan untuk Karet: Hasil evaluasi untuk tanaman karet,
hanya ada dua status yaitu S3 dan N2. SLH dengan hasil evalusi terburuk
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masih sama dengan kedua komoditi sebelumnya yaitu SLH 1, SLH 4 dan SLH
7 dengan status N2. Sedangkan yang lainnya adalah S3 dengan faktor
pembatas media perakaran, retensi hara dan ketersediaan hara.
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erdasarkan struktur dan fungsional ruang Desa Air Hitam Laut dapat
dikelompokan kedalam beberapa kelompok, yaitu Kawasan Pemukiman,
Kawasan Budidaya Pertanian, Kawasan Lahan Tidur, dan Kawasan Pantai dan
Sungai.
5.1.

Kawasan Pemukiman

Kawasan Pemukiman Desa Air Hitam Laut meliputi luas lebih kurang 92 Ha (2%)
dari luas total desa. Berdasarkan fungsinya kawasan pemukiman ini dapat dibagi
ke dalam beberapa kawasan, yaitu kawasan pemukiman pusat yang memiliki
beberapa fasilitas pelayanan dan kawasan pemukiman pinggiran (Dusun 3 dan
Dusun 4 serta Parit 2 dan 3). Berdasarkan hasil survei tim PPLH UNJA secara
keseluruhan jumlah rumah bertambah lebih kurang 5 - 6 unit atau 4,42 % setiap
tahunnya antara tahun 1966 sampai tahun 2006. Diperkirakan jumlah rumah
pada tahun 1966 adalah 50 Unit dan terus berkembang setiap tahunnya sehingga
pada tahun 2006 jumlah rumah sebanyak 357 Unit yang pada umumnya berupa
rumah panggung dan terbuat dari kayu. .
Terkait dengan kebutuhan kayu maka menggunakan asumsi bahwa untuk
membangun satu unit rumah diperlukan kayu sebanyak 32 m3, sehingga dengan
rata-rata pembangunan perumahan 5 unit/tahun dibutuhkan 160 m3. Rata-rata
setiap pohon berukuran 50 centimeter mampu menghasilkan 1 m3 kayu, maka
jumlah pohon yang dibutuhkan setiap tahun adalah 160 batang. Sehingga untuk
memenuhi kebutuhan kayu secara swadaya tanpa menganggu keberadaan TNB,
maka perlu dikembangkan gerakan budidaya tanaman kayuan sekitar desa baik
di kebun maupun di pekarangan. Kepadatan jumlah rumah berbeda antara
kawasan perumahan, diantaranya ada yang sangat padat, padat dan jarang,
berikut dapat dijelaskan satu per satu.
5.1.1. Kawasan Pemukiman Pusat
Kawasan pemukiman pusat meliputi lokasi Dusun 1 (Parit 1 kanan) yang
meliputi RT 1 sampai dengan RT 5 dan Dusun 2 yang terdiri dari RT 6 sampai
dengan RT 9 (Parit 2 kanan) merupakan konsentrasi kegiatan penduduk untuk
Desa ini. Kawasan pemukiman pusat atau disebut juga oleh masyarakat dengan
lokasi
”Pasar”
merupakan
kawasan
pemukiman penduduk yang berlokasi di pusat
desa, dilalui oleh jalan utama desa yang
menghubungkan Desa ini dengan Desa Remau
Baku Tuo di Utara dengan Desa Sungai
Cemara di Selatan.
Gambar 5.1.
Pemukiman Pusat Desa
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Jumlah rumah di kawasan ini relatif banyak dan padat hampir semua fasilitas
umum yang dimiliki desa terdapat di lokasi ini. Kawasan pemukiman pusat ini
terdiri dari fasilitas perumahan dan fasilitas umum yang berfungsi sebagai pusat
pelayanan umum, seperti:
a. Perumahan: Perumahan penduduk yang tersusun rapat menghadap ke
arah jalan desa dan membelakang ke arah sungai. Berjejer di kiri-kanan jalan
(di pinggiran Sungai Air Hitam Laut) yang tersusun rapat kiri-kanan bahkan
dibuat sambung bersambung dan berdempet satu sama lain.
b. Pertokoan/Warung: Pada kawasan pusat pemukiman I ini terdapat
beberapa toko manisan, warung makanan, toko kelontong dan toko pakaian.
Lokasinya mengelompok di sekitar dermaga umum, sekolah, Puskesmas, dan
Kantor Kepala Desa. Masyarakat menyebut kawasan ini dengan pasar karena
memang mirip pusat pasar kecil.
c. Rumah Walet: Pada kawasan pusat pemukiman sudah mulai banyak
didirikan rumah walet yang dibangun bertingkat secara permanen maupun
semi permanen. Rumah walet merupakan bentuk investasi yang banyak
diminati khususnya oleh kalangan penduduk yang memiliki modal kuat.
d. Pusat Pelayanan Publik: Pusat Pelayanan Publik merupakan daya tarik
utama bagi penduduk untuk bertempat tinggal di Pusat Pemukiman ini.
Diantara fasilitas publik yang terdapat di lokasi ini adalah Pondok Pesantren,
SDN No. 72, Taman kanak-kanak, Mesjid, kantor Kepala Desa, Puskesmas,
dermaga umum, lapangan sepak bola, home stay, sumur umum (bor),
Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan lain-lainnya.
5.1.2. Kawasan Pemukiman Dusun 3 dan Dusun 4
Kawasan Pemukiman Dusun 3 dan Dusun 4 merupakan kelompok pemukiman
penduduk yang berlokasi di kawasan seberang sungai kalau dilihat dari pusat
desa. Penduduk yang bermukim di sini pada umumnya bermata pencaharian
nelayan. Rumah penduduk di lokasi ini umumnya
dibangun berjejer di pinggir Sungai Air Hitam
Laut
dengan posisi menghadap atau
membelakang ke arah sungai.
Gambar 5.2.
Kawasan Pemukiman di Dusun 3 dan Dusun 4

Kawasan Pemukiman Dusun 3 dan Dusun 4 ini
meputi wilayah Dusun 3 (Parit Gantung) yang
meliputi RT.10, RT.11, dan RT.12 dan Dusun 4
(Parit 1 Kiri) yang meliputi RT13, RT14 dan RT15. Beberapa penduduk di
kawasan pemukiman ini membuka toko kebutuhan nelayan dan warung
makanan. Di pinggiran sungai berjejer kapal-kapal nelayan, kapal angkut, dan
perahu dayung. Di Kawasan ini juga terdapat dua buah musholla, sumur umum
(bor) dan bangunan SD N No.203.
Meskipun jarak antara pusat desa dan pemukiman Dusun 3 dan 4 ini relatif
dekat (di seberang sungai) namun belum ada jembatan yang menghubungkan
kedua lokasi. Sarana penyeberangan dari kawasan Pemukiman 3 dan 4 ke pusat
desa atau sebaliknya dilakukan dengan menggunakan perahu atau kapal-kapal
kecil yang kebetulan lewat.
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5.1.3. Kawasan Pemukiman Parit 2 dan Parit 3
Kawasan pemukiman Parit 2 dan Parit 3 adalah suatu kawasan yang berlokasi di
sekitar Parit 2 dan Parit 3 kanan yang umumnya merupakan persawahan dan
perkebunan campuran, biasanya langsung dihuni oleh pemiliknya dengan
mendirikan rumah tinggal, baik dalam bentuk rumah pondok (sederhana)
maupun rumah sejahtera. Di lokasi ini sudah mulai berkembang perumahan
penduduk, ada lebih kurang 40 KK yang berdomisi di lokasi ini.
Kawasan Pemukiman Parit 2 dan Parit 3 ini umumnya dihuni oleh Etnis Jawa,
kebanyakan sudah berbaur dengan Etnis Bugis yang dominan di Desa Air Hitam
Laut. Di lokasi Pemukiman Parit 2 dan Parit 3 ini terdapat sebuah musholla
sebagai sarana ibadah bersama. Di lokasi ini sedang dibangun jalan kabupaten
yang melingkar ke arah barat dari pusat adalah melalui jalan darat (tanah
pengerasan), biasanya penduduk menggunakan sepeda, sepeda motor atau jalan
kaki.
5.1.4. Permasalahan Pengembangan Kawasan Pemukiman
Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan
dengan pengembangan kawasan pemukiman sebagai berikut:
1. Semakin terbatasnya ruang yang tersedia di lokasi pemukiman untuk
pengembangan perumahan penduduk, khususnya di lokasi Pemukiman
Pusat dan Lokasi Pemukiman Dusun 3 sehingga diperlukan Rencana
Pengembangan Wilayah Pemukiman sehingga diperlukan lokasi pemukiman
baru.
2. Masih sulitnya hubungan transportasi di dalam lokasi pemukiman dan antar
lokasi pemukiman, terutama antara Pemukiman Pusat dengan lokasi
Pemukiman Dusun 3 dan Dusun 4.
3. Belum tegasnya pengaturan tentang pemanfaatan ruang desa sehingga
banyak perumahan yang dibangun di sepadan sungai. Untuk itu diperlukan
Perdes untuk pengaturan pembangunan perumahan.
4. Pembangunan perumahan dan rumah walet belum tertata dengan baik
sehingga bercampur antara kawasan perumahan dan rumah walet.
5. Belum optimalnya pelayanan oleh lembaga-lembaga pelayanan umum seperti
Pondok Pesantren, Sekolah Dasar, dan Puskesmas, serta masih kurangnnya
penyediaan air bersih dari Sumur Bor. Semua ini disebabkan kurangnya
sarana pelayanan, baik infrastruktur, peralatan, ataupun sumberdaya
manusia.
5.2.

