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eningkatan volume ekspor komoditas unggulan Provinsi Jambi didorong 
oleh komoditas Karet Alam Olahan dan Karet Remah yang diikuti oleh 
komoditas Minyak Kelapa Sawit  dan komoditas Batu Bara. Untuk 
percepatan pembangunan, pemerintah daerah telah mencanangkan 5 (lima) 
wilayah untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan salah 
satunya adalah Kawasan Pesisir Timur Provinsi Jambi dengan pelabuhan 
samuderanya yaitu Pelabuhan Ujung Jabung.  

Wilayah Ujung Jabung secara geografis memiliki posisi yang strategis karena 
menghadap laut China Selatan sehingga memiliki akses langsung ke Selat 
Malaka yang termasuk dalam Zona Perdagangan Bebas ASEAN-China Free 
Trade Agreement (AC-FTA). Rencana Pelabuhan Ujung Jabung didukung 
dengan perairan yang cukup dalam,  dan -12 m dijumpai  pada jarak 1,5 km 
dari garis pantai dan -20 m pada jarak 2,5 km dengan potensi sedimentasi 
sedang Pada masa akan datang diharapkan Pelabuhan Ujung Jabung 
menjadi outlet distribusi komoditas ekspor unggulan Provinsi Jambi, dan 
untuk itu juga telah direncanakan pembangunan jalan khusus Sumber Daya 
Alam (SDA) dari berbagai sentra-sentra produksi yang tersebar pada 
berbagai wilayah Provinsi Jambi. Rencana pembangunan jalan darat dari 
Kota Jambi menuju calon lokasi pengembangan pelabuhan Ujung Jabung 
sepanjang 138 km akan melewati beberapa wilayah dengan route Jambi, 
Simpang. Talang Duku, Suak Kandis, Berbak, Sei.Rambut, Simpang Rantau 
Rasau Desa dan Pelabuhan Ujung Jabung. 

Salah satu kendala dalam pembangunan jalan adalah adanya kekuatiran 
sebagian pihak berupa dampak negatif pembangunan jalan terhadap Taman 
Nasional Berbak (TNB) karena harus melewati sebagian kawasan penyangga 
atau Green Belt kawasan konservasi ini. Untuk tercapainya tujuan 



pembangunan JAMBI EMAS yang berkelanjutan dan sebagai upaya 
meminimalisir dampak negatif dari rencana pembangunan jalan terhadap 
TNB, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah strategis penanganan 
dampak. Proses pengelolaan dampak harus dimulai dengan suatu kajian 
empiris yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana strategis 
pengelolaan dampak rencana pembangunan jalan terhadap kawasan 
konservasi TNB yang telah diakui sebagai Lahan Basah Internasional 
berdasarkan hasil Konvensi RAMSAR pada tahun 1992. 

Demkianlah, semoga tulisan dengan judul Dampak Pengembangan Kawasan 
Ekonomi Khusus Pesisir Pantai Timur Provinsi Jambi terhadap Taman Nasional 
Berbak ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebelumnya diucapkan terima 
kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik langsung 
maupun tidak langsung dalam penyusunan buku ini.  

Buku ini disusun berdasarkan kajian deskriptif dan belum merupakan suatu 
kajian detail dengan data kuantitatif yang lengkap, sehingga masih memiliki 
banyak kekurangan. Untuk itu masukan dari berbagai pihak berupa saran 
dan kritik demi perbaikan buku ini sangat diharapkan dan sebelumnya 
diucapkan terima kasih. 

 
 

Jambi,              November 2011 
Kepala, 

 
 
 
 

Ir.  H.  Ahmad. Fauzi,  MTP 
NIP. 19660329 199102 1 001 
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1.1.   Latar Belakang 

Taman Nasional Berbak (TNB) merupakan salah satu warisan dunia 

sebagian besar terletak dalam wilayah administrasi Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. TNB ditetapkan menjadi 

Kawasan Strategis Nasional pada tahun 1992 dengan luas 162.700 Ha 

melalui Surat Keputusan  Menteri Kehutanan No.  258/Kpts-II/1992. 

Selanjutnya pada tahun yang sama ditetapkan  pula sebagai Lahan 

Basah Internasional (International Wet Land) dalam Komperensi 

Ramsar. Salah satu aspek yang menjadi pusat perhatian dalam usaha 

pelestarian TNB adalah peranan desa-desa yang berada di perbatasan 

TNB sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, taman 

nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai 

ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi. Kawasan taman 

nasional berfungsi sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan, 

pengawetan keanekaragaman jenis flora dan fauna serta dapat 

dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

budidaya, pariwisata dan rekreasi. Perkembangan wilayah sekitar 

dapat menjadi penyangga (buffer) bagi pengamanan TNB dan 

sebaliknya juga menjadi potensi ancaman bagi kelestariannya, yaitu 

melalui aktivitas penebangan kayu, penyerobotan lahan untuk 
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perladangan, pengambilan fauna langka, penangkapan satwa liar, dan 

pengambilan hasil-hasil hutan lainnya di kawasan tersebut. 

Rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus pesisir pantai timur 

Provinsi Jambi terutama pembangunan pelabuhan samudera beserta 

infrastruktur penunjang seperti jalan raya akan memberikan efek 

ganda bagi kawasan konservasi TNB. Secara ekonomi perkembangan 

aktivitas ekonomi wilayah akan memberikan peluang positif bagi 

penyediaan kesempatan kerja dan berusaha sehingga mampu 

mengurangi tekanan terhadap sumberdaya lahan pertanian. Pada sisi 

lain, perkembangan wilayah akan menyebabkan tekanan terhadap 

lahan akibat meningkatnya permintaan atau kebutuhan lahan non-

pertanian. Lokasi pembangunan kawasan ekonomi khusus pesisir 

pada dasarnya cukup jauh jaraknya dari kawasan konservasi TNB 

sehingga diperkirakan tidak banyak berpengaruh. Dampak yang 

paling dikuatirkan adalah pembangunan infrastruktur penunjang 

berupa jalan raya menuju kawasan yang terletak berdekatan dengan 

batas dan bahkan sebagian masuk dalam kategori kawasan 

penyangga (buffer zone) TNB. Keterbukaan aksesibilitas kawasan ini 

yang dikuatirkan oleh banyak pihak terutama kelompok ekologi akan 

menjadi faktor pendorong terjadinya perambahan hutan kawasan 

konservasi TNB.  

Peningkatan aksesisibitas kawasan konservasi dari sisi pandang 

ekonomi lingkungan memiliki dampak seperti 2 sisi mata uang yang 

saling berlawanan. Pada suatu sisi, meningkatnya aksesibilitas akan 

berdampak positif bagi pengembangan sektor pembangunan yang 
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ramah lingkungan (environmental friendly) seperti sektor pariwisata 

alam (eco-tourism). Pemanfaatan berbagai jasa lingkungan 

(environmental services) untuk tujuan pengembangan ekonomi akan 

mendorong pelestarian sumberdaya alam dalam taman nasional. Pada 

sisi lain semakin terbukanya aksesibilitas terhadap kawasan 

konservasi TNB akan memperlancar keluarnya sumberdaya hutan 

hasil pembalakan liar (illegal) dan konversi kawasan hutan menjadi 

penggunaan lain. Hal ini sangat tergantung pada konsistensi 

pemerintah dalam penegakan hukum (law enforcement) dan 

kesadaran masyarakat sekitar akan nilai-nilai sumberdaya alam yang 

terkandung dalam suatu kawasan konservasi seperti taman nasional. 

Jika konsistensi penegakan hukum berjalan secara baik dengan 

dukungan tatakelola kawasan konservasi dan kesadaran masyarakat 

yang tinggi maka dampak positif pembangunan akan lebih dominan 

dibanding dampak negatif. 

Perdebatan mengenai dampak sosial, ekonomi dan lingkungan 

pembangunan kawasan ekonomi khusus pesisir timur Jambi perlu 

dikelola secara baik oleh pemerintah daerah sebagai regulator 

pembangunan. Hal ini sesuai dengan konsep percepatan 

pembangunan nasional bahwa pembangunan hendaknya disamping 

mampu memberikan pertumbuhan ekonomi juga mampu 

menyediakan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan 

tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan. Implementasi konsep 

pembangunan berimbang atau lebih dikenal sebagai konsep 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development) harus 
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memperhatikan 3 (tiga) vektor utama yaitu ekonomi, sosial dan 

ekologi. Terkait dengan dampak pembangunan infrastruktur jalan 

yang berdekatan dengan Taman Nasional Berbak, maka tidak hanya 

dibutuhkan suatu kajian tentang potensi dampak negatif tetapi juga 

manajemen pengelolaan kawasan yang lebih ramah lingkungan.  

Berdasarkan kepada hal tersebut, maka Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi bermaksud 

menyusun tulisan tentang Dampak Pengembangan Kawasan 

Ekonomi Khusus Pesisir Timur Jambi terhadap Kawasan Konservasi 

Taman Nasional Berbak (TNB). 

1.2.   Maksud dan Tujuan  Kajian 

Kajian dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan kelayakan dari 

aspek ekologi rencana pembangunan infrastruktur penunjang 

terutama pembangunan akses jalan raya menuju kawasan ekonomi 

khusus pesisir timur Jambi terhadap kelestarian Taman Nasional 

Berbak (TNB). Tujuan kajian secara umum adalah untuk 

mengidentifikasi berbagai potensi dampak negatif serta langkah-

langkah strategis alternatif yang dapat dilakukan untuk meminimalisir 

dampak negatif tersebut. Sedangkan secara lebih rinci tujuan 

kegiatan kajian adalah; 

a. Mengidentifikasi lokasi dan panjang rencana pembangunan jalan 

raya menuju calon lokasi Pelabuhan Ujung Jabung yang memiliki 

potensi dampak terhadap kawasan konservasi TNB. 
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b. Memetakan luas areal sebaran dampak rencana pembangunan 

jalan raya menuju calon lokasi Pelabuhan Ujung Jabung serta 

mengidentifikasi sumber dan jenis dampak potensial terhadap 

kawasan TNB. 

c. Mendesain alternatif kebijakan daerah yang dapat meminimalisir 

dampak negatif rencana pembangunan jalan raya menuju calon 

lokasi Pelabuhan Ujung Jabung terhadap kawasan TNB. 

1.3.   Manfaat Kajian 

Tulisan hasil kajian diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

berbagai pihak termasuk pengambil kebijakan dalam menentukan 

kelayakan aspek ekologis rencana pembangunan, antara lain; 

a. Pemerintah pusat dan daerah dapat menjadikannya sebagai salah 

satu bahan pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan 

rencana pembangunan yang telah diprogramkan serta kebijakan 

alternatif untuk meminimalisir dampak negatif. 

b. Balai Taman Nasional Berbak (TNB) dapat diyakinkan bahwa 

rencana pembangunan tidak bertentangan dengan program 

pelestarian kawasan konservasi yang telah menjadi rencana 

strategis jangka panjang manajemen Taman Nasional Berbak. 

c. Dunia Usaha (investor) dapat diyakinkan bahwa rencana investasi 

yang akan dan telah diprogramkan tidak akan terhambat akibat 

adanya konflik antara kepentingan ekonomi, sosal dan lingkungan 

dan tulisan ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan master 
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plan dan AMDAL rencana pengembangan pelabuhan Ujung 

Jabung dan infrastruktur penunjang. 

d. Masyarakat konservasi atau pencinta lingkungan dapat diyakinkan 

bahwa rencana proyek pembangunan pemerintah tidak akan 

mengabaikan upaya pelestarian kawasan konservasi Taman 

Nasional Berbak (TNB). 