Kawasan Budidaya Pertanian

Kawasan pertanian merupakan hamparan lahan umumnya mengarah ke sebelah
barat dari arah pantai. Kawasan ini menghasilkan komuditi kelapa, padi sawah,
kopi, karet, dan tanaman lainnya. Berdasarkan jenis komoditi dan pola
pengusahaannya dapat dibedakan sebagai berikut:
5.2.1. Pola Perkebunan Kelapa Monokultur
Perkebunan kelapa monokultur ini meliputi areal seluas 450 Ha atau lebih
kurang 9,6% luas desa yang mencakup areal di Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 4.
Lokasi tanaman kelapa ini umumnya berada dekat dari lokasi pusat pemukiman.
Umumnya ditanam secara monoculture dengan jarak penanaman yang teratur
sehingga terlihat berbaris rapi sepanjang kebun. Di keliling kebun biasanya ada
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parit yang berfungsi sebagai pembuangan air atau penampungan air pasang
(drainase).
Gambar 5.3.
Perkebunan Kelapa Monokultur

Sebahagian besar kebun kelapa di Desa Air
Hitam Laut ini masih dalam usia produktif
yang dipanen setiap 3 bulan sekali. Namun,
di beberapa areal kebun terlihat produksi
kelapa sudah mulai berkurang dan bahkan
ada yang terlihat tidak berproduksi lagi.
Sebahagian besar dari pemilik kebun tidak
tinggal di lokasi kebun melainkan di Pusat
Pemukiman Desa atau Pemukiman Dusun 3 dan Dusun 4.
5.2.2. Pola Kebun Campuran
Kebun campuran biasanya terdiri dari beberapa jenis tanaman perkebunan dan
tanaman pangan seperti kelapa, pinang, kopi, pisang, ubi dan tanaman lainnya
yang ditanam pada hamparan yang sama
dalam bentuk tumpang sari.
Gambar 5.4.
Kebun Campuran

Kebun campuran meliputi luas lebih kurang
446 Ha (9,5%) biasanya ditunggui. Oleh
karena itu, kebun campuran sebenarnya
adalah kebun pekarangan. Lokasi kebun
campuran dominan pada Parit 1 arah barat,
Parit 2 arah barat, dan Parit 3. Di Parit 3 kiri dan kanan pada umumnya belum
banyak ditanami kelapa (masih kecil-kecil). Salah satu sebab adalah tingginya
tingkat serangan hama babi sehingga ada kesulitan dalam pemeliharaan tanaman
kelapa pada waktu awal penanaman.
5.2.3. Pola Persawahan
Persawahan di Desa Air Hitam Laut meliputi areal seluas 112 Ha (2,4%) yang
sebahagian besar berlokasi hampir di semua parit kiri dan kanan, seperti Parit 1,
Parit 2 dan Parit 3, Parit 4, Parit 5, Parit 6 dan Parit 7 (kiri dan kanan). Padi
sawah ditanam 1 kali dalam 1 tahun dengan sistem tanam sawah tadah hujan.
Areal persawahan yang dapat diolah terus berkurang, terutama karena
kurangnya ketersediaan air, berkurang tenaga
kerja dan adanya serangan hama dan penyakit
tanaman.
Gambar 5.5.
Kawasan Persawahan

Terdapat lebih kurang 60 KK dari penduduk
yang mengandalkan hidup pada tanaman padi
sawah dengan luas total persawahan lebih
kurang 112 Ha atau rata-rata lebih kurang 1,87
Ha per KK. Namun luas sawah yang dapat
diolah hanyalah sekitar 31 Ha atau seperempatnya. Lahan persawahan tidak
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terolah pada umumnya karena kurangnya tenaga kerja keluarga, kuatnya
serangan hama babi, dan sulitnya pengaturan air irigasi untuk mengairi padi.
Pada umumnya para petani padi sawah tinggal di lahan persawahan dan
membangun rumah tinggal di lokasi tersebut. Dari bentuk bangunan rumah yang
ada dapat diketahui bahwa tingkat kesejahteraan petani padi sawah jauh dibawah
kesejahteraan petani kelapa. Beberapa dari petani padi sawah tinggal di rumah
yang masih tergolong gubuk, yaitu bangunan rumah panggung (tinggi) yang
dibangun di areal sawah dengan luas kecil dan bentuk sederhana sekali.
5.2.4. Masalah yang Berkaitan dengan Pengembangan Kawasan
Pertanian
Adapun masalah yang akan dihadapi dalam pengembangan pertanian di Desa Air
Hitam Laut adalah sebagai berikut :
1. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian, khususnya lahan sawah
dan lahan pangan lainnya sehingga masih banyak lahan sawah yang belum
terolah.
2. Tanaman kelapa di beberapa kawasan terlihat kurang subur karena
pembuatan parit-parit di sekitar kebun belum sempurna
3. Sebahagian besar wilayah Desa Air Hitam Laut merupakan tanah marginal
dengan produktivitas rendah (sifat kimia dan fisik jelek).
4. Masih banyaknya lahan tidur di kawasan pertanian sehingga menjadi
sarang atau media tempat berkembangnya hama penyakit tanaman.
5. Belum lancarnya jalan-jalan yang menghubungkan lokasi perkebunan
dengan pusat desa.
5.3.

Kawasan Lahan Tidur (Semak dan Belukar)

Kawasan lahan tidur pada umumnya dalam bentuk semak atau belukar dengan
luas mencapai 2.498Ha (53,1%). Sebahagian besar lokasi lahan tidur ini berada
di perbatasan dengan TNB, yaitu di Parit 9 kiri
dan kanan dan Parit 10 kiri dan kanan.
Gambar 5.6.
Semak dan Belukar

Di samping di perbatasan TNB lahan tidur juga
terdapat di beberapa lokasi yang berdampingan
dengan kawasan kebun kelapa, kebun campuran,
dan persawahan. Kawasan lahan tidur pada
umumnya menjadi masalah bagi petani lain
karena kawasan ini merupakan sarang dan tempat berkembang biaknya hama
dan penyakit khususnya babi yang merupakan musuh berat tanaman. Menurut
informasi dari warga desa bahwa lahan tidur yang berlokasi di Parit 9 kiri
dulunya merupakan lahan persawahan yang sekarang telah ditinggalkan oleh
petaninya. Lahan tersebut sekarang sudah ditumbuhi semak dan belukar.
Permasalahan yang berkaitan dengan kawasan lahan tidur dalam bentuk semak
dan belukar, baik yang berlokasi di perbatasan TNB maupun yang berlokasi di
sekitar perkebunan adalah sebagai beikut:
1. Banyaknya hama dan penyakit tanaman yang berkembang di dalam kawasan
semak dan belukar.
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2. Sebahagian dari lahan tidur belum memiliki drainase yang baik sehingga sulit
untuk budidaya tanaman.
3. Lahan tidur dimiliki oleh banyak orang dan adanya ketimpangan dalam
penguasaan lahan tidur sehingga sulit mengambil kesepakatan dalam
menetapkan pengolahan lahan.
5.4.

Kawasan Pesisir Pantai dan Sungai

Desa Air Hitam Laut merupakan desa pantai dengan panjang garis pantai lebih
kurang 9,4 km. Kawasan Pesisir Pantai ini terdiri dari 3 kawasan, yaitu:
5.4.1. Pesisir Pantai
Menurut teori ekologi pantai khususnya Pulau Sumatera bahwa tanaman yang
biasanya tumbuh pada barisan pertama (dari pinggiran pantai) adalah tumbuhan
api-api (Avicennia,sp), barisan kedua tumbuhan
bakau (Rhizopora, sp),
kemudian pada barisan berikutnya tumbuhan nipah (Nypah, sp). Melihat kepada
kondisi sekarang, bahwa benteng I dan benteng II tumbuhan pantai sudah hilang
dan sampai masuk ke benteng ke III, yaitu tumbuhan nipah. Hal ini
menggambarkan bahwa telah terjadi pergeseran garis pantai arah ke darat
selama beberapa tahun belakangan.
Gambar 1.7.
Kawasan Pesisir Pantai

Kawasan Pinggiran Pantai Air Hitam Laut yang
sekarang ditumbuhi oleh tumbuhan nipah
setiap waktu dihantam oleh ombak laut
sehingga terjadi abrasi laut. Tanaman nipah
tesebut satu per satu hancur dihantam ombak
sehingga garis pantai secara beransur-ansur
bergeser arah ke darat. Menurut perkiraan
beberapa sumber bahwa di Desa Air Hitam Laut
dan melihat kondisi di lapangan sewaktu penelitian, dan wawancara dengan
beberapa sumber di desa, bahwa
pergeseran garis pantai di Desa ini
diperkirakan, sekurang-kurangnya pergeseran tersebut mencapai 60 meter
selama 10 tahun terakhir atau lebih kurang 6 meter per tahun. Untuk itu, guna
mencegah kerusakan pantai lebih parah diperlukan usaha replanting tanaman
penyangga pantai dan teknologi lain untuk pemecah ombak.
Kawasan pinggiran pantai Desa Air Hitam Laut ini cukup potensial sebagai
kawasan wisata, terutama karena pantainya cukup landai dan berpasir (warna
pasir hitam). Kawasan ini sudah sering dikunjungi oleh wisatawan terutama
sekali pada bulan safar (sekitar bulan Maret) masyarakat lokal mengadakan
upacara ritual yang disebut dengan ”Mandi Safar”. Acara ini biasanya dihadiri
oleh pejabat-pejabat tinggi dari Provinsi Jambi (Gubernur) dan Kabupaten
Tanjabtim (Bupati). Kira-kira 50 meter sampai dengan 100 meter arah ke darat
dari pinggiran pantai ini mulai berkembang menjadi kawasan rumah walet.
Terlihat beberapa rumah walet yang selesai dibangun seperti rumah panggung
dengan bangunan sistem bertingkat.
5.4.2. Pinggiran Sungai
Desa ini diari oleh Sungai Air Hitam Laut sepanjang lebih kurang 30 Km dari
arah perbatasan TNB sampai ke laut. Sungai ini memiliki fungsi ganda (multi
fungsi) di antara sebagai sarana transportasi, pelabuhan (dermaga), penampung
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air pasang dan pengaliran air surut, sarana pemeliharaan ikan, pembuangan
limbah rumah tangga, dan lainnya.
Gambar 5.8.
Pinggiran Sungai

Sungai ini membelah wilayah Desa Air Hitam
Laut menjadi 2 (dua) bagian utara dan selatan
atau masyarakat setempat menyebutnya dengan
parit kiri dan parit kanan. Pinggiran sungai
termasuk kawasan strategis karena merupakan
kawasan konservasi.
5.4.3. Perairan Lepas
Menurut undang-undang nomor 6 tentang perairan Indonesia pasal 3 ayat 2
bahwa laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur
dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.
Gambar 5.9.
Perairan Lepas

Desa Air Hitam Laut sebagai bagian dari wilayah
pantai Indonesia memiliki wilayah perairan
selebar 12 mil laut. Kawasan ini dapat digunakan
sebagai areal penangkapan ikan atau untuk
keperluan lain dengan tidak menganggu
penggunaan lainnya. Di Desa Air Hitam Laut
terdapat sebanyak 120 KK nelayan yang pada
umumnya berdomisili di Dusun 3, Dusun 4 dan sebahagian di Dusun 1 dan
Dusun 2. Pada musim-musim tertentu (disebut dengan musim udang atau
musim utara) biasanya pada bulan Oktober sampai bulan Maret jumlah nelayan
ini bertambah karena datang nelayan musiman dari wilayah lain (khususnya dari
Lampung). Mereka menetap selama beberap waktu di desa ini.
5.4.4. Permasalahan Pengembangan Kawasan Pantai
Permasalahan dalam pengembangan kawasan pantai adalah :
1. Belum selesainya jalan darat menuju ke lokasi pantai.
2. Sulitnya perhubungan transportasi antara pusat desa dengan Kawasan Pantai
yang direncanakan sebagai kawasan wisata.
3. Belum tertatanya kawasan pantai sebagai objek wisata.
4. Semakin bergesernya garis pantai arah ke darat akibat abrasi air laut.
5. Semakin berkembang kawasan rumah walet di kawasan pantai dan
pemukiman.
5.5.

Permasalahan Sosial Ekonomi Desa Terkait Taman Nasional

Beberapa permasalahan desa yang terkait dengan upaya perlindungan kawasan
konservasi TNB antara lain;
a. Tingginya Kebutuhan Kayu Bangunan: Perkembangan perumahan
penduduk yang relatif cepat, yaitu sekitar 8 buah rumah setiap tahunnya
merupakan ancaman bagi kelestarian TNB. Setiap pembangunan rumah
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tinggal baru akan memerlukan kayu sejumlah 20 sampai dengan 30 kubik
sehingga setiap tahunnya diperlukan jumlah kayu sekitar 160 sampai 240
kubik.
Gambar 5.10.
Perumahan Penduduk dan Walet

Belum termasuk kebutuhan kayu untuk rumah
walet yang saat ini sedang berkembang
pembangunannya. Kalau tidak ada larangan
pembangunan rumah walet dari pihak Pemda,
maka diperkirakan setiap tahunnya akan
muncul satu sampai 2 buah rumah walet yang memerlukan jumlah kayu lebih
besar dari rumah biasa. Sebelum adanya penertiban penebangan kayu di
sekitar TNB masyarakat selama ini memenuhi kebutuhan kayu dari TNB.
Untuk itu maka dapat dipahami mengapa tradisi menanam pohon-pohonan
di sekitar rumah atau di sekitar kebun oleh penduduk belum ada. Secara
resmi kebutuhan kayu oleh penduduk pada saat ini didatangkan dari luar
desa. Hal ini tentu akan memakan biaya dan kesulitan transportasi yang
besar.
b. Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Petani Pangan: Petani pangan
khususnya padi sawah memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif rendah dan
bahkan tergolong masih miskin. Kemiskinan ini berkaitan dengan rendahnya
hasil padi, bahwa padi ditanam satu kali dalam
satu tahun dengan tingkat produksi yang
relatif rendah (1 sampai 3 ton per hektar).
Gambar 5.11.
Petani Pangan

Kehidupan petani padi sawah sangat
tergantung pada keterdiaan air dan kondisi air.
Mereka baru bisa bekerja kalau musim hujan
telah datang dan selama itu tenaga kerja
mereka menganggur atau bekerja menerima upahan dalam kegiatan lain.
Ancaman lain dari kehidupan pertanian mereka adalah berjangkitnya hama
babi. Petani ini telah beberapa kali mencoba menanam tanaman kelapa,
tetapi tanaman telah rusak sebelum tumbuh karena dimakan oleh hama babi.
Pengangguran dan tuntutan ekonomi penduduk adalah sesuatu yang
mengancam pengrusakan terhadap TNB. Keluarga-keluarga miskin dan
menganggur di desa tersebut akan mudah dicukongi oleh toke-toke dan
pemodal atau pengusaha kayu untuk menebang di kawasan TNB.
c. Pengangguran Generasi Muda: Pada saat ini banyak tamatan sekolah
dasar dan sekolah menengah yang menganggur, termasuk juga anak-anak
putus sekolah. Mereka adalah tenaga yang potensial, baik untuk merusak
maupun pelestari TNB. Calon perusak karena penganggur sangat gampang
dicukungi untuk memanfaatan kekayaan alam TNB. Sebaliknya mereka juga
potensi sebagai pemelihara TNB jika kepada mereka diberikan pengetahuan
dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan lapangan
kerja, diantaranya mengembangkan industri pedesaan seperti industri
pembuatan kopra, industri pengolahan minyak kelapa dan produk-produk
kelapa lainnya. Lapangan kerja lain adalah melalui pengembangan industri
kepariwisataan
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d. Berkurangnya Hasil Tangkapan di Laut: Kelompok nelayan yang
kebanyakan berdomisili di Dusun 3 pada saat ini sudah mulai mengeluh
karena hasil tangkapan di laut yang terus berkurang. Mereka menjadi
semakin terikat dan semakin tergantung kepada toke.
Gambar 5.12.
Produk Perikanan

Beberapa
orang
dari
nelayan
sudah
mengalihkan perhatian ke lahan perkebunan
kelapa. Dalam jangka panjang kebutuhan akan
lahan semakin meningkat.
e. Pergeseran Garis Pantai Arah ke Darat
Akibat Abrasi: Besarnya ombak laut dan rusaknya benteng tanaman yang
tumbuh dibarisan pantai membuat laju abrasi air laut semakin cepat. Hal ini
berarti lahan desa yang tersedia untuk pertanian dan pemanfaatan lain
semakin berkurang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan lahan akan
mendorong pembukaan areal baru yang salah
satunya adalah mengarah ke kawasan TNB.
Gambar 5. 13.
Abrasi Pantai

Menurut teori ekologi pantai bahwa tanaman
yang biasanya tumbuh pada barisan pertama
(di pinggiran pantai)
adalah api-api
(Avicennia,sp), kemudian pada barisan kedua
adalah tanaman bakau (Rhizopora, sp),
seterusnya pada barisan ketiga barulah tanaman nipah (Nypah, sp). Kondisi
sekarang ini menggambarkan bahwa benteng I dan benteng II tanaman
pantai tersebut sudah hilang dan sekarang masuk ke benteng ke III, yaitu
tanaman nipah (Nypah, sp).
Kawasan Pinggiran Pantai Air Hitam Laut yang sekarang ditumbuhi oleh
tanaman nipah. Setiap waktu tanaman ini dihantam oleh ombak laut
sehingga terjadi abrasi laut. Tanaman nipah yang tumbuh dipinggir laut
tesebut satu per satu copot dihantam ombak sehingga garis pantai secara
beransur-ansur bergeser arah ke darat. Berdasarkan hasil survei Tim PPLH
UNJA pada bulan Agustus 2007 dengan menggunakan metode wawancara
dengan penduduk yang berdomisili di pinggiran laut dan pemuka masyarakat
setempat diperkirakan bahwa garis pantai di Desa Air Hitam Laut telah
bergeser lebih kurang 60 meter arah ke darat selama 10 tahun terakhir.
Dengan demikian diperkirakan pergeseran garis pantai ini memiliki
kecepatan sekitar 10 meter per tahun. Data ini cukup dipercaya karena
penduduk yang berdomisili di bagian muara sungai Air Hitam Laut tersebut
masih dapat menunjukan dimana rumah tetangga mereka berdiri kira-kira 10
tahun yang lalu. Rumah tetangga tersebut sekarang sudah berpindah arah ke
hulu sungai. Untuk itu demi mempertahankan garis pantai dari abrasi air laut
diperlukan konservasi pantai dengan tanaman bakau atau api-api.
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esa Air Hitam Laut disamping memiliki potensi sosial ekonomi cukup besar,
seperti penghasil kelapa, padi, ikan, udang dan hasil-hasil lainnya juga
merupakan kawasan strategis karena terletak di pinggiran pantai, memiliki
pulau-pulau kecil, sungai, dan berbatasan dengan Taman Nasional Berbak.
Berkaitan dengan lokasi desa yang strategis, maka Desa ini banyak mendapat
perhatian dari pihak lain mulai dari pemerintah Kecamatan Sadu, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Nasional dan bahkan dunia
Internasional. Perencanaan tata ruang desa tidak dapat dipisahkan dari isu-isu
desa penyangga TNB, desa pantai yang berkaitan dengan abrasi, hasil perikanan
laut, ketahanan nasional, wilayah laut dan pulau-pulau kecil.
6.1.

Kebijakan Terkait Desa Air Hitam Laut

Beberapa kebijakan yang terkait dengan kondisi saat ini dan masa depan tata
ruang desa antara lain;
1. Desa Air Hitam Laut sebagai Wilayah Administratif : Secara hukum
dan administratif keberadaan Desa Air Hitam Laut dapat dilihat dari
beberapa ketetapan hukum berikut:
-

Desa Air Hitam Laut secara administratif berada di wilayah Kecamatan
Sadu, di mana kecamatan tersebut di tetapkan dengan Peraturan
Pemerintah No.42 tahun 1992 tentang Pembentukan Wilayah Kecamatan
Sadu.

-

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten
Tanjung Jabung Timur 2006-2011 dan Program Kerja Kecamatan Sadu
2004- 2012 telah ditetapkan beberapa program untuk Desa Air Hitam
Laut, antara lain pembangunan jalan guna meningkatkan akses ke ibu
kota Kecamatan Sadu dan ke desa-desa sekitar, akses jalan antar dusun,
antar RT dan antar kawasan-kawasan penting.

-

Desa Air Hitam Laut terletak di Kabupaten Tanjabtim sesuai dengan
Undang-Undang No... tahun 1999 tentang pembentukan Kab. Tanjabtim.
Oleh karena itu, pembangunan desa ini mengacu kepada programprogram pembangunan kabupaten.

2. Desa Air Hitam Laut Sebagai Desa Potensial: Desa Air Hitam Laut
memiliki potensi dalam bidang ekonomi, pelabuhan, perdagangan, dan
wisata, yaitu:
-

Potensi ekonomi pertanian, yaitu penghasil kelapa, pangan, ikan, udang,
dan hasil laut lainnya yang dipasarkan ke luar desa.

-

Potensi pelabuhan dan perdagangan, yaitu tempat persinggahan kapalkapal ukuran kecil dan sedang.
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-

Potensi wisata, yaitu wisata laut, pantai, sungai, agrowisata, budaya, dan
gerbang TNB.

3. Desa Air Hitam Laut sebagai Kawasan Strategis: Sebagai desa yang
terletak di kawasan strategis desa ini merupakan kawasan penting jika dilihat
dari aspek berikut:
4. Desa Air Hitam Laut Sebagai Desa Penyangga TNB: Sebagai desa
penyangga TNB, Desa ini didukung oleh beberapa aturan hukum berikut:
-

Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan. Desa ini
berada dalam lingkungan TNB sehingga memegang peranan penting
dalam penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam yang
bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya dari
kerusakan.

-

SK Menteri No. 258/Kpts-II/1992 Tentang Taman Nasional Berbak
dengan luas 162.700 Ha dan TNB sebagai lahan basah Internasional yang
ditetapkan dalam konvensi Ramsar pada tahun 1992. Bahwa Desa Air
Hitam laut termasuk salah satu desa penyangga TNB.

-

Surat Dirjen PHKA Dephut nomor S 496/IV-KK/2007 tentang Daerah
Penyangga antara kawasan konservasi dengan area IUPHHKRA/IUPHHK-RT Transmigrasi, pertambangan, dan kegiatan non
kehutanan lainnya. Bahwa sekitar 500 meter sampai dengan 1000 meter
dari perbatasan perlu dilakukan kolaborasi dengan pihak lain untuk
membentuk kawasan konservasi.

-

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (RTRWK) tahun 2004.

5. Desa Air Hitam Laut Sebagai Sempadan Pantai dan Sungai: Sebagai
desa sepadan pantai dan sungai desa ini didukung oleh beberapa aturan
hukum berikut:
-

Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang terutama
pasal 17 yang menjelaskan tentang kawasan lindung dengan menentukan
ruang untuk pelestarian lingkungan.

-

Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil terutama mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil tentang alokasi ruang dalam Rencana Kawasan
Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan
Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur.

-

Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan terutama
mengenai larangan penebangan kayu di sekitar pinggiran sungai dan
danau.

-

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2006-2026
Kabupaten Tanjung jabung Timur terutama tentang kawasan konservasi
Sub Zona Cagar alam pantai mangrove.

-

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (RTRWK) tahun 2004.
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6. Desa Air Hitam Laut Sebagai Produsen Perkebunan dan Pangan:
Sebagai desa penghasil perkebunan dan pangan desa ini didukung oleh
beberapa aturan hukum berikut:
-

Undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan terutama
mengenai penggunaan tanah untuk usaha perkebunan. Bahwa
pembukaan usaha perkebunan pemindahan hak atas tanah tidak
dibenarkan jika mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari
luas minimum.

-

Kebijakan ketahanan pangan nasional mengusahakan pengadaan pangan
dalam negeri.