 



 

           BAPPEDA Provinsi Jambi, 2011 

 

 

 

2.1.    Metode Kajian 

Metode kajian yang digunakan adalah metode survei data sekunder 

sebagai dasar estimasi dampak rencana pembangunan jalan darat 

terhadap kawasan konservasi TNB antara lain; 

a. Study hasil pemetaan geografis untuk estimasi wilayah potensial 

terkena dampak langsung dan tidak langsung rencana kegiatan. 

b. Study literatur  untuk menentukan zonasi wilayah, jenis dan arah 

dampak potensial, serta luas dan besaran dampak  rencana 

kegiatan. 

c. Study data sekunder tentang kondisi existing wilayah konservasi 

TNB dan kaitannya dengan karakteristik sosial ekonomi dan 

budaya masyarakat sekitar.. 

2.2.   Ruang Lingkup Kajian 

Ruang lingkup tulisan hasil kajian mencakup sistem zonasi estimasi 

dampak rencana pembangunan jalan darat menuju areal calon lokasi 

pengembangan kawasan ekonomi khusus pesisir Provinsi Jambi  

terhadap upaya pelestarian areal konservasi TNB, yaitu: 

a. Dampak Primer yaitu estimasi dampak terhadap perkembangan 

konversi lahan konservasi sekitar calon lokasi jalan raya 
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(penyangga) untuk pengembangan pemukiman/perumahan serta 

lahan budidaya masyarakat 

b. Dampak Sekunder yaitu estimasi dampak lanjutan terhadap 

eksplotasi sumberdaya hutan berupa perambahan hasil hutan 

kayu dalam kawasan konservasi TNB oleh masyarakat. 

c. Dampak Tertier yaitu estimasi dampak lanjutan terhadap 

eksploitasi sumberdaya hutan  non-kayu dalam kawasan 

konservasi TNB oleh masyarakat. 

2.3. Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan metode dan ruang lingkup kajian dampak rencana 

pembangunan jalan darat menuju Kawasan Ekonomi Khusus pesisir 

terhadap TNB maka jenis yang dikumpulkan terdiri dari: 

a. Peta jalur rencana pembangunan jalan akses yang potensial 

berdampak terhadap kawasan TNB. 

b. Kondisi sosio-demografi dan sosial ekonomi aktual kawasan 

penyangga TNB yang dilalui rencana jalur akses jalan. 

c. Kondisi ekologi aktual kawasan penyangga TNB yang dilalui 

rencana jalur akses jalan. 

d. Jalur akses ke kawasan TNB yang selama ini digunakan 

masyarakat serta kemungkinan akses lain terkait rencana jalan 

raya. 
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Berdasarkan jenis data yang dikumpulkan dalam kegiatan kajian maka 

sumberdata dapat diklasifikasikan atas; 

a. Data Primer yang bersumber dari kegiatan interpretasi pemetaan, 

dan interview berbagai pihak terkait termasuk masyarakat dan ahli 

(expert) bidang terkait. 

b. Data Sekunder yang bersumber dari kegiatan penelusuran data 

dari berbagai sumber seperti BPS, Balai TNB, monografi desa dan 

kecamatan dan kabupaten dalam angka serta penelusuran 

pustaka dan referensi melalui media massa dan internet 

(browsing). 

Metode analisis yang digunakan adalah metode prediksi berdasarkan 

data aktual dan peluang-peluang yang diperkirakan akan terjadi pada 

saat pengembangan akses jalan. Analisis akan dilengkapi dengan 

berbagai analisis deskriptif serta review kebijakan baik terhadap data 

primer maupun data sekunder. 

2.4. Tahapan Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegatan kajian selama 60 (enam puluh) hari kerja yang 

dilakukan melalui 3 tahapan berikut; 

a. Tahap Persiapan selama 15 hari dengan kegiatan antara lain 

koordinasi tim pelaksana, penyusunan pedoman lapangan dan 

pengumpulan data sekunder pendukung pelaksanaan kegiatan. 

b. Tahap Pelaksanaan selama 30 hari dengan kegiatan antara lain 

pengumpulan data lapangan, penyusunan peta kawasan dan 
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wilayah terkena dampak, tabulasi dan pengolahan data, analisis 

data dan review literatur. 

c. Tahap Penulisan Laporan selama 15 hari dengan kegiatan 

penyusunan draft laporan, ekspose hasil kegiatan dan penyusunan 

laporan akhir. 

 

 

 

 

 



 

           BAPPEDA Provinsi Jambi, 2011 
 

 

 

3.1. Gambaran Umum Taman Nasional Berbak dan Desa 
Penyangga 

Taman Nasional Berbak merupakan kawasan pelestarian alam untuk 

konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang belum terjamah 

oleh eksploitasi manusia. Keunikannya berupa gabungan yang 

menarik antara hutan rawa 

gambut dan hutan rawa air tawar 

yang terbentang luas di pesisir 

Timur Sumatera.  

 
Gambar 3.1. 
Peta Kawasan Konservasi Taman 
Nasional Berbak (TNB) 
 

Kawasan yang dijuluki "mutiara 

hijau", karena kekayaan keaneka-

ragaman hayatinya dan setiap tahun menjadi tempat persinggahan 

ribuan burung migran asal Siberia (kawasan Eropa memasuki musim 

dingin) ditetapkan sebagai Taman Nasional atau hutan konservasi 

berdasarkan SK. Menhutbun No. 285/Kpts- II/1992  tahun 1992 dengan 

luas 162.700 ha. TNB tidak saja dilindungi secara nasional, tetapi juga 

secara internasional dengan ditetapkan sebagai Lahan Basah 

Internasional dalam Konvensi RAMSAR pada tahun 1992. Sebagian 
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besar terdapat di kawasan pantai timur Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur dan sepertiganya di Kabupaten Muaro Jambi.   

Jenis tumbuhan di TNB antara lain Meranti (Shorea sp.) dan terkenal 

memiliki paling banyak jenis Palem tanaman hias di Indonesia. Jenis 

Palem tanaman hias tergolong langka antara lain jenis Daun Payung 

(Johanesteijmannia altifrons) serta jenis yang baru ditemukan yaitu 

Lepidonia kingii (Lorantaceae) yang berbunga besar dengan warna 

merah/ungu. Taman ini juga menjadi habitat Badak Sumatera (Dicerorhinus 

sumatrensis), Tapir (Tapirus indicus), Kancil (Tragulus javanicus), 300 jenis 

burung seperti Kuntul Cina (Egretta eulophotus), Banagu Tong-tong 

(Leptoptilos javanicus), semua jenis Udang (Alcedinidae spp), Bebek hutan 

bersayap putih (Cairina scutulata), Kura-kura Gading (Orlitia borneensis), dan 

Tuntong (Batagur baska). Ratusan bahkan ribuan burung migran dapat 

dilihat di taman nasional ini, yang dapat menimbulkan kekaguman apabila 

burung-burung tersebut terbang secara berkelompok. Ratusan bahkan 

ribuan burung migran dapat dilihat di taman nasional ini, yang dapat 

menimbulkan kekaguman apabila burung-burung tersebut terbang 

secara berkelompok. 

Sampai pada tahun 1999 tingkat kerusakan kawasan konservasi TNB 

dari aksi pembabatan dan penebangan liar masih di bawah ambang 

batas sehingga masih berada di bawah ambang batas. Berdasarkan 

hasil foto udara kerusakan kawasan akibat perambahan dan 

pencurian kayu lebih dominan terjadi pada daerah yang berbatasan 

dengan Provinsi Sumatera Selatan.  
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3.2. Areal Rencana Pembangunan Jalan dan Pelabuhan Ujung 
Jabung 

Pantai timur Provinsi Jambi merupakan bagian terintegrasi dari 

Konsep Pengembangan Koridor Ekonomi Wilayah I ( Sumatra-Jawa) 

dan dalam draft RTRW Provinsi Jambi 2010-2029 telah menempatkan 

Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi sebagai wilayah distribusi yang 

nantinya akan menjadi pemicu pertumbuhan lokal dan regional. Untuk 

itu Provinsi Jambi telah mengusulkan Kawasan Timur Ujung Jabung 

menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Wilayah Sumatra. 

Pengembangan kawasan Ujung Jabung sebagai kawasan ekonomi 

khusus di ujung jabung  Provinsi Jambi  direncanakan pada areal lahan 

sekitar 2.000 ha. Rencana Pelabuhan Ujung Jabung sebagai outlet 

distribusi Provinsi Jambi didukung dengan perairan yang cukup dalam,  

dan -12 m dijumpai  pada jarak 1,5 km dari garis pantai dan -20 m pada 

jarak 2,5 km dengan potensi sedimentasi sedang  

Berdasarkan RTRW Provinsi Jambi dan RTR Pulau Sumatera 

ditetapkan  sebagai kawasan pelabuhan utama (main port) yang 

strategis dan pusat pertumbuhan. Wilayah Ujung Jabung secara 

geografis memiliki posisi yang strategis karena menghadap laut China 

Selatan sehingga memiliki akses langsung ke Selat Malaka yang dan 

termasuk dalam Zona Perdagangan Bebas ASEAN-China Free Trade 

Agreement (AC-FTA). Untuk realisasi pembangunan jalan tersebut 

total kebutuhan biaya  diperkirakan mencapai sekitar Rp.1,207 Trilyun 

yang terdiri dari;   
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a. Biaya peningkatan/pembangunan jalan dari Kota Jambi menuju 

Ujung Jabung sepanjang 138 km dengan lebar 7 meter  dan 

kapasitas jalan mampu menampung kendaraan dengan bobot 10 

Ton (MST) sekitar Rp. 772 Milyar. 

b. Pembangunan 2 jembatan yaitu jembatan Suak Kandis dan 

Jembatan Berbak sepanjang 1.434,5 meter sekitar Rp. 430 Milyar.   

c. Biaya pembebasan lahan dengan luas sekitar 267 Ha sekitar Rp. 

5,34 Milyar.  

Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung direncanakan mampu 

menggantikan peran Pelabuhan Talang Duku (Kota Jambi) sebagai 

pelabuhan utama yang sudah  tidak mampu menampung hasil 

komoditas ekspor Provinsi Jambi. Kapasitas tampung Pelabuhan 

Talang Duku mengalami penurunan karena adanya proses 

sedimentasi alur pelayaran, jarak ke ambang luar jauh (115 Km) dan 

fasilitas/sarana pelabuhan kurang, sehingga dengan pembangunan 

Pelabuhan Ujung Jabung diharapkan dapat mengurangi peran 

pelabuhan Talang Duku (Kota Jambi) sebagai Pelabuhan  utama  

ekspor/impor, melayani angkutan komoditas ekspor asal berbagai 

wilayah Provinsi Jambi dan kawasan 

hinterland dalam Provinsi lain, serta 

melayani  kapal dengan bobot 5000 

GT –  7000 GT.  

Gambar 3.2. 
Master Plan Rencana Pembangunan 

Pelabuhan Ujung Jabung 
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Langkah-langkah atau kegiatan yang telah dilakukan berkaitan 

dengan pengembangan wilayah pantai timur antara lain: 

a. Tanggal 29 Maret 2011  telah dikirimkan usulan terhadap Master 
Plan  P3EI tahun 2011-2025 melalui Surat No. 055/1068/III/Bappeda 
dari Gubernur Jambi kepada Menteri Koordinator Perekonomian 
RI 

b. Tanggal 30 Maret 2011 dilaksanakan diskusi terbatas dangan tim 
gugus Koridor Ekonomi Sumatera – Jawa, dengan hasil berupa 
koreksi draft usulan rekomendasi seperti tercantum dalam Surat 
No. S-71/D.IV.M.EKON/03/2011 dari Deputi Menko Perekonomian 
Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Selaku Ketua Gugus 
I Sumatra kepada Gubernur Jambi. 

c. Tanggal 4 April  2011 disampaikan Surat Gubernur Jambi Kepada 
Menko Perekonomian RI Cq. Deputi Menko Perekonomian Bidang 
Koordinasi Industri dan Perdagangan tentang hasil koreksi usulan. 

d. Tanggal 4 April 2011 juga disampaikan usulan  tentang Pembuatan 
Accounting SDA Prov. Jambi dari Gubernur Jambi kepada Menko 
Perekonomian RI. 