-

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2011
Kabupaten Tanjung jabung Timur terutama tentang program pengadaan
pangan dan hasil perkebunan.

7. Desa Air Hitam Laut Sebagai Gerbang Wisata TNB: Sebagai desa
yang terletak di gerbang masuk TNB desa ini didukung oleh beberapa aturan
hukum berikut:
-

RPJP Kabupaten Tanjabtim 2006-2026 yang menjelaskan bahwa Desa
Air Hitam Laut sebagai gerbang masuk wisata TNB.

-

Rencana Pengembangan Pariwisata Alam TNB di mana Desa Hitam Laut
sebagai gerbang masuk ke TNB

6.2. Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi di
Desa Air Hitam Laut
Visi dan Misi menjadikan Desa Air Hitam Laut sebagai desa wisata telah
didukung oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung timur dan
Provinsi Jambi yang terlihat dari pelaksanaan beberapa program pembangunan,
yaitu:
- Program pembangunan jalan darat, jembatan, dan parit (kanal) dari Desa ini
menuju Kota Jambi.
- Pembangunan beberapa fasilitas kebutuhan dasar rumah tangga, seperti
pembangunan beberapa sumur bor untuk menyediakan sumber air bersih.
- Pembangunan home stay sebagai sarana wisata yang merupakan cikal bakal
pengembangan objek wisata di desa ini.
6.3. Rencana Pembangunan Berbagai Sarana Publik lainnya
Hasil konsultasi publik pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui
Bappeda Kabupaten pada tanggal 16 Agustus 2007 di Desa Air Hitam Laut telah
menyepakati hal-hal berikut:
1.

Pembangunan Pusat Pagelaran Seni

2.

Rehabilitasi pembangunan gedung SD no 203 di dusun 4

3.

Pembangunan Tempat Pemakaman Umum yang baru di dusun 4

4.

Pembangunan Pos Pengamatan burung dan satwa liar (gardu pandang di
lokasi sungai arah TNB

5.

Penambahan home stay di dusun 3

6.

Pengembangan Pembangunan Dermaga di Dusun 1
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7.

Pengembangan budidaya perkebunan kelapa di parit 1 sampai 7 kanan dan
parit 1 sampai 3 kiri

8.

Pengembangan areal persawahan di parit 8 dan 9 kanan

9.

Pengembangan tanaman semusim di semua parit

10.

Pembangunan sarana jalan, yaitu 4 jalan di sektor kanan, satu jalan dari
parit 1 sampai 10 kiri dan kanan, 3 jalan di seberang (parit 3 dan 4)

11.

Pembangunan sumur bor di dusun 1 RT 1, dusun 2 RT 7, dan dusun 4 RT 13

12.

Pembangunan Pusat Research di parit 9

13.

Rencana pembangunan Pusat Listrik Tenaga Surya.

14.

Pembangunan musium budaya di dusun 1 RT 5

15.

Pembangunan sarana olah raga lapangan bola kaki di dusun 4 RT 14

16.

Pemindahan Bangunan Puskesmas ke dusun 2

17.

Pembangunan Pusat Informasi Masyarakat di dusun 2

18.

Pembangunan Gedung Serba Guna di dusun 2

19.

Pembangunan Tempat Pembauangan Sampah di arah ke perbatasan TNB

20.

Pembangunan Perpustakaan Umum di dusun 2
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7.1. Visi dan Misi Desa Air Hitam Laut
isi dan misi desa disusun berdasarkan hasil identifikasi aspirasi masyarakat
desa Air Hitam Laut baik melalui survey kuisoner, dan interview serta konsultasi
publik.
Konsultasi Publik
(Perwakilan)

Diskusi
Kelompok dan
Lapangan

Kuisoner dan
Interview

Gambar 7.1.
Langkah-langkah Menentukan Visi dan Misi Desa Aspiratif
Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rencana penetapan Desa Gerbang Wisata
Kawasan TNB khususnya dan Tanjung Jabung Timur pada umumnya dapat
diterima dengan syarat berbasis partisipasi rakyat dan bertujuan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu;
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Untuk menunjang pencapaian visi yang telah dirumuskan diatas maka perlu
dilaksanakan misi sebagai berikut:
6. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi (darat dan air) guna
meningkatkan aksesibilitas terhadap wilayah desa.
7. Menggali berbagai kekayaan sumberdaya alam dan lingkungan lokal guna
mendorong pengembangan desa sebagai Gerbang Wisata TNB.
8. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna mendukung program
pengembangan Desa Gerbang Wisata TNB Berbasis Partisipasi Rakyat.
9. Mengembangkan fasilitas publik dan pariwisata yang terintegrasi dengan
pengembangan wisata alam TNB dan mampu mendukung peningkatan
partisipasi masyarakat desa.
10. Meningkatkan daya dukung sumberdaya dan lingkungan guna mendorong
aktivitas perekonomian dan peningkatan produktivitas sektor pertanian dan
perikanan rakyat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
11. Mendorong perkembangan ekonomi alternatif desa melalui pengembangan
industri pengolahan produk pertanian dan perikanan skala kecil dan
menengah serta usaha kepariwisataan.
12. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan tokoh-tokoh baik formal maupun
informal dalam perencanaan pengembangan desa dan upaya pelestarian
lingkungan hidup.
7.2.

Konsepsi dan Strategi Pengembangan Desa

7.2.1. Tujuan Pengembangan Tata Ruang Desa
Tujuan umum pengembangan tata ruang dan fasilitasi Desa Air Hitam Laut
sebagai salah satu desa penyangga TNB adalah;
mengembangkan suatu pola pemanfaatan ruang desa penyangga yang
terintegrasi dengan upaya pelestarian kawasan konservasi sehingga mampu
mendorong terciptanya keseimbangan antara berbagai fungsi sosial, ekonomi
dan ekologi sumberdaya dan lingkungan baik kawasan desa maupun kawasan
TNB.
Sedangkan tujuan khusus pengembangan tata ruang adalah;
1. Semakin terbukanya aksesibilitas desa dengan jarak dan waktu tempuh
singkat baik melalui jalan darat maupun sungai, serta terbukanya
aksesibilitas menuju objek-objek wisata alam kawasan TNB.
2. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) lokal agar mampu secara
optimal memanfaatkan potensi desa terutama terkait persaingan
memperoleh manfaat pengembangan Desa Gerbang Wisata TNB.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa dan
pengembangan desa gerbang wisata TNB serta kesadaran pentingnya upaya
pelestarian lingkungan untuk mendukung ekonomi desa.
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4. Semakin tertatanya kawasan pemukiman penduduk dengan kondisi
lingkungan pemukiman yang bersih, aman, dan tertib (beradat) sebagai
prasyarat utama dan pendukung pengembangan desa gerbang wisata TNB.
5. Semakin terintegrasinya upaya pelestarian lingkungan baik kawasan desa
maupun kawasan TNB dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
desa penyangga.
6. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik lokal, regional maupun
internasional ke kawasan wisata TNB dengan lokasi pemukiman sementara
(persinggahan) desa Air Hitam Laut.
7. Meningkatnya aktivitas ekonomi desa penyangga dengan daya dukung
lingkungan yang semakin meningkat guna mendorong perkembangan
pertanian dan perikanan berkelanjutan.
8. Meningkatnya produktivitas masyarakat desa baik melalui peningkatan
produktivitas sektor pertanian dan perikanan maupun melalui
pengembangan sumber-sumber ekonomi alternatif.
9. Meningkatnya luas kawasan hijau pada wilayah pantai, sungai, dan parit serta
kawasan konservasi pada batas TNB yang memiliki fungsi sosial, ekonomi
dan ekologi.
10. Terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, sandang dan papan) masyarakat
desa secara swadaya dan swadana tanpa mengurangi fungsi desa sebagai desa
penyangga kelestarian TNB.
7.2.2. Kapasitas Pengembangan Ruang Desa
Kapasitas pengembangan ruang desa disesuaikan dengan kondisi aktual dan
potensi sumberdaya baik lahan maupun manusia, yaitu;
1. Pemanfaatan ruang di kawasan pemukiman yang berlokasi di sekitar muara
Sungai Air Hitam Laut sudah maksimal namun pembangunan jalan utama
(P2D) membuka peluang bagi berkembangnnya pemukiman baru di sekitar
jalan.
2. Kawasan pantai yang di desa ini panjangnya sekitar 9,4 Km merupakan
kawasan yang potensial untuk kawasan wisata. Di lokasi ini secara tradisional
dimanfaatkan untuk upacara ritual ”mandi safar” dan dapat berkembang
menjadi kawasan wisata.
3. Kondisi tanaman kelapa dengan pola monokultur maupun dengan pola
kebun campuran pada umumnya masih tergolong dalam usia produktif
namun dari sudut pola tanam masih dapat dioptimalkan dengan sistem
tumpang sari dengan tanaman kayu-kayuan.
4. Lahan persawahan rata-rata baru termanfaatkan seluas 40% dari luas lahan
yang ada dan sisanya belum termanfaatkan karena kurangnya jumlah parit
untuk pengaturan air. Kendala lain pemanfaatan lahan persawahan adalah
serangan hama babi akibat masih luasnya semak belukar terutama pada
lahan-lahan menganggur.
5. Lahan tidur (menganggur) yang sebenarnya potensial untuk dimanfaatkan
masih sangat luas sekitar 2.498 Ha (53,1% dari luas desa). Kondisi lahan yang
masih dalam semak belukar merupakan sumber hama babi yang menganggu
tanaman pangan dan pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk tanaman
kelapa atau tanaman lainnya. Kendala pemanfaatan semak belukar
disamping modal dan tenaga kerja adalah status kepemilikan lahan yang
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kurang merata antar penduduk akibat penguasaan lahan oleh individu
tertentu.
7.2.2. Kapasitas Pengembangan Ruang Desa
Arah pengembangan ruang desa disesuaikan dengan kecenderungan arah
perkembangan desa berdasarkan rencana pembangunan kecamatan dan
kabupaten serta aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, antara lain;
1. Pemukiman penduduk sedang bergerak arah ke jalan utama yang sedang
dibangun pemerintah, untuk lebih mendorong perkembangan perlu dibangun
fasilitas publik yang merupakan kebutuhan dasar, diantaranya sumber air
minum, sumber energi listrik dan jalan-jalan penghubung.
2. Pemukiman penduduk dari lokasi pusat desa sedang bergerak arah ke barat
yang didominasi areal kebun kelapa. Hal ini akan dapat dipercepat dengan
pembangunan jalur jalan baru yang melingkar mengelilingi pemukiman yang
ada sekarang.
3. Kawasan lahan tidur yang umumnya di lokasi arah ke barat secara berangsurangsur sedang dikembangkan menjadi kebun kelapa. Untuk itu, perlu
didorong dengan kegiatan penyuluhan dan pendampingan kelompok tani
parit. Bekerja secara kelompok dapat membantu memerangi hama babi.
4. Intensifikasi lahan perkebunan kelapa dan kebun campuran dengan pola
tumpang sari tanaman kayu-kayuan akan dilakukan petani jika ada insentif
berupa bibit tanaman dan pupuk serta kegiatan pendampingan kelompok.
5. Intensifikasi tanaman padi sawah dan pembukaan kebun kelapa bagi petani
padi sawah akan terjadi kalau ada insentif berupa bibit, pupuk dan
pendampingan kelompok tani.
6. Pemanfaatan lokasi pantai dan sungai untuk kegiatan wisata sedang
berkembang terutama karena didorong oleh upacara ritual ”mandi safar”
setiap bulan Maret .
7.2.3. Pedoman Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Desa
Desa Air Hitam Laut terletak di antara dua kawasan strategis, yaitu kawasan
hutan lindung TNB di sebelah Barat dan kawasan Pantai di sebelah Timur. Untuk
itu pedoman utama penataan ruang desa adalah 3 Undang-Undang, yaitu UU. No
26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 19 tahun 2004 tentang
Kehutanan, dan UU. No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pantai dan
Pulau-pulau Kecil. Ketiga undang-undang ini sudah diakomodasikan oleh
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan (RTRWK) Kabupaten Tanjung
Jabung Timur tahun 2004. Mengacu pada aturan-aturan hukum yang berlaku
tersebut diatas maka Desa Air Hitam Laut termasuk pada lingkungan kawasan
strategis nasional, yaitu di lingkungan TNB yang merupakan warisan dunia dan
lingkungan pantai yang berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan negara.
Untuk itu, dalam tata ruang Provinsi Jambi bidang pertahanan dan keamanan
kawasan pantai timur Provinsi Jambi ditetapkan sebagai Zona Pertempuran.
Dalam Kebijakan Pembangunan Provinsi Jambi Kabupaten Tanjung Jabung
Timur memiliki kawasan lindung yang terdiri dari 3 fungsi, yaitu
1. Kawasan suaka alam yaitu wilayah konservasi Taman Nasional Berbak yang
dikelola secara khusus oleh manajemen TNB.
2. Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahan terdiri dari kawasan hutan
lindung.
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3. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari kawasan hutan bergambut,
sempadan pantai, sempadan sungai, dan hutan bakau serta kawasan rawan
bencana.
Desa Air Hitam Laut memiliki hampir semua kriteria sebagai kawasan strategis,
sehingga memerlukan program penataan dan pemanfaatan ruang desa yang lebih
baik. Kegiatan penataan dan pemanfaatan ruang perdesaan ini diharapkan dapat
mendorong fungsi dan peran desa yang berkelanjutan baik sebagai penyangga
TNB, pesisir pantai timur, pusat pelayanan masyarakat baik desa sendiri maupun
desa sekitarnya, serta memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan
masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik adalah faktor
pendukung utama dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan sebaliknya
lingkungan yang lestari akan mampu menyediakan daya dukung sumberdaya
yang berkelanjutan bagi aktivitas perekonomian masyarakat. Interaksi positif ini
pada masa akan datang akan mampu mendorong pemanfaatan ruang yang
seimbang antara fungsi ekologi, ekonomi dan sosial.
7.3.

Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan hasil kajian Rencana Tata Ruang Desa Air Hitam Laut yang telah
dilakukan terutama yang menyangkut hal berikut:
1. Fungsi wilayah desa sebagai perdesaan penyangga TNB, dan perdesaan pesisir
pantai timur Provinsi Jambi.
2. Kondisi riil yang sudah ada dan berkembang pada saat sekarang serta kondisi
letak dan geografis desa, serta kondisi sumberdaya alam dan lingkungan.
3. Potensi dan kecenderungan arah pengembangan wilayah desa pada masa
sekarang dan akan datang sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
4. Aspirasi yang berkembang dalam masyarakat tentang arah dan tujuan
pengembangan desa.
5. Peraturan atau aspek legal formal yang berlaku pada tingkat daerah
(kabupaten/provinsi) dan nasional serta potensi kearifan budaya lokal desa.
Berdasarkan pada hal tersebut, maka rencana penataan dan pemanfaatan ruang
perdesaan menggunakan pendekatan sistem zonasi yang dapat dibagi atas 5 (lima)
zona, yaitu;
1. Zona Konservasi merupakan wilayah desa yang dikelola untuk kelestarian
fungsi lingkungan guna meningkatkan daya dukung sumberdaya yang
berkelanjutan.
2. Zona Penghijauan merupakan bagian dari wilayah desa yang memiliki fungsi
utama ekologi tetapi secara terintegarsi dapat dimanfaatkan untuk
pengembangan sosial ekonomi masyarakat desa.
3. Zona Budidaya merupakan bagian dari wilayah desa yang dikelola dan
dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian (perkebunan, pangan
dan holtikultura, peternakan dan perikanan.
4. Zona Pemukiman merupakan bagian dari wilayah desa yang dikelola untuk
pengembangan perumahan atau tempat tinggal penduduk.
5. Zona Pemanfaatan Khusus merupakan bagian dari wilayah desa tetapi juga
dapat tersebar sebagai bagian zona lain yang dimanfaatkan untuk
mendukung aktivitas perekonomian desa.
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Tabel 7.1. Sistem Zonasi dan Pemanfaatan Ruang Desa Air Hitam Laut Hasil
Studi Tataruang Desa Penyangga
No

Zonasi

1

Zona Konservasi

2

Zona atau Jalur Hijau

3

Zona Budidaya

4

Zona Pemukiman

5

Zona Pemanfaatan
Khusus

Pemanfaatan
a. Taman Nasional Berbak
b. Buffer Zone TNB
c. Pesisir Pantai
a. Sungai dan Sempadan
b. Parit dan Sempadan
c. Jalan dan Sempadan
a. Perkebunan
b. Tanaman Pangan
a. Pusat Desa
b. Pemukiman Umum
a. Bisnis dan Perdagangan
b. Industri Pariwisata
c. Lainnya
JUMLAH

Ha

Luas

%

331
231
119
33
59
2.995
369
25
355
36
65
82

7,04
4,91
2,53
0,70
1,26
63,72
7,85
0,32
7,77
0,77
1,38
1,74

4.700

100,00

Penyebaran masing-masing rencana pengembangan kawasan dalam tataruang
Desa Air Hitam Laut disajikan pada Gambar 7.1.

Gambar 7.2.
Peta Rencana Tataruang dan Pemanfaatan Ruang Desa Air Hitam Laut
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7.3.1. Zona Konservasi
Zona konservasi merupakan wilayah desa yang dalam pengelolaannya tergantung
pada fungsi dan wewenang administrasi, yaitu;
1. Kawasan Konservasi Taman Nasional Berbak yang langsung dikelola oleh
manajemen TNB sebagai unit pelaksana teknis bidang Konservasi Alam
Provinsi Jambi berdasarkan Kepmenhut No. 185/Kpts-II/1997 tanggal 31
Maret 1997.
2. Kawasan Konservasi Penyangga (Greenbelt Area) Taman Nasional Berbak
yang secara adminstratif menjadi wilayah pemerintahan desa dan dikelola
secara partisipatif oleh masyarakat desa dan berdasarkan letaknya dapat
dibagi atas 2 (dua) kawasan, yaitu;
a. Greenbelt TNB terdapat pada wilayah desa yang berbatasan langsung
dengan taman nasional dan berdasarkan surat Dirjend Perlindungan
Hutan dan Konservasi Alam No. S 496/IV-KK/2007 tanggal 22 Mei 2007
tentang Daerah Penyangga Antara Kawasan Konservasi dengan Area
IUPHHK-HP/IUPHHK-HT transmigrasi, pertambangan, dan kegiatan
non-kehutanan lainnya. Surat edaran ini menyatakan bahwa wilayah
1.000 meter (jika masih ada masalah sengketa perbatasan) dan sejauh
500 meter (jika tidak ada sengketa perbatasan) dari batas taman nasional
agar dilakukan koordinasi pengelolaan. Koordinasi pengelolaan dilakukan
antara pemegang izin kegiatan non kehutanan dan instansi terkait guna
mengalokasikan areal kerjanya sebagai daerah penyangga kawasan
konservasi dan tidak melakukan kegiatan pembukaan lahan di daerah
tersebut.
Berdasarkan kondisi riil yang ada sekarang dimana tidak ada sengketa
perbatasan antara Desa Air Hitam Laut dan TNB, maka wilayah ini
direncanakan dikelola melalui kerjasama atau kolaborasi pengelolaan
kawasan konservasi dengan pemegang hak pemilikan lahan masyarakat
desa sendiri. Pendekatan dalam pengelolaan wilayah penyangga TNB
adalah pola partisipatif dengan pembinaan instansi terkait (TNB dan
Pemda) dengan komoditas multi-fungsi (fungsi ganda). Pendekatan
konsep agroforestry dalam pengelolaan dapat dikembangkan dengan
tanaman campuran yang memiliki fungsi ekologi, ekonomi dan sosial
dapat dikembangkan.
Sesuai dengan perkembangan asprirasi dan
kebutuhan masyarakat masa akan datang, maka pola agroforestri yang
dikembangkan adalah;
1. Pengembangan komoditas tanaman kayu-kayuan seperti bulian,
jelutung dan meranti guna memenuhi kebutuhan kayu masyarakat
pada masa akan datang baik untuk perumahan, budidaya walet
maupun bahan baku pembuatan kapal dan kebutuhan lainnya.
2. Pengembangan komoditas tanaman buah-buahan dan obat-obatan
tradisional yang memiliki fungsi konservasi dan dapat dimanfaatkan
oleh sebagian masyarakat desa sebagai sumber pendapatan tambahan.
Sistem dan alternatif bentuk pengelolaan yang dikembangkan adalah pola
partisipatif baik dalam bentuk hutan rakyat, hutan adat, hutan kas desa
maupun hutan kemasyarakatan. Pengelolaan partisipatif diharapkan
mendapat dukungan pembiayaan dan pembinaan instansi terkait seperti
manajemen TNB dan Pemerintah Daerah (kabupaten dan provinsi),
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Pemerintah Pusat dan tidak menutupi bersumber dari lembaga nonpemerintahan baik lokal, regional maupun internasional.
b. Greenbelt Pesisir Pantai merupakan wilayah konservasi perdesaan yang
berada pada sekitar pantai timur dengan jarak 200 meter dari bibir pantai.
Tujuan pengembangan wilayah konservasi pesisir disamping untuk
mengurangi laju abrasi pantai dan intruksi air laut ke wilayah daratan
juga untuk menjaga kelestarian daya dukung lingkungan yang mampu
menyediakan daya dukung bagi pemenuhan sumber-sumber ekonomi
masyarakat.
Pada saat sekarang kawasan pinggiran pantai Air Hitam Laut ditumbuhi
oleh tanaman nipah yang mulai berkurang (rubuh dan hanyut) akibat
hantaman ombak dan menyebabkan garis pantai secara perlahan bergeser
ke darat. Program penanaman kembali (replanting) tanaman penyangga
pantai sangat dibutuhkan guna mampu berfungsi optimal sebagai
pemecah ombak. Jenis komoditas dalam program replanting pesisir
pantai yang direncanakan berlapis (berdasarkan pada teori ekologi)
dengan komoditas masing-masing lapis adalah;
1. Lapis atau barisan pertama (pinggiran pantai) dengan komoditas
tanaman api-api (Apicenia, Sp).
2. Lapis atau barisan kedua (tengah) adalah komoditas bakau
(Rhyzopora, Sp).
3. Lapis atau barisan ketiga (berbatasan dengan daratan) komoditas
nipah (Nypah, SP).
Kondisi sekarang ini menggambarkan bahwa benteng I dan II sudah
berkurang atau bahkan sebagian hilang dan hanya tinggal komoditas
nipah yang merupakan benteng ke III. Untuk mencegah pergeseran
pinggiran pantai arah ke darat lebih jauh maka perlu dilakukan
replanting tumbuhan pantai tersebut terutama tanaman api-api dan
bakau.
7.3.2. Zona Penghijauan
Zona penghijauan merupakan wilayah desa yang direncanakan dikembangkan
dengan tujuan tertentu guna menjaga keseimbangan nilai sumberdaya alam desa,
yaitu;
a. Nilai ekologi untuk menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan dalam
menyediakan sumber-sumber daya ekonomi yang berkelanjutan bagi
masyarakat.
b. Nilai estetika atau mempertahankan keindahan alamiah sehingga mampu
menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan Desa Air Hitam Laut sebagai
gerbang wisata rakyat desa penyangga taman nasional.
c. Nilai ekonomi melalui pengembangan tanaman yang memiliki nilai ekonomi
sehingga mampu menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat.
Rencana pengembangan zona atau jalur hijau disesuaikan dengan kondisi
sekarang dengan lokasi-lokasi spesifik yang menyebar pada wilayah desa, yaitu;
1. Jalur Hijau Sempadan Sungai, yaitu kawasan sepanjang  20 meter dari
pinggir sungai (tergantung pada lebar sungai). Wilayah desa yang dilalui
aliran Sungai Air Hitam dengan hulu TNB dan bermuara ke laut berukuran
sedang dengan panjang  30 km.