 

Pengembangan pelabuhan pada kawasan Ujung Jabung dan akan 

didukung dengan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan untuk 

mengangkut beberapa komoditas unggulan Provinsi Jambi seperti 

Karet, Kelapa Sawit, Pertambangan Batubara dan Energi Panas Bumi 

serta komoditas unggulan Kelautan dan Perikanan. Rencana 

pembangunan jalan darat dari Kota Jambi menuju calon lokasi 

pengembangan pelabuhan Ujung Jabung sepanjang 138 km akan 

melewati beberapa wilayah dengan route Jambi, Simpang. Talang 
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Duku, Suak Kandis, Berbak, Sei.Rambut, Simpang Rantau Rasau Desa 

dan Pelabuhan Ujung Jabung.  

Salah satu kendala dalam pembangunan jalan adalah adanya 

kekuatiran sebagian pihak berupa dampak negatif pembangunan 

jalan terhadap Taman Nasional Berbak karena harus melewati 

sebagian kawasan penyangga atau Green Belt Taman Nasional Berbak 

(TNB).  Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jambi 

bekerjasama dengan BPPT 

telah menyusun 3 alternatif 

jalur rencana jalan seperti 

disajikan pada Gambar 3.3.  

 
Gambar 3.3. 
Alternatif Jalur Jalan Menuju 
Pelabuhan Ujung Jabung 
 

Setiap alternatif jalur memiliki 

keunggulan dan kelemahan 

masing-masing baik ditinjau 

dari aspek teknis maupun 

pembiayaan. Alternatif 2 menjadi pilihan sementara karena dari aspek 

pembiayaan lebih efisien dibanding alternatif lain (1 dan 3 yang 

diperkirakan akan membutuhkan biaya besar karena harus 

membangun banyak jembatan.  

1 

2 
3 
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Gambar 3.4. 

Alternatif 1 sebagai Pilihan Utama Jalur Jalan 
 

Alternatif 1 meskipun harus bersentuhan dengan areal penyangga 

TNB tetapi dari hasil verifikasi lapangan oleh tim BPPT Kementerian 

Ristek RU dan Bappeda serta petugas TNB pada sekitar Taman 

Nasional Berbak tepatnya di wilayah Sungai Rambut Nipah Panjang, 

antara lain;  

a) Kondisi tanah pada daerah jalur rencana pembangunan jalan 

cukup bagus dan mendukung pembangunan jalan.  

b) Identifikasi patok luar batas Taman Nasional Berbak, masih 

mempunyai cukup space  terhadap Damija yang akan dibangun, 

dan  
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c) Trace rencana jalan yang akan dibuat di usahakan tidak 

memotong jalan yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur, 

rencana trace adalah 

sebelah kanan jalan yang 

ada.  

Gambar 3.5. 
Space Ruang Lokasi Dari Batas 

Terluar TNB 
 

Tahapan dalam proses pembangunan jalan telah berjalan sebagian 

terutama dari Kota Jambi, Sulak Kandis termasuk Jembatan Sulak 

Kandis (jalan aspal) sampai pada Kecamatan Berbak dan Simpang 

Rantau Rasau Desa (jalan pengerasan).  

 

Pembangunan Jembatan Berbak sedang dilaksanakan sedangkan 

jalan menuju pelabuhan Ujung Jabung yang terdapat Kecamatan Sadu 

masih berupa jalan rintisan. 

PENGERASAN JALAN DI TANJABTIM 

Gambar 3.6. 
 Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Sudah Ada 

JEMBATAN SUNGAI RAMBAT 

TNB 

JALAN 
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3.3. Dasar Hukum Pembangunan Jalan Pada Kawasan Lindung 

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari 

pembangunan nasional yang bertujuan akhir untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu target yang ingin dicapai dalam 

pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi dan untuk 

mencapainya dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana 

transportasi yang memadai. Infrastruktur transportasi secara umum 

berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi, pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan, serta 

dapat menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-

hasil pembangunan. Pembangunan jalan diharapkan mampu 

menghasilkan jasa transportasi yang berkemampuan tinggi dan 

diselenggarakan secara efisien dan efektif dalam menunjang dan 

sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan; mendukung 

mobilitas manusia dan barang serta jasa; mendukung pola distribusi 

serta mendukung pengembangan wilayah yang berwawasan 

lingkungan dan berkelanjutan.  

Penyediaan sarana dan prasarana transportasi pada wilayah yang 

memiliki perkembangan relatif terlambat menjadi tantangan untuk 

dipecahkan secara terpadu. Hasil pembangunan jalan yang mampu 

menunjang upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan, 

pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional dengan jaringan 

transportasi yang semakin berkembang luas, perlu terus dimantapkan 

dan dikembangkan sejalan dengan peningkatan tuntutan kualitas 
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pelayanan akibat makin meningkatnya kebutuhan mobilitas manusia 

dan barang serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan di masa 

mendatang. Sejalan dengan itu, peningkatan pembangunan jalan 

semakin relevan mengingat perubahan pendekatan pembangunan 

yang semula berdasarkan pendekatan sektoral menjadi pendekatan 

pengembangan wilayah yang terintegrasi.   

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 

tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, pembangunan ruas 

jalan yang akan melewati kawasan hutan lindung pada prinsipnya 

dapat dilaksanakan selama ada ijin Menteri (Pasal 2), dan Pasal 5  ayat 

(1) butir g,  dan selama tidak mengubah status. Pada pasal tersebut 

juga dijelaskan bahwa pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan 

pembangunan di luar kegiatan kehutanan dapat dilaksanakan 

termasuk pembangunan jalan. Selanjutnya berdasarkan UU No. 23 

tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 27 

tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, 

dijelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang diduga 

menimbulkan dampak penting wajib untuk menyusun Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Permen LH No. 11 

tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang 

Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

Hidup, butir (H) Bidang Pekerjaan Umum disebutkan bahwa 

pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran di luar 

daerah milik jalan pedesaan dengan panjang lebih atau sama dengan 

30 km termasuk kegiatan wajib AMDAL.  
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3.4. Gambaran Umum Penggunaan Lahan Sekitar Calon Lokasi 

Penggunaan lahan  untuk budidaya sesuai dengan karakteristrik 

wilayah perdesaan sangat tergantung pada kehidupan sosial dan 

ekonomi desa. Penggunaan lahan untuk kehidupan sosial penduduk 

pedesaan dicerminkan oleh aktivitas pengelolaan lahan untuk 

menunjang 1) kehidupan beribadah: adanya bangunan tempat ibadah, 

2) kehidupan berkeluarga: adanya rumah-rumah tempat tinggal dan 

halamannya, 3) kehidupan bersekolah: adanya bangunan-bangunan 

sekolah, dan 4) kehidupan bersosialisasi: adanya lapangan tempat 

berkumpul dengan penduduk lainnya. Penggunaan lahan masyarakat 

areal penyangga Taman Nasional Berbak (TNB) secara umum 

diperuntukkan guna pengembangan pemukiman dan budidaya. 

Permukiman adalah daerah tempat bermukim (tempat tinggal) dan 

penduduk akan memilih tempat bermukiman yang berdekatan 

dengan tempatnya melakukan aktivitas sehari-hari guna memudahkan 

mobilitas. Pola pemukiman penduduk membentuk pola tertentu 

sesuai dengan keadaan lingkungannya, antara lain:  

a. Pola Memanjang pada wilayah sekitar lokasi ditemukan 

sepanjang alur sungai dan pantai yang landai karena berkaitan 

dengan akrtivitas ekonomi dan kepentingan penduduk akan 

sumber air dan sarana transportasi. 

b. Pola Terpusat terjadi karena ikatan keluarga ataupun karena 

keadaan alam misalnya karena masih merupakan keluarga 

seketurunan atau pusat pemerintahan dan perdagangan.  
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c. Pola Menyebar/Terbuka terjadi karena perkembangan jumlah 

penduduk dan keadaan permukaan bumi yang berakibat pada 

perubahan fungsi lahan. Lahan yang semula untuk pertanian, 

berubah sebagai tempat bermukim.  

Kehidupan ekonomi penduduk pedesaan dicerminkan oleh aktivitas 

dalam menggunakan lahan untuk memenuhi kebutuhannya. 

Kehidupan ekonomi penduduk juga bergantung pada potensi alam 

yang dimiliki desa tersebut. Berdasarkan mata pencahariannya, desa 

dan penggunaan lahannya diklasifikasikan seperti berikut. 

a. Desa pertanian: sebagian besar lahannya digunakan sebagai lahan 

pertanian, sedangkan sebagian kecil lahannya digunakan untuk 

perikanan, peternakan, dan aktivitas perdagangan. 

b. Desa perkebunan: sebagian besar lahannya digunakan sebagai 

lahan perkebunan, sedangkan sebagian kecil lahannya digunakan 

untuk perikanan, peternakan, dan perdagangan. 

c. Desa nelayan: sebagain besar penduduknya menggunakan laut 

sebagai sumber mata pencahariannya. Adapun aktivitas 

penunjang di darat untuk pengolahan hasil tangkapan seperti 

tempat menjemur ikan, peternakan, dan perdagangan. 

Pengelolaan daerah penyangga adalah perpaduan keserasian 

pengelolaan lahan hutan dan pertanian sesuai dengan kondisi fisik 

kawasan untuk mendapatkan hasil optimal guna menunjang sistem 

perekonomian masyarakat lokal. Untuk itu daerah penyangga pun 

dibedakan penataannya atas wilayah-wilayah atau yang lebih dikenal 
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dengan sistem zonasi. Sebagai contoh daerah penyangga TNB Jambi 

dibangun berdasarkan zonasi berupa jalur yaitu Jalur Hijau, Jalur 

Interaksi, dan Jalur Kawasan Budidaya (SK Gubernur Propinsi Jambi 

Nomor 320 Tahun 1999) dapat menjadi model pengelolaan daerah 

penyangga taman nasional yang memberikan dampak positif 

terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian taman nasional.  

Fungsi jalur hijau adalah menyangga fisik kawasan dari gangguan, 

pengaruh jenis eksotik tumbuhan, dan sebagai perluasan homerange 

satwa. Areal yang dapat dikelola sesuai dengan fungsi di atas adalah 

HPH, kawasan lindung, dan kawasan hutan lainnya yang berbatasan 

dengan kawasan konservasi. Fungsi jalur interaksi adalah menyangga 

kawasan konservasi dan jalur hijau dari perubahan ekosistem yang 

drastis, gangguan satwa liar ke kawasan budidaya, dan mendukung 

peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Pengelolaan jalur interaksi 

dilakukan dengan pengembangan agroforestry, dimanfaatkan secara 

terbatas dan vegetasi sekunder atau areal yang ditinggalkan 

masyarakat dibangun menjadi hutan rakyat atau hutan 

kemasyarakatan yang dapat mendukung konservasi tumbuhan yang 

benilai ekonomis dan ekologis.  