61

Gambar 7.3.
Jalur Hijau Sepanjang Sungai

Berdasarkan luas sempadan, lebar dan panjang
sungai diperkirakan luas areal hijau ini
mencapai  119 Ha atau 2,53% luas wilayah
administrasi
pemerintahan
desa.
Pengembangan kawasan hijau sempadan
sungai disamping untuk menjaga kelestarian
fungsi ekologi juga meningkatkan nilai estetika
dalam mendorong pengembangan wisata sepanjang sungai dan mencegah
terjadi percepatan pendangkalan sungai akibat erosi lahan (endapan).
Pendangkalan sungai disamping akan menganggu kehidupan biota sungai
juga akan menganggu jalur transportasi yang masih menjadi sarana
transportasi masyarakat desa.
Berdasarkan kondisi saat ini program penghijauan sempadan sungai tidak
perlu dilakukan secara menyeluruh karena sebagaian sempadan masih
bersifat alami dan belum disentuh oleh manusia. Upaya yang sangat perlu
dilakukan adalah mencegah perambahan atau konversi sempadan sungai
untuk pemukiman dan perumahan oleh masyarakat, serta mendorong adanya
peraturan desa yang mengatur pemanfaatan pohon dan daun nipah oleh
masyarakat. Pendekatan dalam program pengembangan kawasan hijau ini
adalah partisipatif dengan melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat
dengan komoditas yang memiliki fungsi ekologi, ekonomi dan estetika seperti
tanaman nipah dan api-api. Untuk mendukung program diperlukan
pengembangan industri rakyat melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan
SDM agar mampu memanfaatkan nilai tambah bagi
2. Jalur Hijau Sempadan Parit, yaitu jalur kiri dan/atau kanan sepanjang parit
selebar 1 meter yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman konservasi
yang memiliki fungsi estetika dan ekonomi.
Gambar 7.4.
Fungsi Parit Bagi Usahatani Kelapa

Rencana didasarkan pada pentingnya menjaga
keberlanjutan fungsi parit sebagai saluran air
irigasi dan mengurangi dampak genangan air
laut pada saat pasang pada lahan budidaya
serta untuk sarana transportasi produk
pertanian seperti kelapa. Alternatif pola pengelolaan dapat melalui
pengelolaan oleh rumah tangga terdekat dan kelompok masyarakat
tergantung pada lokasi parit. Pilihan komoditas berdasarkan aspirasi
masyarakat adalah tanaman pinang dan jelutung yang dapat dimanfaatkan
sebagai sumber pendapatan tambahan dan cadangan kebutuhan kayu untuk
pembangunan perumahan dan pemukiman.
3. Jalur Hijau Sempadan Jalan Darat, yaitu jalur kiri dan/atau kanan sepanjang
jalan desa dan kabupaten selebar ½ kali lebar jalan yang dimanfaatkan untuk
pengemabangan tanaman konservasi yang memiliki fungsi estetika dan
ekonomi. Jalan darat pada saat sekarang masih berupa jalan tanah yang
menjadi penghubung antar parit atau dusun disamping untuk menuju lokasi
budidaya pertanian baik perkebunan maupun tanaman pangan. Jalan desa
ini biasanya sejajar atau mengikuti alur parit kecuali pada wilayah pusat desa,
sehingga panjang jalan ini sesuai dengan panjang parit dengan lebar  3
meter. Rencana pembangunan jalan kabupaten yang mampu menembus jalur
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darat dari Kota Jambi pada masa akan datang diperkirakan akan mendorong
meningkatnya aktivitas perekonomian desa dan masuknya migran dari
daerah lain.
Gambar 7.5.
Jalur Hijau Sepanjang Jalan Darat

Alternatif pengelolaan jalur hijau jalan desa
adalah rumah tangga terdekat dan kelompok
masyarakat, sedangkan untuk jalur hijau jalan
kabupaten dikelola langsung oleh desa dan
dapat
dimanfaatkan
sebagai
sumber
penerimaan desa. Tanaman konservasi yang
dipilih berdasarkan aspirasi masyarakat adalah
pinang untuk jalan desa dan campuran pinang dan kayu-kayuan (jelutung,
meranti dan bulian) untuk jalur hijau jalan kabupaten.
7.3.3. Zona Budidaya
Kawasan budidaya pertanian umumnya mengarah ke sebelah Barat mulai dari
parit 2, parit 3 dan seterusnya, merupakan hamparan lahan yang difungsikan
untuk usaha budidaya baik tanaman perkebunan maupun tanaman pangan serta
tidak tertutup kemungkinan untuk budidaya perikanan darat (masih belum
berkembang).
1. Kawasan budidaya perkebunan merupakan bagian wilayah desa yang dikelola
secara personal oleh rumah tangga petani sebagai sumber pendapatan utama
bagi sebagian besar masyarakat. Komoditas perkebunan yang telah
berkembang didominasi oleh perkebunan kelapa tetapi pada beberapa
wilayah dalam skala kecil telah dikembangkan
komoditas kopi, karet dan buah-buahan oleh
masyarakat.
Gambar 7.6.
Perkebunan Kelapa Monokultur

Kawasan Perkebunan kelapa saat ini meliputi
areal seluas 450 Ha atau lebih kurang 9,6%
dari luas desa yang mencakup areal di Dusun 1,
Dusun 2, dan Dusun 4 tetapi pada masa akan datang masih dapat
berkembang karena masih luasnya lahan tidur atau menganggur. Pada
rencana tataruang desa maka luas lahan potensial untuk tanaman
perkebunan mencapai 2.995 Ha atau 63,72% dari luas keseluruhan areal desa.
Pola usahatani perkebunan yang dominan sekarang adalah monokultur
dimana seluruh areal ditanami hanya jenis komoditas kelapa tanpa adanya
komoditas lain. Pola usahatani ini menjadi sumber utama pendapatan rumah
tangga petani kelapa tetapi sangat rentan terhadap gejolak harga dan
produksi. Penurunan harga kelapa menjadi sangat rendah dan produksi
akibat penyakit akan sangat mempengaruhi ekonomi rumah tangga, sehingga
perlu adanya variasi dan diversifikasi dalam komoditas. Untuk itu ada
beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat baik menyangkut
pola tanam perkebunan maupun pola usaha, antara lain;
a. Integrasi Usahatani Perkebunan atau Pola Tanam Campuran
-

Pola Tanam Kelapa Pagar Kayu (KPK) ditujukan untuk sumber
pemenuhan kebutuhan kayu di masa mendatang dengan komoditas
tanaman pagar berupa tanaman kayu-kayuan seperti meranti,
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jelutung dan lainnya. Pola tanam yang dikembangkan adalah dengan
menanam kayu-kayuan di sekeliling kebun dan sekaligus berfungsi
sebagai tanaman pagar.
-

Pola Tanam Kelapa dan Tanaman Non-Kayu (KNK) ditujukan sebagai
sumber pendapatan tambahan dan cadangan jika terjadi gejolak harga
komoditas kelapa. Pola campuran perkebunan yang telah dilakukan
meskipun belum memberikan dampak optimal adalah antara
komoditas kelapa dengan kopi dan cengkeh tetapi pada masa akan
datang perlu untuk dikembangkan sebagai salah satu alternatif.

-

Pola Tanam Kelapa Campur Kayu (KCK) ditujukan untuk sumber
pemenuhan kebutuhan kayu masa akan datang dan pendapatan
rumah tangga dalam jangka panjang. Penanaman komoditas kayukayuan dilakukan diantara pohon kelapa dengan jarak tertentu
sehingga harus ada pemangkasan jumlah pohon kelapa atau
penanaman baru dengan jumlah pohon kelapa kurang dari pola
monokultur.

b. Integrasi Usahatani Perkebunan dan Pangan ditujukan untuk menunjang
ekonomi rumah tangga terutama pada saat-saat musim pasang rendah
dengan cara menanam tanaman pangan terutama palawija pada sela-sela
pohon kelapa. Palawija yang dapat dikembangkan antara lain kedele,
kacang tanah dan kacang panjang serta ketela rambat dan ketela pohon
yang merupakan tanaman umur semusim dan dapat dipanen setelah
beberapa bulan. Kendala yang dihadapi petani adalah hama “babi hutan”
dan terbatasnya modal dan pengetahuan dalam budidaya tanaman
pangan.
c. Integrasi Usahatani Perkebunan dan Usahatani Lain seperti Peternakan
guna memanfaatkan lahan kosong berupa rumput liar sebagai pakan
ternak sapi atau lainnya. Pola ini telah mulai dikembangkan oleh sebagian
masyarakat dan beberapa keuntungan yang diperoleh antara lain
kebutuhan tenaga kerja tidak khusus karena dapat dilakukan sebagai
kegiatan sambilan saat turun ke perkebunan, biaya dan tenaga untuk
pembersihan lahan menjadi berkurang karena rumputan di konsumsi
oleh ternak, serta kotoran dapat menjadi sumber pupuk organik yang
bermanfaat bagi perkembangan tanaman kelapa. Kendala yang dihadapi
adalah pengetahuan manajemen pemeliharaan ternak yang rendah dan
dari kondisi fisik ternak yang kurus terutama akibat konsumsi hijauan
basah pada saat musim hujan.
2. Kawasan Budidaya Pangan: Lahan yang cocok untuk budidaya pangan masih
tersedia cukup luas tetapi ancaman konversi terutama untuk perkebunan
sangat besar karena pengalaman kegagalan pangan. Faktor utama penyebab
kegagalan pangan adalah hama babi hutan yang merusak bibit dan tanaman
siap panen serta masa panen yang hanya sekali
dalam satu tahun.
Gambar 7.7.
Lahan Cadangan Abadi Budidaya Pangan Desa

Upaya
pemerintah
dalam
mengatasi
permasalahan usahatani pangan melalui unit
pelaksana teknis sangat dibutuhkan agar lahan
pangan yang ada sekarang dapat dipertahankan menjadi lahan cadangan
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pangan desa terutama pada lahan seluas 150 Ha yang terletak pada Parit 2
dan 3 kanan sehingga ketahanan pangan desa dapat berkelanjutan. Pada
masa lalu desa ini merupakan lumbung produksi pangan terutama beras
untuk desa-desa sekitar tetapi seiring dengan dinamika perubahan orientasi
penduduk sekarang secara perlahan menjadi desa defisit produksi.
Alternatif dalam mempertahankan wilayah cadangan pangan desa agar tidak
hilang akibat konversi lahan untuk penggunaan lain terutama perkebunan
antara lain;
-

Pembangunan sarana dan prasarana penunjang produksi pangan berupa
saluran irigasi dan telah dilakukan dengan membangun pintu air irigasi
pada ujung parit yang berhubungan langsung dengan sungai.