Fungsi kawasan budidaya daerah penyangga adalah untuk 

mendukung peningkatan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan 

wilayah dan wisata. Sedangkan pengelolaan kawasan budidaya 

dilakukan pengembangan program pertanian terpadu melalui 

pembukaan lahan tanpa pembakaran, pemakaian herbisida yang tidak 

berdampak negatif, serta menetapkan pemukiman masyarakat desa 
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lokasi yang tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap 

kawasan dan masyarakat akibat satwa liar (Setyawati dan Bismark, 

2002). 

 

 

 



 

           BAPPEDA Provinsi Jambi, 2011 
 

 

 

4.1. Pelingkupan Dampak Rencana Pembangunan Jalan  

Interseksi wilayah rencana pembangunan jalan dengan kawasan 

konservasi Taman Nasional Berbak (TNB) terjadi pada segmen jalan 

Simpang – Sungai Itik dengan rencana panjang jalan 51.7 km. Segmen 

rencana jalan ini terdapat pada 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur dengan rencana panjang jalan pada masing-

masing kecamatan (Tabel 4.1) adalah Kecamatan Berbak (28,04 km, 

Kecamatan Nipah Panjang (9,92 km), dan Kecamatan Sadu (13,74 km). 

Gambaran wilayah interseksi pada ketiga kecamatan tersebut 

disajikan pada Gambar 4.1.  

 

Gambar 4.1.  
Peta Wilayah Kecamatan Lintasan Rencana Pengembangan Jalan 
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Pada level wilayah yang lebih kecil, terdapat 8 desa pada segmen 

rencana jalan Simpang – Sungai Itik yang memiliki interseksi dengan 

kawasan TNB seperti disajikan pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.2. 

Tabel 4.1.  Nama Desa dan Panjang Rencana Jalan Segmen Simpang – 
Sungai Itik Pada Masing-masing Kecamatan  

No Kecamatan Nama desa Panjang jalan (Km) 
Proporsi 

(%) 

1 Berbak 

1. Simpang 5,11 9.88 

2. Sungai Rambut 11,74 22.71 

3. Rasau Desa 11,19 21.64 

Jumlah 131 54.23 

2 Nipah Panjang 

1. Sungai Jeruk 6,73 13.02 

2. Simpang Datuk 3,19 6.17 

Jumlah 9.92 19.19 

3 Sadu 

1. Simpang Jelita 3,47 6.71 

2. Sungai  Lokan 7,02 13.58 

3. Sungai  Itik 3,25 6.29 

Jumlah 13,75 26.58 

Total 51,70 100,00 

Sumber: Hasil Estimasi Tim Kajian (2011) 

 

Gambar 4.2.  
Peta Wilayah Desa Lintasan Rencana Pengembangan Jalan 
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Dari 51,7 km rencana panjang jalan pada segmen Simpang – Sungai Itik 

lebih dari separo akan melintasi wilayah Kecamatan Berbak dengan 

lintasan terpanjang pada 2 desa (Desa Sungai Rambat dan Rasau 

Desa) dari 3 (tiga) wilayah desa lintasan. Dampak rencana 

pembangunan jalan teradap kawasan TNB dan zona penyangga 

diperkirakan akan lebih besar pada wilayah kecamatan ini dan hal ini 

juga diperkuat dengan jarak antara poros jalan lintasan desa dengan 

batas terluar TNB dan Zona Penyangga seperti disajikan pada Tabel 

4.2.  

Tabel 4.2. Jarak Rencana Jalan dari Batas Terluar TNB Dan Buffer Zone 
TNB Pada Masing-Masing Desa 

No Nama Desa 

Jarak dari jalan ke batas terluar….. (meter)  

TNB Buffer Zone 1  
Terdekat Terjauh Terdekat Terjauh 

1 Simpang 700 5.350 200 4.880 

2 Sungai Rambut 90 1.660 0 1.650 

3 Rasau Desa 750 1.760 250 1.260 

4 Sungai Jeruk 500 2.840 0 2.340 

5 Simpang Datuk 3.620 6.000 3.120 5.500 

6 Simpang Jelita 6.000 8.160 5.500 7.660 

7 Sungai Lokan 8.130 12.230 7.630 11.730 

8 Sungai Itik 12.230 17.710 11.230 17.210 

Sumber: Hasil Estimasi Tim Kajian (2011) 
 

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa rencana lintasan jalan di Desa 

Sungai Rambat berada sangat dekat dengan kawasan TNB tetapi 

masih terdapat ruang untuk pembangunan badan jalan. Terdapat 2 

titik kritis yaitu bagian jalan yang berjarak 90 meter dan 120 meter dari 

batas terluar TNB tetapi dengan pembangunan badan dan sempadan 
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jalan yang diperkirakan hanya butuh 40 meter maka secara umum 

masih ada ruang untuk pembangunan jalan yang tidak memasuki 

kawasan TNB. Lokasi rencana pembangunan jalan antara kedua titik 

kritis ini berada antara batas terluar TNB dan Sungai Berbak tepatnya 

di wilayah patahan sungai. Pada saat sekarang kondisi kawasan yang 

termasuk zona penyangga TNB ini sampai batas sungai masih berupa 

kawasan hutan alami dengan tutupan hutan masih baik karena 

masyarakat masih menganggap kawasan ini termasuk dalam kawasan 

konservasi TNB.  Meskipun demikian, pengembangan kawasan ini 

harus menjadi perhatian khusus karena merupakan areal potensial 

untuk masuk ke kawasan TNB. Ilustrasi kondisi areal lahan unuk 

rencana pembangunan jalan di 

kedua titik kritis disajikan pada 

Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3. 
Ilustrasi Lokasi Kritis Rencana 
Pembangunan Jalan 
 

Jalur lintasan lain yang cukup 

rentan terhadap kelestarian TNB 

adalah lintasan di Desa Sungai 

Jeruk dimana sebagian besar masuk dalam Zona Penyangga 1  TNB. 

Untuk itu rencana lintasan jalan pada ke-2 desa harus mendapatkan 

izin pemanfaatan kawasan konservasi dari Menteri Kehutanan. 

Pengelolaan kedua kawasan lintasan harus melalui koordinasi dengan 

Balai TNB dan potensial akan bertambah menjadi 4 desa jika tata 
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batas antara desa dan TNB belum disepakati. Hal ini sesuai dengan 

surat edaran Dirjend Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 

S496/IV-KK/2007  tanggal 22 Mei 2007 tentang Daerah Penyangga 

Antara Kawasan Konservasi yang 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. 

Selanjutnya berdasarkan jarak rencana jalan dari batas terluar TNB 

tersebut maka dapat ditentukan skala prioritas pengelolaan desa 

menjadi 3 kelompok yaitu: 

a. Lintasan jalan di Desa Sungai Rambut sebagai wilayah prioritas 
utama (primer) karena lintasan rencana jalan merupakan jalur 
lintasan terdekat kawasan konservasi TNB. Pertemuan jalan darat 
dan Sungai Berbak merupakan akses termudah dan paling dekat 
untuk memasuki kawasan TNB jika pembangunan jalan terealisasi.  

b. Lintasan jalan di Desa Sungai Jeruk, Desa Simpang dan Rantau 
Desa sebagai wilayah prioritas kedua (sekunder) karena lintasan 
rencana jalan yang masuk zona penyangga TNB cukup besar. 

c. Lintasan jalan di desa lainnya sebagai wilayah prioritas ketiga 
(tertier) sebagai wilayah rencana jalan yang tidak memiliki potensi 
melintasi kawasan TNB dan zona penyangga. 
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4.1.1. Pendekatan dalam Proses Pelingkupan Dampak  
Pembangunan 

Kajian tentang dampak pembangunan jalan raya terhadap lingkungan 

tidak mencakup seluruh jalur jalan dan hanya terbatas pada areal 

calon lokasi jalan yang bersentuhan dengan kawasan TNB baik 

langsung maupun tidak langsung. Secara garis besar kajian ini bersifat 

khusus dan spesifik karena bukan merupakan kajian Analisis mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dokumennya telah terlebih 

dahulu ada, sehingga pola penulisan laporan dibatasi dalam ruang 

lingkup sebagai berikut; 

a. Lokasi kajian hanya dibatasi pada areal calon lokasi jalan yang 
memiliki interseksi atau bersentuhan langsung dengan kawasan 
konservasi TNB pada rencana lintasan jalan antara Desa Simpang 
– Sungai Itik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

b. Lingkup dampak kajian hanya mencakup prakiraan dampak 
pembangunan jalan terhadap perubahan lingkungan ekosistem 
yang potensial akan terjadi pada kawasan TNB dan wilayah 
penyangga. 

c. Penentuan luas areal terkena dampak menggunakan pendekatan 
sistem zonasi berdasarkan pada prakiraan jenis dampak 
peningkatan aksesibiltas terhadap kawasan TNB dengan acuan 
hasil perhitungan peta kawasan.  
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4.1.2. Stratifikasi Jenis Dampak  Pembangunan Jalan Terhadap TNB 

Zonasi wilayah berdasarkan kepada jenis komponen lingkungan pada 

kawasan konservasi TNB yang berpotensi mengalami perubahan 

akibat peningkatan aksesibilitas kawasan. Jenis dan komponen serta 

sumber dampak perubahan ekologis pada kawasan TNB sebagai 

berikut; 

a. Perubahan Tataguna Lahan (Land Use) Zona Penyangga 

Potensi dampak terhadap tataguna lahan adalah perubahan 

penggunaan lahan dari lahan berhutan menjadi kawasan 

pemukiman (house and compounding) dan budidaya (cultivation) 

atau areal penggunaan lain (APL). Perubahan penggunaan lahan 

menjadi kawasan pemukiman didorong oleh semakin terbukanya 

Gambar 4.4.  
Lingkup Wilayah Terkena Dampak 

 

TNB 

Desa Simpang Datuk 

Desa Simpang  
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aksesibilitas terhadap lahan yang menjadi salah satu faktor 

pendorong peningkatan permintaan terhadap lahan. 

Perkembangan kawasan pemukiman akan terjadi pada wilayah 

sekitar atau sempadan (kiri dan kanan) jalan raya yang akan 

dibangun. Jarak antara halaman pemukiman dengan sempadan 

jalan diperkirakan mencapai 8 – 10 meter, sehingga dengan 

panjang maksimal rumah standar pemukiman perdesaan 10 – 12 

meter maka wilayah pemukiman sepanjang jalan akan mencapai 

40 meter dari sisi kiri dan kanan jalan.  

Perkembangan wilayah pemukiman selanjutnya mendorong 

permintaan terhadap bahan bangunan terutama kayu dan papan 

sehingga secara tidak langsung akan mendorong terjadinya 

ekploitasi sumberdaya hutan kayu dan potensial meningkatkan 

perambahan kawasan hutan pada kawasan penyangga dan 

taman nasional. 



 
 
 

 
 
Kawasan Ekonomi Khusus Pesisir ……………… Taman Nasional Berbak                           

BAB IV Hal  33 

 

 

Secara umum peningkatan luas areal dan jumlah pemukiman  

sekitar jalan raya menjadi salah satu vektor terjadinya perubahan 

tutupan hutan akibat proses perambahan hutan atau pembalakan 

liar guna memenuhi kebutuhan bahan untuk pembangunan 

perumahan masyarakat sekitar kawasan TNB. Pemukiman yang 

berkembang juga akan mendorong perubahan penggunaan lahan 

dari awalnya kawasan berhutan atau semak belukar menjadi 

kawasan budidaya, sehingga akumulasi alur dampak terhadap 

perubahan penggunaan lahan (land use) dan tutupan hutan (land 

cover) kawasan TNB dan wilayah penyangga disajikan pada 

Gambar 4.6. 

TNB 

Desa Simpang Datuk 

Desa Simpang  

Gambar 4.5. Wilayah Dampak Land-Use 
 

LAND USE IMPACT 
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b. Perubahan Tutupan Lahan  (Land Cover) Taman Nasional  

Proses perubahan tutupan hutan (land cover) akibat konversi 

lahan untuk pengembangan jalan, pemukiman dan lahan 

budidaya serta adanya kegiatan pembalakan liar guna memenuhi 

kebutuhan bahan bangunan untuk perumahan masyarakat tidak 

akan berdampak terlalu besar bagi Taman Nasional Berbak (TNB) 

dan bersifat sementara. Perubahan paramter tutupan lahan ini 

lebih disebabkan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya 

terbatas dan masyarakat masih memiliki alternatif lain untuk  

memenuhi kebutuhan bahan bangunan dari lokasi lain (bukan 

kayu hasil ekploitasi kawasan TNB).   

Gambar 4.6.  
Prakiraan Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Land Use dan 

Land Cover  
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Proses perubahan tutupan lahan yang perlu perhatian serius 

adalah akibat illegal loging untuk tujuan komersialisasi. Pengaruh 

faktor eksternal berupa dorongan pihak luar  yang memiliki modal 

dengan memanfaatkan para pembalak luar akan memberikan 

dampak sangat luas bagi kawasan TNB. Pengendalian ekploitasi 

hasil hutan kayu oleh masyarakat lokal (penduduk desa sekitar) 

relatif lebih mudah dilakukan dibanding jika pembalakan 

melibatkan pihak luar dan didukung oleh pemilik modal dari 

lingkungan eksternal desa. Kemampuan modal pihak luar  yang 

cukup besar untuk pengadaan berbagai peralatan yang 

digunakan untuk menebang dan mengolah kayu hasil illegal 

loging akan berdampak besar terhadap ekploitasi hasil hutan 

kayu dan akhirnya akan mengubah tutupan hutan dalam kawasan 

TNB dan wilayah penyangga. 

 

Gambar 4.7. Wilayah Dampak Land-Cover 
 

LAND CHANGE IMPACT 
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Berdasarkan pada hal tersebut diatas maka potensi perubahan 

tutupan lahan kawasan TNB dan wilayah penyangga merupakan 

akumulasi dari aktivitas masyarakat lokal dan dorongan pihak 

eksternal (Gambar 4.8). 

 
Gambar 4.8. 

 Akumulasi Dampak Terhadap Tutupan Lahan TNB 
 

Dorongan kerusakan ekosistem akibat faktor eksternal akibat 

adanya tekanan permintaan pasar tidak hanya terhadap 

sumberdaya hutan kayu tetapi juga non-kayu termasuk beberapa 

jenis flora yang memiliki nilai komersial dalam kawasan TNB.  

Faktor eksternal ini dapat diatasi melalui kombinasi 2 cara yaitu 

melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal untuk ikut menjaga 

kelestarian TNB dan meningkatkan upaya pemberdayaan 

ekonomi masyarakat lokal sehingga mereka tidak mudah terjerat 

dalam kegiatan ekploitasi sumberdaya hutan dalam kawasan TNB 

dan wilayah penyangga. Model penangganan dampak akan 
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dijelaskan lebih lanjut dalam BAB V (Rencana Strategis 

Pengelolaan Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Taman 

Nasional Berbak. 

c. Perubahan Ekosistem dan Kehidupan Liar Kawasan TNB 

Perubahan ekosistem kawasan akibat perubahan penggunaan 

dan tutupan lahan akan menyebabkan gangguan keseimbangan 

dalam ekosistem karena hutan  tidak hanya menjadi tempat 

bermukim tetapi juga merupakan sumber bahan makanan dan 

berbagai kebutuhan seluruh jenis kehidupan liar. Perubahan 

tutupan lahan dalam kawasan TNB akan mengurangi kemampuan 

sumberdaya hutan untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis 

sarwa liar termasuk satwa yang dilindungi. Gangguan ekosistem 

ini secara tidak langsung akan mendorong terjadinya migrasi 

satwa liar dan bahkan mempercepat terjadinya kepunahan satwa 

langka akibat kematian. Dampak ini akan semakin meningkat jika 

diiringi dengan adanya kegiatan perburuan liar (illegal hunting) 

termasuk satwa khas dan dilindungi oleh masyarakat lokal dan 

non-lokal untuk tujuan komersial. Kegiatan illegal lain yang juga 

berpotensi terjadi adalah penangkapan ikan  dan satwa air lainnya 

(illegal fishing) dan pengurasan berbagai jenis flora langka yang 

memiliki nilai ekonomi tinggi termasuk tanaman langka spesifik 

TNB seperti berbagai jenis aggrek.  

Secara ringkas faktor pendorong dan alur dampak pembangunan 

terhadap keanekaragaman hayati (flora dan fauna) terutama 
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kehidupan liar disajikan pada Gambar 4.8. Semakin maraknya 

berbagai aktivitas ilegal tidak terlepas dari semakin terbukanya 

aksesibilitas terhadap TNB sehingga keterlibatan pihak luar atau 

para pendatang tetap dan sementara dari luar wilayah juga akan 

cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian 

dampak tidak hanya terkait dengan faktor teknis, sosial dan 

ekonomi tetapi juga terkait dengan faktor socio-demograpi. 

Pengendalian terhadap para pendatang ilegal yang bertujuan 

untuk ekploitasi sumber daya hutan dan lahan perlu dilakukan 

dan salah satunya adalah memperkuat daya tahan ekonomi 

rumah tangga sehingga tidak terlalu mudah melakukan transfer 

kepemilikan lahan. Penguasaan lahan oleh pihak luar akan 

mempersulit pengawasan oleh pihak pemerintah dan tkoh-tokoh 

desa sebagai ujung tombak dalam pengendalian  dampak negatif 

terhadap TNB dan zona penyangga.  

 

Gambar 4.8.  
Alur Dampak Terhadap Keanekaragaman Hayati 
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Berdasarkan pada proses pelingkupan dampak dapat diambil 

kesimpulan sementara bahwa dampak rencana pembangunan jalan 

ke kawasan pelabuhan Ujung Jabung lebih dominan merupakan ekses 

lanjutan dari semakin meningkatnya aksesibilitas terhadap kawasan 

TNB dan zona penyangga.   

4.2. Prakiraan Luas Areal Terkena Dampak Pembangunan Jalan  

4.2.1. Prakiraan Luas Dampak Pada Wilayah Administrasi Desa 

Pembangunan jalan darat yang bersentuhan dengan kawasan 

konservasi Taman Nasional Berbak (TNB) diperkirakan memiliki 

dampak langsung (direct impact) yang cukup signifikan terhadap 

upaya pelestarian TNB. Dampak yang akan terjadi diperkirakan lebih 

bersifat tidak langsung (indirect impact) melalui perkembangan 

aktivitas sosial ekonomi kawasan sekitar akibat semakin 

meningkatnya aksesibilitas terhadap kawasan TNB. Analisis dampak 

juga terkait dengan luas areal lahan yang potensial akan mengalami 

perubahan disepanjang lintasan rencana jalan antara lain untuk 

pembangunan jalan, pemukiman sepanjang jalan dan lahan untuk 

budidaya. Menggunakan beberapa asumsi dan definisi tersebut maka 

luas areal lahan yang potensial akan mengalami perubahan 

peruntukan akibat dari rencana pembangunan jalan menuju kawasan 

pelabuhan Ujung Jabung disajikan pada Tabel 4.3.  
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a. Badan jalan adalah areal yang digunakan sebagai tempat 

pembangunan jalan pelindungnya, yaitu bagian yang diaspal, 

bahu jalan dan saluran drainase, yaitu lebar 25 meter. 

b. Sempadan jalan 40 m (yaitu 12,5 m sampai 62,5m dari poros jalan) 

adalah areal yang berada dalam jarak 40 meter dari pinggir badan 

jalan dan potensial menjadi wilayah pengembangan pemukiman 

masyarakat.  

c. Sempadan jalan 500 m (12,5 m sampai 512,5 m dari poros jalan) 

adalah areal yang berada dalam jarak 500 m dari pinggir jalan dan  

potensial menjadi wilayah pengembangan budidaya masyarakat.  

Tabel 4.3. Prakiraan Luas Areal Perubahan Penggunaan Lahan dalam 
Wilayah Administrasi Desa untuk Pengembangan 
Pemukiman dan Budidaya  

No Nama Desa 
Panjang 

Jalan (km) 

Peluang Perubahan Peruntukan (Ha) 
Jumlah  

(Ha) Badan 
Jalan 

Pemu-
kimam 

Budidaya 

1 Simpang 5,11 12,82 53,53 398,92 465,27 

2 Sungai Rambut 11,74 29,28 122,88 912,22 1.064,38 

3 Rasau Desa 11,19 26,19 109,98 1.032,57 1.168,74 

4 Sungai  Jeruk 6,73 20,98 67,30 630,40 718,68 

5 Simpang Datuk 3,19 7,87 53,36 546,20 607,43 

6 Simpang Jelita 3,47 8,69 36,44 238,70 283,83 

7 Sungai Lokan 7,02 17,53 73,35 527,70 618,58 

8 Sungai Itik 3,25 8,03 33,73 322,23 363,99 

Jumlah 51,70 131,39 550,57 4.608,94 5.290,90 

Sumber: Hasil Estimasi Tim Kajian (2011) 
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Potensi perubahan penggunaan lahan (Tabel 4.3) tidak 

memperhitungkan kondisi eksisting yang sudah ada dan sangat 

terbuka kemungkinan lahan yang ada sekarang merupakan areal 

pemukiman atau budidaya. Potensi perubahan dapat terjadi secara 

langsung yaitu akibat pembangunan fisik jalan dan badan jalan 

maupun tidak langsung akibat berkembangnya pemukiman dan 

budaya sebagai dampak peningkatan aksesibilitas wilayah dan 

permintaan lahan. Luas areal potensial yang akan mengalami 

perubahan peruntukkan lahan pada masing-masing desa terkait 

dengan panjang lintasan rencana jalan pada desa bersangkutan.  

4.2.2. Prakiraan Luas Potensial Dampak Terhadap Kawasan 
Konservasi 

Luas areal seperti pada Tabel 4.3. tidak seluruhnya berada dalam 

kawasan konservasi (TNB dan zona penyangga) tetapi sebagian besar 

berada pada wilayah APL (areal penggunaan lain). Selanjutnya untuk 

menentukan wilayah lintasan terkena dampak maka dilakukan 

estimasi dengan mengklasifikasikan wilayah konservasi atas 3 (tiga) 

kelompok, yaitu: 

a. Wilayah TNB yaitu wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan 

konservasi atau berada dalam kawasan TNB. 

b. Greenbelt  1 (G-1) yaitu wilayah buffer zone TNB yang berada 

dalam jarak kurang atau sama dengan 500 m dari garis batas 

terluar TNB 
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c. Greenbelt  2 (G-2) yaitu wilayah buffer zone TNB yang berada 

dalam jarak kurang atau sama dengan 1.000 m dari garis batas 

terluar TNB 

Interseksi pada masing-masing desa akan terjadi pada lokasi yang 

akan mengalami perubahan langsung (pembangunan badan jalan), 

potensial untuk berkembangnya pemukiman sepanjang jalan (jarak 40 

meter dari sisi badan jalan) dan potensial untuk  berkembangnya 

lahan budidaya (40 - 500 meter dari sisi badan jalan). Interseksi 

menunjukkan luas areal penyangga zona 1 (Buffer Zone 1) yang 

potensial akan mengalami perubahan peruntukan (penggunaan 

lahan) jika rencana pembangunan jalan tidak diikuti dengan 

pengelolaan kawasan. Semakin panjang lintasan dan semakin dekat 

jarak jalan dengan batas terluar TNB akan menyebabkan semakin luas 

areal interseksi dan khusus untuk rencana badan jalan disajikan pada 

Tabel 4.4.. 