-

Peningkatan efektifitas bantuan permodalan berupa bibit dan saprodi lain
seperti pupuk yang diikuti dengan upaya pembinaan dan pengembangan
SDM petani.

-

Pengembangan usaha tani campuran dalam rumah tangga usahatani
pangan baik dengan pengembangan budidaya ikan darat pada masa
tenggang waktu musim tanam dengan misalnya dengan pendekatan mina
padi.

-

Pengembangan ekonomi alternatif pada lahan tanaman pangan seperti
usaha peternakan itik yang dapat digembalakan setelah masa panen habis
atau ternak sapi guna memanfaatkan pakan limbah tanaman pangan.

-

Alternatif lain adalah program budidaya tanaman pagar seperti pinang
pada pinggiran dan pematang sawah masyarakat.

7.3.4. Zona Pemukiman dan Pusat Pelayanan Publik
Zona pemukiman dimanfaatkan untuk beberapa fungsi antara lain perumahan
penduduk, perkantoran, dermaga, sekolah, puskesmas, jalan, sumber air bersih,
sarana olah raga, rumah ibadah dan fasilitas publik lainnya.
Kawasan Pemukiman penduduk Desa Air Hitam
kedalam beberapa kawasan, yaitu:

Laut ini dapat pula dibagi

1. Kawasan Pemukiman Pusat Desa (KPD) meliputi lokasi pemukiman yang
tersebar pada Dusun 1 (Parit 1 kanan) meliputi RT 1 - 5 dan Dusun 2 meliputi
RT 6 - 9 atau Parit 2 kanan.
Gambar 7.8.
Pemukiman Pusat Desa

Pada kawasan pemukiman pusat ini juga
terdapat kantor kepala desa, puskesmas,
pesantren dan SD serta berbagai sarana
pelayanan publik lainnya. Pada saat sekarang
seiring meningkatnya populasi penduduk maka
ketersediaan lahan semakin berkurang dan
lokasi semakin padat.

Gambar 7.9.
Pemukiman Nelayan Dusun 4 yang di Seberang
Pemukiman Pusat

Pada wilayah pemukiman pusat juga dicirikan
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dengan terdapatnya areal pemukiman nelayan tradisional yang terletak pada
sisi kanan dan kiri sungai terutama pada dusun 4.
Hal-hal yang perlu dikembangkan menjadi Kawasan Pusat (Pasar atau Kota)
dengan melakukan hal-hal berikut:
-

Mengembangkan lokasi perumahan arah ke Barat dengan kebijakan
membuat jalan baru yang melinkar mengelilingi lokasi pemukiman yang
sekarang dan menyediakan sarana dan prasarana dasar lain di kawasan
itu.

-

Menghentikan pembangunan perumahan dan bangunan lain sepanjang
sepadan sungai (pada jarak 20 meter dari pinggir sungai).

-

Memperlancar akses penduduk dari pemukiman dusun 3 dan dusun 4 ke
Kawasan Pusat dengan membuat jembatan gantung atau sarana
penyeberangan lainnya sekaligus memperlancar akses ke wilayah pantai.

-

Perlu diarahkan pembangunan rumah walet (terutama yang baru)
luar kawasan pusat karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

-

Meningkatkan kemampuan melayani masyarakat bagi fasilitas publik
yang terdapat di lokasi ini termasuk Pondok Pesantren, SDN No. 72,
Taman kanak-kanak, mesjid, kantor Kepala Desa, puskesmas, dermaga
umum, lapangan sepak bola, home stay, sumur umum (bor), dan lainlainnya sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk, termasuk penduduk
luar desa.

-

Mencari lokasi Tempat Pemakaman
kawasan pemukiman.

ke

Umum (TPU) yang baru di luar

2. Kawasan Pemukiman Baru (KPB) meliputi wilayah sekitar Parit 2 dan Parit 3
yang sekarang masih didominasi oleh kebun campuran dan persawahan
dapat dijadikan sebagai Kawasan Pemukiman
Baru.
Gambar 7.10.
Lokasi Pemukiman Baru

Di lokasi ini sudah mulai berkembang
perumahan penduduk, dimana ada lebih kurang
40 KK yang berdomisi di lokasi ini. Pada saat
ini sepanjang perbatasan Parit 2 dan Parit 3
telah dibangun jalan utama (Jalan P2D) serta parit pengaliran air. Di masa
mendatang sepanjang jalan ini berpotensi berkembang menjadi kawasan
perumahan dan bangunan lainnya. Untuk mendukung pengembangan
pemukiman di lokasi ini perlu dibangun sarana dasar seperti fasilitas jalan,
sumur bor untuk kebutuhan air bersih, dan sarana lainnya.
3. Kawasan Pemukiman Pertanian (KPP) merupakan
pemukiman penduduk yang mengikuti lokasi
usaha baik pertanian (perkebunan, tanaman
pangan maupun perikanan) maupun jasa dan
industri.
Gambar 7.11.
Pemukiman Pada Areal Budidaya Pertanian

Lokasi pemukiman ini letaknya terpisah dan
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menyebar baik berupa pemukiman darat (perkebunan dan pangan) maupun
pemukiman nelayan (pinggir sungai dan pantai).
4. Kawasan Pelayanan Publik merupakan wilayah yang dimanfaatkan untuk
pengembangan sarana pelayanan publik seperti untuk pembangunan sarana
dan prasarana pendidikan, kesehatan, agama, olah raga dan pemakaman
umum, pelabuhan dan dermaga nelayan.
Gambar 7.12.
Sarana dan Prasarana Olah Raga (Sepak Bola) pada
Wilayah Pemukiman

Kawasan pusat pelayanan publik ini tersebar dan
menyatu dengan lokasi pemukiman pusat sehingga
mudah diakses oleh masyarakat (Gambar 7.13).

Gambar 7.13.
Rencana Sarana dan Prasarana Desa Air Hitam Laut
7.3.5. Zona Pemanfaatan Khusus
Zona pemanfaatan khusus merupakan kawasan tertentu yang tersebar pada
wilayah desa dan dimanfaatkan untuk pengembangan sentra-sentra aktivitas
ekonomi masyarakat. Bagian wilayah desa ini dimanfaatkan sesuai dengan visi
dan misi serta arah dan potensi desa, sehingga dapat diklasifikasikan atas;
1. Kawasan Bisnis dan Perdagangan
Kawasan Bisnis dan Perdagangan pada saat sekarang masih terkonsentrasi
pada pusat desa, tetapi pada masa akan datang akan menyebar sesuai dengan
perkembangan perekonomian desa. Rencana tata ruang desa berdasarkan
potensi dan arah perkembangan desa, maka kawasan bisnis dan perdagangan
dapat diklasifikasikan atas;
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a. Kawasan Jasa dan Perdagangan akan berkembang ke arah daratan sekitar
parit 2 dan 3 kanan sebagai dampak pembangunan jalan kabupaten yang
akan membuka akses jalan darat langsung dari kecamatan dan bahkan
ibu kota Provinsi Jambi. Luas areal jasa dan perdagangan yang
dicadangkan dalam rencana tataruang desa mencapai 32 Ha yang pada
masa akan datang dapat digunakan untuk pembangunan pasar dan
terminal, perkantoran dan pertokoan (rukan atau ruko), dermaga dan
stasiun pengisian bahan bakar sekitar jembatan antar parit kanan dan kiri
desa (transportasi dan nelayan) dan lain-lain.
b. Kawasan Bisnis Burung Walet pada dasarnya mampu mendorong
aktivitas ekonomi desa tetapi harus ditempatkan tersendiri agar tidak
bercampur dengan kawasan pemukiman. Hal ini dilakukan untuk
menghindari dampak negatif budidaya walet terhadap masyarakat
terutama terkait kesehatan dan sanitasi lingkungan. Pada saat sekarang
sebagian rumah walet masih bercampur dengan pemukiman sehingga
untuk masa akan datang perlu diarahkan pada lokasi tertentu.
Berdasarkan kondisi sekarang dan habitat hidup walet maka kawasan
potensial untuk pengembangan rumah walet adalah pada parit 1 arah ke
pesisir pantai dengan luas areal mencapai 82 Ha.
c. Kawasan Industri Pengolahan Hasil Pertanian yang dapat mengikuti pola
perkembangan sosial ekonomi seperti mendekatai jalur transportasi
ataupun lokasi produksi. Industri pengolahan yang potensial berkembang
adalah industri pengolahan ikan dan pengolahan kopra sesuai dengan
potensi desa.
2. Kawasan Industri Pariwisata merupakan kawasan yang dikembangkan
sebagai lokasi pembangunan objek pariwisata beserta sarana dan prasarana
pendukungnya. Untuk menunjang program pengembangan Desa Gerbang
Wisata Taman Nasional Berbak dan Tanjung Jabung Timur, maka beberapa
hal yang perlu diperhatikan adalah;
-

Pengembangan lokasi wisata disesuaikan dengan potensi wisata alam
desa dan menggunakan pedekatan pola partisipasi masyarakat dengan
tujuan utama mendorong perkembangan ekonomi desa melelui
penyediaan kesempatan kerja dan usaha baru.

-

Pengembangan wisata direncanakan secara terintegrasi dengan objek
wisata alam dalam kawasan TNB baik untuk tujuan wisata alam,
pendidikan dan penelitian maupun wisata agro (agrowisata).

-

Peningkatan partispasi masyarakat hendaknya diiringi dengan
pengembangan sumberdaya manusia agar manfaat positif yang timbul
akibat wisata mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi
perekonomian rumah tangga perdesaan.

-

Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata harus dikelola oleh
penduduk lokal seperti pembangunan rumah tinggal (homestay) di lokasi
desa dan milik desa, sehingga menjadi terminal keberangkatan bagi para
wisatawan (lokal dan asing) menuju objek wisata baik yang ada dalam
wilayah desa maupun TNB.