Berdasarkan interseksi antara rencana jalur jalan maka tidak ada 

wilayah TNB yang akan terpakai untuk pembangunan badan jalan, 

tetapi pada Desa  Sungai Rambut sebagian besar rencana 

pembangunan badan jalan akan  ada di areal Greenbell 1 dan 

Greenbelt 2. Pada 3 desa lain yaitu Desa Simpang, Rasau Desa dan 

Sungai Jeruk sebagian kecil rencana badan jalan masih berada pada 

areal Greenbelt 2, sedangkan desa lain seluruhnya pada areal 

penggunaan lain (APL). Berdasarkan hal tersebut maka rencana 

pembangunan jalan hanya berdampak langsung terhadap kawasan 

penyangga TNB di Desa Sungai Rambut, sedangkan 3 desa lain hanya 
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berpengaruh langsung jika tata batas antara desa dan TNB belum 

disepakati. 

Tabel 4.4. Luas Areal Rencana Badan Jalan Pada Areal TNB dan Zona 
Penyangga serta Areal Penggunaan Lain (APL). 

No Namadesa 
Areal Konservasi (Ha) 

APL 
(Ha) 

Jumlah 
(Ha) 

Komposisi 
(%) 

TNB G-1 G-2 

1 Simpang - - 0,88 11,94 12,82 6,86 

2 Sungai Rambut - 19,68 2,95 6,58 29,28 77,29 

3 Rasau Desa - - 8,54 17,65 26,19 32,61 

4 Sungai Jeruk - - 1,78 19,20 20,98 8,48 

5 Simpang Datuk - - - 7,87 7,87 - 

6 Simpang Jelita - - - 8,68 8,68 - 

7 Sungai Lokan - - - 17,53 17,53 - 

8 Sungai Itik - - - 8,03 8,03 - 

 
Jumlah - 19,68 14,15 97,48 131,38 15,66 

Sumber: Hasil Estimasi Tim Kajian (2011) 
 

Selanjutnya untuk dampak tdak langsung dan masih berupa potensi 

konversi lahan untuk penggunaan areal pemukiman dan budidaya, 

maka luas areal konservasi TNB serta Greenbelt 1 dan  2 yang 

potensial mengalami perubahan disajikan pada Tabel 4.5 dan 4.6. 

Rencana pembangunan  badan jalan di Desa Sungai Rambut yang 

sebahagian berada pada areal Greenbelt, maka kemungkinan akan 

diikuti perkembangan pemukiman sepanjang jalan tersebut yang juga 

sebagian besar akan berada pada kawasan G-1. Jika dibandingkan 

potensial antar kedua areal Greenbelt maka luas G-1 terpakai lebih 

besar dibanding G-2 , dan hal ini disebabkan sebagian besar lintasan 
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jalan sudah masuk pada areal G-1 sehingga areal G-2 ssebagian besar 

sudah berada pada sisi lain dari pada rencana lintasan jalan. Pada 

wilayah desa lainnya potensi berkembangnya pemukiman masih 

berada di luar G-1 tetapi pada 3 desa potensial terjadi pada G-2 dan 4 

desa tidak memiliki potensi berkembang pada G-1 maupun G-2 atau 

masih pada APL. 

Tabel 4.5. Luas Areal Potensi Pengembangan Pemukiman Pada Areal 
TNB dan Zona Penyangga serta Areal Penggunaan Lain 
(APL). 

No Namadesa 
Areal Konservasi (Ha) APL 

(Ha) 
Jumlah 

(Ha) 
Komposisi 

(%) TNB G-1 G-2 

1 Simpang - - 3,69 49,84 53,53 6,89 

2 Sungai Rambut - 82,97 12,33 27,58 122,88 77,56 

3 Rasau Desa - - 35,88 74,10 109,98 32,62 

4 Sungai Jeruk - - 7,35 77,70 85,05 8,64 

5 Simpang Datuk - - - 35,60 35,60 - 

6 Simpang Jelita - - - 36,44 36,44 - 

7 Sungai Lokan - - - 73,35 73,35 - 

8 Sungai Itik - - - 33,73 33,73 - 

 
Jumlah - 82,97 59,25 408,34 550,56 15,71 

Sumber: Hasil Estimasi Tim Kajian (2011) 
 

Kondisi berbeda terjadi pada jenis dampak tidak langsung berupa 

potensi perkembangan lahan areal budidaya, dimana pada beberapa 

desa potensial akan terjadi pada areal TNB dan kawasan penyangga 

(G-1 dan G-2).  Potensi perkembangan areal budidaya dalam kawasan 

TNB dan G-1 terdapat pada 2 desa yaitu Desa yaitu Desa Sungai 

Rambut dan Rasau Desa.  
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Tabel 4.6. Luas Areal Potensial Pengembangan Areal Budidaya Pada 
Kawasan TNB dan Zona Penyangga serta Areal 
Penggunaan Lain (APL). 

No Namadesa 
Areal Konservasi (Ha) APL 

(Ha) 
Jumlah 

(Ha) 

Kompo-
sisi 
(%) TNB G-1 G-2 

1 Simpang - - 36,02 396,25 432,27 8,33 

2 Sungai Rambut 512,80 313,72 - 220,72 1.047,24 78,92 

3 Rasau Desa 6,12 134,03 391,71 - 531,86 100,00 

4 Sungai Jeruk - - - 614,76 614,76 - 

5 Simpang Datuk - - - 600,00 600,00 - 

6 Simpang Jelita - - - 275,13 275,13 - 

7 Sungai Lokan - - - 601,05 601,05 - 

8 Sungai Itik - - - 355,96 355,96 - 

 
Jumlah 518,92 447,75 427,73 3.063,87 4.458,27 23,41 

Sumber: Hasil Estimasi Tim Kajian (2011) 
 

Secara spesifik pada Desa Sungai Rambat dengan tidak adanya areal 

interseksi dengan kawasan G-1 mengindikasikan bahwa jarak poros 

jalan pada seluruh rencana jalan yang melintasi desa tersebut berada 

pada jarak < 500 meter.  Pada Desa Rasau Desa dengan seluruh 

interseksi berada pada areal TNB dan Buffer Zone (G-1 dan G-2) dan 

tidak ada pada APL mengindikasikan bahwa seluruh areal antara 

lintasan rencana jalan dan batas luar TNB merupakan kawasan 

konservasi jika tata batas belum disepakati. Jika tata batas antara 

desa dan TNB sudah disepakati  maka wilayah interseksi (konservasi) 

akan jauh berkurang dari 100% menjadi 26,36%. Hal ini merupakan 

suatu penegasan kembali bahwa penyelesaian tata batas antara desa 
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dengan TNB merupakan faktor penentu dalam pengelolaan zona 

penyangga. .   

4.3. Zonasi Wilayah Desa Sebagai Dasar Pengelolaan  

Berdasarkan pada jarak lintasan jalan dari batas luar TNB dan luas 

areal wilayah interseksi dampak potensial dan kawasan TNB dan Zona 

Penyangga maka desa pada lokasi kajian dapat diklasifikasikan atas 3 

(tiga) kelompok yaitu: 

1. Zona I terdiri dari Desa Sungai Rambut, Rasau Desa dan Sungai 

Jeruk yaitu desa yang potensi perkembangannya akan memiliki 

DAMPAK BESAR BERSIFAT LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG 

terhadap kelestarian TNB dan Zona Penyangga. Zona ini 

merupakan wilayah lintasan rencana jalan yang sangat dekat 

dengan batas luar TNB dan secara administrasi wilayah desa 

berbatasan langsung dengan TNB sehingga memiliki areal 

interseksi luas. 

2. Zona II terdiri dari Desa SImpang dan Simpang Datuk yaitu desa 

yang potensi perkembangannya akan memiliki DAMPAK SEDANG 

BERSIFAT LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG terhadap 

kelestarian TNB dan Zona Penyangga. Zona ini merupakan wilayah 

lintasan rencana jalan yang cukup jauh dari batas luar TNB tetapi 

secara administrasi wilayah desa berbatasan langsung dengan TNB 

sehingga juga akan memiliki areal interseksi luas . 
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3. Zona III terdiri dari Desa Simpang Jelita, Sungai Lokan dan Sungai 

Itik yaitu desa yang potensi perkembangannya akan memiliki 

DAMPAK KECIL terhadap kelestarian TNB dan Zona Penyangga. 

Zona ini merupakan wilayah lintasan rencana jalan yang jauh dari 

batas luar TNB, luas areal interseksi tidak terlalu luas. Areal 

interseksi berada di luar wilayah administrasi desa, yang artinya 

bahwa jika ada ekspansi  

Penentuan zona ini akan sangat terkait dengan skala prioritas dalam 

pengelolaan dampak rencana pembangunan jalan menuju kawasan 

pelabuhan Ujung Jabung terhadap TNB dan Zona Penyangganya. 

Pendekatan pengelolaan dampak berbasis desa akan lebih efektif 

sehingga penentuan zonasi desa akan menjadi acuan bagi pemerintah 

dan pihak terkait dalam alokasi sumber daya yang akan berimplikasi 

pada intensitas pengelolaan. 

 
Gambar 4.10. 

Zonasi Desa Berdasarkan Skala Dampak 
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Berdasarkan kepada klasifisikasi zonasi desa, maka dalam pemerintah 

sebagai regulator  menentukan  5 desa (zona I dan II) sebagai desa 

zona pengembangan khusus dengan intensitas pengelolaan dan 

alokasi sumber daya yang lebih besar.  



 

           BAPPEDA Provinsi Jambi, 2011 
 

 

 

5.1. Konsep Dasar Pengelolaan Dampak Terhadap Kawasan 
Konservasi 

5.1.1. Regulasi Terkait Pengelolaan Kawasan Konservasi 

World Commission on Environment and Development dan terbitnya 

laporan Our Common Future pada tahun 1987, memperkenalkan 

gagasan “pembangunan berkelanjutan” beserta konsep-konsep 

demokrasi, keadilan, hubungan lingkungan dan pembangunan. 

Gagasan ini banyak diadopsi oleh pemerintah dan lembaga-lembaga 

Internasional sebagai panduan bagi penyelenggaraan pembangunan 

berwawasan lingkungan. Pada waktu bersamaan, Kongres Kehutanan 

se-Dunia ke-8 di Jakarta dengan tema Forest for People 

memperkenalkan paradigma baru pengelolaan hutan berbasis 

masyarakat.  

Gerakan yang memperjuangkan pengakuan hak masyarakat yang 

diabaikan dalam penunjukan hutan negara dan devolusi kewenangan 

pengelolaan hutan, lalu melahirkan berbagai pendekatan pengelolaan 

hutan, seperti perhutanan sosial, hutan kemasyarakatan dan 

pengelolaan hutan bersama masyakarat (PHBM) dan sejenisnya. 

Meskipun secara sangat perlahan, hakhak masyarakat atas kawasan 

yang ditetapkan sebagai hutan oleh negara telah mulai diakui. Proses 

ini memang sangat lamban, lebih lamban lagi dalam hal kawasan 
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konservasi. Sampai tahun 2006, masih kurang dari 1% kawasan hutan 

produksi yang diserahkan pengelolaannya pada masyarakat. Dalam 

kawasan konservasi, baru satu-dua masyarakat adat yang 

memperoleh hak mengelola kawasan tersebut. 