Kawasan penggunaan khusus yang potensial untuk pengembangan wisata
desa Air Hitam Laut antara lain;
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a. Kawasan Wisata Pantai (KWP) kawasan pinggiran pantai Desa Air Hitam
Laut cukup potensial sebagai kawasan wisata,terutama karena pantainya
cukup landai dan berpasir (warna pasir hitam).
Gambar 7.14.
Kawasan Mandi Safar di Pesisir Pantai Pasir
Hitam

Kawasan ini sudah sering dikunjungi oleh
wisatawan terutama sekali pada Bulan Safar
(sekitar Bulan Maret) masyarakat lokal
mengadakan upacara ritual yang disebut
dengan ”Mandi Safar”. Acara ini biasanya
dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi dari Provinsi Jambi (Gubernur) dan
Kabupaten Tanjabtim (Bupati). Kawasan pinggiran pantai berdekatan
dengan Kawasan Pemukiman Dusun 3 dan Dusun 4 ini meputi wilayah
Dusun 3 (Parit Gantung) yang meliputi RT.10, RT.11, dan RT.12 dan
Dusun 4 (Parit 1 Kiri) yang meliputi RT13, RT14 dan RT15. Sedangkan
kawasan pantai merupakan lokasi yang berbatasan dengan laut. Kedua
kawasan ini berdekatan dan berpotensi dikembangkan menjadi kawasan
wisata pantai dengan memperhatikan hal-hal berikut:
-

Mengintegrasikan kawasan pemukiman dusun 3 dan dusun 4 ini
dengan kawasan pantai dan pesisir karena berpotensi sebagai
kawasan wisata dan mempertahankan ekosistem pantai.

-

Mencegah pembangunan pemukiman atau fisik lainnya di sepanjang
sepadan Sungai Air Hitam Laut dan mengarahkan pembangunan
perumahan ke arah jalan-jalan yang sedang dibangun atau keluar
kawasan Dusun 3 dan Dusun 4, karena kawasan ini sudah termasuk
kawasan konservasi dan dalam jangka panjang kawasan ini berpotensi
digenangi air laut.

-

Memperioritaskan kawasan ini untuk dibangun dengan fasilitasfasilitas publik yang mampu mendukung pengembangan wisata pantai
antara lain dermaga, pelabuhan, pasar kerajinan tangan tradisional
dan area pemancingan serta restoran rakyat.

-

Berkaitan dengan pembangunan pemukiman pusat, bahwa kawasan
ini perlu ditingkatkan aksesnya ke kawasan pemukiman pusat dengan
membangun sarana penyeberangan, seperti jembatan gantung atau
sarana penyeberangan lainnya.

-

Membangun kawasan pinggiran pantai menjadi kawasan hutan
mangrove dengan penanaman kembali selebar 200 m dari pingir laut.

b. Kawasan Wisata Sungai (KWS) Sungai Air Hitam Laut merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari kawasan TNB dan pantai karena sungai ini
adalah salah satu jalur masuk ke kawasan TNB dan
muaranya
berdampingan letaknya dengan kawasan pantai. Muara sungai ini adalah
lokasi pelabuhan, baik untuk kapal angkutan ke luar dan masuk desa
maupun tempat pendaratan ikan bagi nelayan. Pada bulan-bulan tertentu
(musim ikan dan udang), desa ini banyak disinggahi oleh nelayan-nelayan
dari daerah Lampung dan Sumsel, mereka menetap di desa ini sampai 3
bulan dan 6 bulan. Muara sungai ini adalah tempat berlabuhnya kapalkapal mereka. Objek lain adalah keindahan alam sepanjang jalur sungai
dari muara sampai ke kawasan TNB. Sungai ini sering dijadikan lokasi
pemancingan untuk wisatawan karena variasi jenis ikan beragam dengan
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jumlah yang relatif masih banyak, dan pada waktu tertentu wisatawan
dapat mengamati buaya liar di lokasi-lokasi
sungai ke arah TNB.
Gambar 7.15.
Keindahan Sungai Air Hitam Laut

c.

Kawasan Wisata TNB (KW-TNB) TNB
(lokasinya di luar wilayah desa) sebagai
objek wisata
sudah dikenal ditingkat
Provinsi, Nasional maupun Internasional terutama para ilmuan dan
pencinta alam.
Gambar 7.16.
Lokasi Wisata Alam Simpang Malaka

Sungai Air Hitam Laut adalah gerbang
utama memasuki kawasan TNB dengan
objek wisata berupa
keindahan alam
sepanjang sungai dan kawasan, Simpang
Malaka, Simpang Kubu, Danau Burung
Migran dan Satwa Liar.
7.4.

Program Pembangunan Kawasan Desa Air Hitam Laut

Dalam mencapai rencana tata ruang desa sebagaimana yang telah dijelaskan
diatas maka perlu disusun program-program kerja sebagai berikut:
1. Membangun sarana prasarana transportasi darat dan air yang lancar, baik
didalam kawasan desa maupun ke luar desa.
a. Membangun jalan darat dan parit penampungan air
guna
menghubungkan desa ini dengan wilayah sekitarnya dan ke pusat kota
(sekarang sedang dikerjakan).
b. Membangunan jaringan jalan di dalam desa yang menghubungkan
lokasi pemukiman dengan kawasan pantai, pemukiman dengan
pemukiman lainnya, dari RT ke RT lainnya,dan dari kawasan
pemukiman ke kawasan budidaya (sebahagian sedang dikerjakan).
2. Membangun sarana dan prasarana publik guna memberikan pelayanan yang
optimal kepada masyarakat diantaranya (hasil konsultasi pihak Bappeda
Kabuaten Tanjung Jabung Timur dengan Masyarakat Desa Air Hitam laut
pada tanggal 16 Agustus 2007 di Desa Air Hitam Laut):
a. Tambahan bangunan home stay 1 buah di dusun 3.
b. Pembangunan Pusat Pagelaran Seni di dusun 1 (pusat desa).
c. Perbaikan bangunan dermaga di dusun 1.
d. Tambahan bangunan sumur bor sebanyak 3 buah, yaitu di Dusun 1 (RT
1), Dusun 2 (RT 7), Dusun 4 (RT.13)..
e. Pembangunan Musium di Dusun 2.
f.

Pembangunan pusat reseach alam di Dusun 2.

g. Pembangunan Pusat Informasi masyarakat dan Perpustakaan desa di
Dusun 1.
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h. Tambahan pembangunan lapangan sepak bola di Dusun 4 (RT 14).
i.

Pengembangan bangunan Puskesmas di Dusun 2

j.

Pembangunan Gedung Serba Guna di Dusun 2

k. Pembangunan Tempat Pendaratan Ikan di Dusun 1
l.

Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Akhir di Parit 10.

m. Rehabilitasi bangunan SD 203 di Dusun 4.
n. Pembangunan Pos Pengamatan Burung dan satwa liar (Gardu pandang)
arah ke perbatasan TNB.
o. Tambahan pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) arah ke
barat.
3. Membangun kawasan pantai dan Sungai Air Hitam Laut menjadi objek wisata
yang mampu menarik wisatawan.
a. Mempromosikan potensi pantai Desa Air Hitam Laut ke masyarakat
luar, terutama dalam kaitannya dengan upacara ritual ”mandi safar”
yang dilaksanakan setiap bulan Maret setiap tahunnya dan upacaraupacara keramaian lainnya yang dilaksanakan di desa.
b. Membangun fasilitas-fasllitas wisata di sekitar pantai guna menarik
wisatawan berkunjung lebih lama di lingkunga desa, pembangunan
termasuk di dalamnya fasilitas gajebo, kawasan hijau pantai, jalan dan
jembatan penyeberangan lainnya yang menghubungkan kawasan pusat
desa dengan kawasan pantai.
4. Menyediakan fisilitas wisata sebagai gerbang objek-objek wisata yang ada di
dalam kawasan TNB.
a. Mengadakan koordinasi dengan pihak TNB dalam mempromosikan
objek wisata yang ada di dalam kawasan, diantaranya melalui leaflet,
foto-foto, dan film.
b. Penyediaan fasilitas penunjang pariwisata di Desa Air Hitam Laut bagi
wisatawan yang akan berkunjung ke TNB, diantaranya penyediaan
paket kendaraan dan pemondokan pada waktu-waktu tertentu.
5. Meningkatkan kesejaheraan masyarakat lokal melalui pengembangan
perkebunan, pertanian, perikanan, dan industri kecil dan menengah serta
usaha kepariwisataan.
a. Pengenalan dan pendampingan pengembangan kebun kelapa berpagar
tanaman kayu atau kebun bercampur kayu.
b. Pengembangan usaha tani padi sawah melalui pengenalan jenis bibit
unggul baru dan teknik bercocok tanam, serta pembauatan parit-parit
pengaturan air.
c. Mendorong pembangunan penyediaan sarana pendudukung perikanan
laut diantaranya penyediaan SPBU laut.
d. Mendorong pembangunan lembaga keuangan desa guna mengiatkan
perekonomian desa.
e. Mendorong pengembangan industri kecil dan menengah di pedesaan
melalui kegiatan pembinaome stayan teknologi pengolahan dan
manajemen usaha.
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6. Memberdayakan masyarakat melalui berbagai kegiatan guna menunjang
kepariwisataan, diantaranya :
a. Memberdayakan masyarakat
melalui
pendampingan bidang kepariwisataan.

kegiatan

pelatihan

dan

b. Pelatihan pengelolaan jasa pemondokan (home stay), makanan, dan
pelayanan lainnya.
c. Pelatihan jasa penunjuk jalan (guide) untuk objek-objek TNB.
d. Pelatihan berbahasa asing untuk kegiatan sehari-hari.
e. Mendorong pengembangan usaha kepariwisataan, diantaranya usaha
penyediaan akomodasi (home stay), konsumsi dan jasa perjalanan.
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8.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat
disimpulkan hal-hal berikut:
1. Kondisi ruang Desa Air Hitam Laut dapat dikelompokan menjadi 5 Kawasan,
yaitu kawasan pemukiman, kawasan budidaya pertanian, kawasan perluasan
budidaya pertanian, kawasan wisata, dan kawasan konservasi.
2. Potensi ekonomi yang utama di Desa Air Hitam Laut ada dalam bidang
pertanian dan perikanan, perdagangan, dan wisata. Pertanian/perikanan
terutama adalah perkebunan kelapa, padi sawah, dan nelayan (ikan dan
udang). Dalam bidang perdagangan dan transportasi terutama penjualan
kopra, udang dan ikan ke luar desa, sedangkan potensi wisata adalah wisata
pantai, sungai, upacara ritual, dan gerbang TNB.
3. Faktor-faktor
antara lain
kesejahteraan
berkurangnya
abrasi.

yang berkaitan dengan fungsi desa sebagai penyangga TNB
adalah kebutuhan kayu untuk bangunan,
rendahnya
ekonomi petani pangan, pengangguran generasi muda,
hasil tangkapan di laut, dan bergesernya garis pantai akibat

8.2. Saran
Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka dalam studi ini dapat
direkomendasikan hal-hal pokok dalam Rencana Tata Ruang Desa Air Hitam
Laut berikut:
1. Ruang Desa Air Hitam Laut dapat dibagi kedalam menjadi 5 Kawasan, yaitu
kawasan pemukiman, kawasan budidaya pertanian, kawasan perluasan
budidaya pertanian, kawasan wisata, dan kawasan konservasi.
2. Untuk mencapai tujuan menjadikan Desa Air Hitam Laut sebagai Desa
Penyangga TNB, maka diperlukan usaha peningkatan kesejahteraan ekonomi
penduduk khususnya petani pangan, menggalakan penanaman tanaman
kayu-kayuan, melibatkan penduduk desa dalam usaha-usaha bisnis
kepariwisataan khususnya dalam usaha memperkenalkan objek-objek wisata
TNB kepada dunia luar.
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