Simposium di Albani tahun 1997, dalam menindaklanjuti Kongres 

Taman Nasional dan Kawasan Lindung Sedunia ke-4, 

mengindentifikasi empat hal yang menunjukkan perubahan besar 

dalam pengelolaan taman nasional dan kawasan lindung, yaitu: 

1. Perubahan titik pandang kawasan konservasi dari konsepsi 
kepulauan menjadi jaringan kerja; 

2. Kawasan konservasi menjadi pertimbangan utama dalam 
perumusan kebijakan publik bagi kawasan-kawasan lain di 
sekitarnya; 

3. Kawasan konservasi dapat dikelola oleh masyarakat, untuk 
masyarakat serta bersama masyarakat, dan bukan memandang 
masyarakat sebagai lawan atau masalah; dan 

4. Membangun kapasitas secara terus-menerus untuk mencapai 
standar pengelolaan. 

 
Dalam mengembangkan pengelolaan kawasan konservasi, Indonesia 

menerbitkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 

revisi UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan, UU No. 

5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai 

Keanekaragaman Hayati, UU No. 23 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Sumber daya alam menyangkut 

harkat dan martabat seluruh masyarakat dan sesuai amanat UUD 45 
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bahwa pemerintah menguasai sumber daya alam demi kemakmuran 

rakyat Indonesia. Pengertian ‘dikuasai oleh negara’ dalam UUD 45 

selayaknya ditafsirkan bahwa pemerintahlah yang berwewenang 

mengatur di mana dan bagaimana berbagai komponen rakyat dapat 

mengelola sumber daya alam ini, yang dilaksanakan antara lain 

melalui tata ruang. Adalah suatu tafsiran yang salah bahwa seolah-

olah pemerintah memiliki sumber daya alam dan seringkali dalam 

mengatur pengelolaan sumber daya alam tidak tercermin 

kepentingan seluruh komponen masyarakat Indonesia. Sebagai 

contoh, kawasan hutan yang luas diberikan hak pengelolaannya 

kepada swasta tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat di 

kawasan tersebut dan sebaliknya proses pengakuan hak kelola (atau 

milik) kepada masyarakat untuk suatu kawasan kecil seringkali sangat 

rumit dan sulit. 

5.1.2. Kawasan Penyangga sebagai Zona Pengelolaan Khusus 

Satu keunggulan taman nasional termasuk TNB dibandingkan dengan 

kawasan konservasi lain adalah bahwa pengelolaannya didasarkan 

pada sistem zonasi. Penentuan zonasi atau tata ruang didasarkan 

pada kondisi riil lapangan sehingga memungkinkan dibangunnya 

sistem pengelolaan yang tepat sasaran sehingga tujuan pengelolaan  

secara menyeluruh dapat tercapai. Sistem zonasi mengacu pada 

peraturan kehutanan yang ada perlakuan khusus untuk sebauah 

taman nasional sebagai salah satu kawasan pelestarian alam. Undang-

undang No. 5 Tahun 1990 (tentang konservasi keanekaragaman 
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hayati) menyebutkan bahwa taman nasional adalah “kawasan 

pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan 

sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan 

rekreasi.”   

Zonasi taman nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam 

taman nasional dan diklasifikasikan atas 7 (tujuh) zona yaitu yaitu 

zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, zona 

rehabilitasi dan zona religi, budaya dan sejarah, serta zona khusus.  

Panduan atau Pedoman Zonasi Taman Nasional dalam Permenhut No. 

P.56/Menhut-II/2006 seperti disajikan pada Tabel 5.1.  
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Tabel  5.1.  Kriteria Zonasi Berdasarkan  Permenhut No. P.56/Menhut-

II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional 

Zona 
Kriteria aspek konservasi 

yang 
dipertimbangkan 

Luasan Kondisi lingkungan Letak 

Inti 

Keberadaan, kekhasan, ke-

langkaan keanekaragaman 
hayati dan ekosistemnya; 
habitat satwa dan/atau 
tumbuhan tertentu yang 

prioritas dan khas/endemik; 
tempat aktivitas satwa migran 

Cukup untuk menjamin 

kelangsungan hidup 
jenis-jenis tertentu, me-
nunjang pengelolaan 
efektif,dan menjamin 

berlangsungnya proses 
ekologis secara alami 

Asli dan belum terganggu 
oleh aktivitas manusia 

 

Rimba 

Habitat, daerah jelajah, per-

lindungan dan perkembang-
biakan satwa, keberadaan 
ekosistem dan kehati untuk 
pe-nyangga zona inti, habitat 

satwa migran 

   

Peman-
faatan 

 

Cukup untuk menjamin 
kelestarian potensi dan 

daya tarik untuk diman-
faatkan bagi pariwisata 
dan rekreasi alam 

Terdapat daya tarik alam 
yang indah dan unik, 
kondisi lingkungan yang 

mendukung, memungkin-
kan pemanfaatan jasa 
lingkungan, pengembangan 
pariwisata alam, penelitian 

dan pendidikan 

Tidak 
berbatasan 

Langsung 
dengan zona 

inti 

Tradi-

sional 
  

Terdapat potensi sumber 
daya alam hayati non kayu 
tertentu yang telah di-

manfaatkan oleh masya-
rakat untuk kebutuhan 
hidupnya 

 

Rahabi-
litasi 

  

Adanya perubahan fisik, 
sifat fisik dan hayati yang 
secara ekologis berpenga-
ruh pada kelestarian 

ekosistem yang pemulihan-
nya diperlukan campur 
tangan manusia; Adanya 
spesies invasif yang 
mengganggu jenis atau 

spesies asli dalam 
kawasan; perlu waktu lima 
tahun 

 

Religi   

Kegiatan religi yang masih 
dipelihara dan diper-
gunakan, oleh masyarakat, 
situs budaya dan sejarah 

 

Khusus   

Telah ada kelompok 
masyarakat yang tinggal 
sebelum ditetapkan dan 
sarana/prasarana seperti 

telekomunikasi, transporta-
si, listrik dan sebagainya. 

Tidak 
berbatasan 

dengan zona 

inti 
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5.2. Pendekatan Dasar Pengelolaan Dampak Pembangunan Jalan  

5.2.1. Pendekatan Kewilayahan dalam Pengelolaan Dampak 

Akomodasi kelompok masyarakat dalam pengelolaan kawasan 

konservasi tidak bisa hanya dibatasi pada masyarakat yang tinggal 

dalam wilayah taman nasional.  Hasil penelitian Sayogyo (2008) di 

Gunung Halimun-Salak National Park menunjukkan bahwa terdapat 5 

(lima) tipe pemukiman terkait akses ke taman nasional  seperti 

disajikan pada Tabel 5.2. 

Tabel 5.2.  Deskripsi Lokasi Pemukiman Terkait dengan Akses Sumber 
Daya Alam di Taman Nasional 

Type 
Pemukiman 

Deskripsi lokasi permukiman terkait akses ke Taman Nasional 

Type A 
‐ Desa penyangga sekitar TN 
‐ Seluruh wilayah desa terletak di luar TN 
‐  Seluruh lahan pertanian, hutan adat dan permukiman berada di luar TN 

Type B 
‐ Desa penyangga sekitar TN 
‐ Sebagian lahan pertanian desa berada di dalam TN 
‐ Seluruh pemukiman penduduk desa berada di luar TN 

Type C 

‐ Desa penyangga terletak di sekitar TN, namun dengan 1-2 dusun terletak 
di dalam TN 

‐ Seluruh lahan pertanian dusun bersangkutan berada di dalam TN atau 
sebagian lahan pertanian desa berada di dalam TN 

‐ Seluruh areal pemukiman dusun bersangkutan berada di dalam TN atau 
sebagian pemukiman penduduk berada di dalam TN 

Type D 
‐ Seluruh wilayah desa merupakan kantung pemukiman dalam TN 
‐ Seluruh lahan pertanian desa berada di dalam TN 
‐ Seluruh pemukiman penduduk desa berada di dalam TN 

Type E 
‐ Beberapa wilayah kecamatan dikelilingi oleh TN, dan/atau 

‐ Hampir seluruh wilayah kabupaten dikelilingi oleh TN 

Sumber: Sayogyo (2008) 
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Berdasarkan kondisi aktual lapangan maka pemukiman penduduk 

sekitar Taman Nasional Berbak (TNB) termasuk Tipe A  dengan ciri 

seluruh areal desa termasuk pemukiman dan lahan budidaya 

pertanian berada di luar TNB. Hal ini pada dasarnya memberikan 

ruang untuk suatu tindakan preventif sebagai antisipasi dini dalam 

pengelolaan desa penyangga. Jika dibanding dengan taman nasional 

lain di Provinsi Jambi seperti Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) 

yang tipe kawasan penyangganya bervariasi dari Tipe A sampai E,  dan 

Taman Nasional Bukit 12 dan Bukit 30 yang dalam beberapa bagian 

kawasan sudah terdapat pemukiman masyarakat. Potensi konflik 

pada ketiga kawasan konservasi ini relatif jauh lebih tinggi dibanding 

Taman Nasional Berbak (TNB). Sebagian besar kawasan penyangga 

TNB masih merupakan hutan alam meskipun penjarahan hutan dan 

hasil hutan serta ekspansi lahan budidaya mulai mengarah ke kawasan 

TNB. Perkembangan sosial ekonomi yang mendorong peningkatan 

permintaaan terhadap sumberdaya lahan dan lainnya merupakan 

ancaman serius yang perlu dilakukan tindakan antisipasi terutama 

dengan adanya rencana pembangunan jalan menuju kawasan 

pelabuhan Ujung Jabung. 

Pendekatan kewilayah dengan unit wilayah adalah desa dalam 

pengelolaan dampak rencana pembangunan jalan menuju pelabuhan 

Ujung Jabung didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Desa adalah unit pemerintahan otonom terkecil dalam sistem 
pemerintahan di Indonesia dan secara historis desa adalah 
komunitas lokal yang mempunyai pemerintahan sendiri (self-
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governing community), berwenang mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri.  

2. Masyarakat desa umumnya lebih homogen dengan berbagai 
kebijakan lokal yang potensial dikembangkan untuk penyusunan 
aturan main kelembagaan dalam pengelolaan kawasan 
konservasi. 

3. Eksistensi desa sebagai satuan pemerintahan otonom yang hidup 
dan berkembangn berdasarkan asal=usulnya telah diakomodir 
dalam berbagai regulasi nasional terutama UU No. 22 tahun 1999 
dan direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah.  

4. Pasca pemberlakuan UU tentang Pemerintahan Daerah ini maka 
telah terjadi beberapa perubahan mendasar dalam lingkungan 
desa, antara lain  

a. Masyarakat desa mulai kritis, transparan dan ada keberanian 
untuk menyampaikan aspirasinya, dan  

b. 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.  

c. Pada periode sebelumnya regulasi tentang pemerintahan 
desa diatur dalam UU. No. 5/1974 dan UU No. 5/1979 meneguhkan 
sentralisasi, otoritarianisme, regimentasi (penyeragaman), 
birokratisasi, depolitisasi dan korporatisasi. 

5.2.2. Pengintegrasian Sistem Zonasi TNB dan Desa Penyangga  

Pengelolaan dampak dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan 

dengan mengacu pada model pengelolaan wilayah khusus untuk desa 

penyangga suatu taman nasional. Pengelolaan daerah penyangga 

adalah perpaduan keserasian pengelolaan kawasan hutan dan 

pertanian sesuai dengan kondisi fisik kawasan untuk mendapatkan 
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hasil optimal guna menunjang sistem perekonomian masyarakat lokal 

melalui penataan menggunakan sistem zonasi. Kawasan konservasi 

TNB 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. Pada sisi lain 

kawasan Konservasi Penyangga (Greenbelt Area) TNB secara 

adminstratif menjadi wilayah pemerintahan desa dan dikelola secara 

partisipatif oleh masyarakat desa.  

Penetapan zonasi taman nasional ditentukan berdasarkan: 1) potensi 

sumber daya alam hayati dan  ekosistemnya; 2) tingkat interaksi 

dengan masyarakat setempat; dan 3) kepentingan efektivitas 

pengelolaan kawasan yang harus dilakukan. Selain tiga dasar 

penetapan zonasi tersebut, ada tiga hal penting lainnya yang harus 

diperhatikan dalam menentukan/membagi zonasi, yaitu: 1) jenis zona 

yang dibutuhkan; 2) luas masing-masing zona; dan 3) lokasi zona. 

Untuk merumuskan hal tersebut, pengkajian dan pemahaman 

terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem kawasan taman 

nasional dengan seluruh unsur yang ada di dalamnya mutlak 

diperlukan. Penetapan zonasi taman nasional tidak bersifat permanen 

serta dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan 

perkembangan dan kepentingan pengelolaan taman nasional, kondisi 

potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, serta kepentingan 

interaksi dengan masyarakat dan setiap 3 – 5 tahun sekali dilakukan 

evaluasi terhadap perkembangan dan efektivitas zonasi.  
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Melihat realita di lapangan, proses penetapan taman nasional dan 

proses zonasi untuk kawasan yang seringkali luas dan sulit dijangkau, 

pembagian sebuah taman nasional dalam banyak zona akan membuat 

kesulitan bagi Balai Taman Nasional dan Balai Pengukuhan Kawasan 

Hutan (BPKH) dalam menata batas. Karena itu, diusulkan agar zona 

dalam taman nasional, sebaiknya, dibagi menjadi dua saja, yaitu zona 

yang tidak boleh dan zona yang boleh dimanfaatkan, atau paling 

banyak, dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona inti (tidak boleh 

diganggu sama sekali), zona rimba (kalau diperlukan), dan zona 

pemanfaatan khusus. Dalam panduan ini, visi zona pemanfaatan 

khusus adalah suatu zona yang ditetapkan untuk mengakomodasi dan 

mengatur berbagai pemanfaatan terbatas yang ditentukan 

berdasarkan penataan ruang dan dikelola secara khusus tanpa 

menambah beban bagi pihak pengelolaan taman nasional. Dengan 

demikian, pengawasan pemanfaatan akan lebih mudah dan tata 

ruang zona khusus akan berfungsi sebagai sebuah zona penyangga 

bagi zona rimba dan zona inti. 

Sistem zonasi taman nasional pada dasarnya juga dapat diadopsi 

dalam pengelolaan desa penyangga sekitar taman nasional melalui 

pengaturan tata ruang desa yang sesuai dengan sistem zonasi taman 

nasional.  Pada dasarnya sistem zonasi desa penyangga TNB telah 

dirancang dan bahkan diperkuat dengan regulasi daerah berupa SK 

Gubernur Provinsi Jambi No. 320 Tahun 1999 bahwa wilayah desa 

penyangga TNB dibangun berdasarkan zonasi berupa jalur yaitu jalur 

hijau, interaksi, dan kawasan budidaya.  
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a. Fungsi jalur hijau adalah menyangga fisik kawasan dari gangguan, 
pengaruh jenis eksotik tumbuhan, dan sebagai perluasan 
homerange satwa. Areal yang dapat dikelola sesuai dengan fungsi 
di atas adalah HPH, kawasan lindung, dan kawasan hutan lainnya 
yang berbatasan dengan kawasan konservasi.  

b. Fungsi jalur interaksi adalah menyangga kawasan konservasi dan 
jalur hijau dari perubahan ekosistem yang drastis, gangguan 
satwa liar ke kawasan budidaya, dan mendukung peningkatan 
sosial ekonomi masyarakat. Pengelolaan jalur interaksi dilakukan 
dengan pengembangan agroforestry, dimanfaatkan secara 
terbatas dan vegetasi sekunder atau areal yang ditinggalkan 
masyarakat dibangun menjadi hutan rakyat atau hutan 
kemasyarakatan yang dapat mendukung konservasi tumbuhan 
yang benilai ekonomis dan ekologis.  

c. Fungsi kawasan budidaya daerah penyangga adalah untuk 
mendukung peningkatan sosial ekonomi masyarakat, 
pengembangan wilayah dan wisata. Pengelolaan kawasan 
budidaya dilakukan melalui pengembangan program pertanian 
terpadu dengan pembukaan lahan tanpa pembakaran, pemakaian 
herbisida yang tidak berdampak negatif, serta menetapkan 
pemukiman masyarakat desa lokasi yang tidak akan menimbulkan 
dampak negatif terhadap kawasan dan satwa liar (Setyawati dan 
Bismark, 2002). 

 
Melalui sistem zonasi dalam tata ruang taman nasional dan desa 

penyangga akan terjadi keseimbangan kepentingan antar dua pihak, 

yaitu masyarakat yang membutuhkan dan memanfaatkan 

sumberdaya alam untuk mencapai kesejahteraan, dan Balai TNB yang 

memiliki tugas untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam dalam 

kawasan konservasi. Secara komprehentif keterkaitan antara zonasi 

taman nasional dan desa penyangga pada Gambar 5.1. 
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Gambar 5.1. 

Integrasi Sistem Zonasi Desa Penyangga dan TNB 
 

Kawasan penyangga TNB yang berjarak sekitar 500 meter dari batas 

luar TNB merupakan bagian dari wilayah administrasi pemerintahan 

desa. Areal ini memiliki fungsi ganda karena menjadi wilayah 

penyangga bagi kawasan konservasi dan penyangga kehidupan 

masyarakat desa sehingga dalam pemanfaatannya harus seimbang 

antara untuk tujuan ekonomi, sosial dan ekologi. Jika areal buffer 

zone TNB ini dilarang untuk dimanfaatkan oleh masyarakat desa 

adalah suatu keniscayaan karena termasuk dalam wilayah adminstrasi 

pemerintahan desa. Untuk menghindari konflik kepentingan maka 

yang perlu dilakukan adalah mengarahkan pemanfaatan lahan yang 

mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekaligus mampu 

menjadi benteng untuk kelestarian kawasan taman nasional.  
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Penetapan wilayah menjadi jalur hijau (green belt) dengan izin hak 

kelola kepada masyarakat desa menjadi pilihan rasional dan didukung 

aturan perundangan-undangan berlaku terutama mengacu pada UU 

No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terutama Pasal 34 menyatakan 

bahwa pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus dapat 

diberikan kepada masyarakat adat, yang dirinci sebagai berikut: 

1. Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih 
ada dan diakui keberadaannya berhak  

a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang 
bersangkutan.   

b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum 
adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-
undang, dan  

c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraannya. 

2. Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat 
sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan 
ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Selanjutnya Pasal 68 dalam UU No. 41 tahun 1999 menegaskan bahwa 

masyarakat berhak menikmati kualitas hidup yang dihasilkan hutan, 

dan selanjutnya bahwa selain hak sebagaimana dimaksud masyarakat 

dapat  

a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

b. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, 
dan informasi kehutanan. 
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c. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam 
pembangunan kehutanan, dan  

d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan baik 
langsung maupun tidak langsung. 

 

Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh 

kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan di sekitarnya 

sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat 

penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan berlaku. Pengembangan model partisipatif diharapkan 

dapat memberikan keterpaduan antara dampak positif bagi 

kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian taman nasional. 

5.2.3. Pendekatan Kolaboratif dalam Pengelolaan Dampak 

Pengelolaan dampak rencana pembangunan jalan menuju kawasan 

ekonomi khusus pesisir timur Jambi terhadap TNB tidak dapat 

dilakukan secara parsial oleh pihak tertentu. Pengelolaan dampak 

membutuhkan kolaborasi dan kerjasama antar pihak yaitu pemerintah 

daerah (Provinsi dan Kabupaten),  pemerintah desa dan 

masyarakatnya, serta Balai TNB dan pihak yang potensial menerima 

manfaat dari pembangunan jalan. Hal yang melatar belakangi dan 

alasan mendasar tentang perlunya kolaborasi pengelolaan kawasan 

konservasi adalah berbagai pengalaman bahwa pengelolaan kawasan 

oleh satu pihak tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini 

disebabkan paradigma pengelolaan kawasan konservasi yang terpisah 

dari wilayah sekeliling dan keterbatasan pihak pengelola yang 
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biasanya hanya terfokus pada tugas utama, yaitu konservasi dan 

kelemahan negara dalam menegakkan hukum. Akibatnya, kawasan 

konservasi tidak juga diakui oleh para pihak yang mempunyai 

kepentingan lain terhadap kawasan ini. Kenyataan ini mendorong 

diterbitkannya peraturan kehutanan untuk membuka ruang 

pendekatan pengelolaan kolaboratif. 

Pihak-pihak terkait sebagai pelaku utama dalam kolaborasi dampak 

pembangunan  jalan sebagaimana pelaku pembangunan teridri dari 3 

kelompok yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dengan tata 

hubungan antar pihak disajikan pada Gambar 5.2. 

 

Pengertian dan pengaturan kolaborasi dalam pengelolaan kawasan  

menurut Permenhut P-19/2004 dan Tata Cara Kerja Sama di Kawasan 

Pengelolaan  

Dampak 

PEMERINTAH 

 Pemprov Jambi 

 Pemkab Tanjabtim 

 Balai TNB, 

DUNIA USAHA 

 Pengguna Jalan 

 Manajemen  KEK 
dan Pelabuhan 

MASYARAKAT 

 Masyarakat 

 Tokoh Masyarakat 

 LSM 

 Balai TNB, 

REGULASI, PEMBIAYAAN  
DAN PEMBINAAN 

 

REGULASI DAN 
PENGAWASAN 

 

TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

(Coorporate Social Responsibilties) 
 

Gambar 5.2. 
Pihak-pihak Terkait dalam Kolaborasi Pengelolaan Dampak 
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Konservasi menurut Keputusan Menteri Kehutanan No. 390/Kpts-

II/2004 adalah sebagai berikut:  

Kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan 
Pelestarian Alam (KPA) adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau 
penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan 
efektivitas pengelolaan KSA dan KPA secara bersama dan sinergis 
oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kolaborasi dibangun atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, 
saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan manfaat. 

Contoh bentuk kolaborasi yang sudah berkembang di Indonesia 
dalam pengelolaan Taman Nasional (Moeliono, 2010) antara lain: 

a. Mitra Kutai 

Lembaga ini terbentuk sejak tahun 1995 dengan tujuan untuk 
mendukung pengelolaan TN Kutai. Dukungan 7 perusahaan yang 
tergabung dalam Mitra Kutai berupa anggaran per tahun dan 
sebagian in-kind. Tiap tahun Mitra Kutai menyusun program kerja 
yang disepakati antar perusahaan yang tergabung dalam Mitra, 
dan Balai TN Kutai dan Kementerian Kehutanan. 

b. Karib Kutai 

Wadah ini untuk pertama kali terbentuk pada tahun 1999, dengan 
tujuan untuk mendukung diskusi multipihak mencari solusi untuk 
perambahan yang terjadi di TN Kutai. Pada awalnya wadah ini 
beranggotakan instansi pemerintah daerah, LSM lokal, perguruan 
tinggi, perusahaan yang beroperasi di sekitar TN Kutai dan lembaga 
bantuan teknis luar negeri Karib Kutai sekitar tiga tahun tidak aktif. 
Pada tahun 2009, wadah ini dihidupkan kembali dengan tujuan 
yang sama, namun keanggotaan sementara hanya terdiri dari LSM 
lokal dan nasional. 

c. Dewan Penentu Kebijakan (DPK) - TN Kayan Mentarang (TNKM)  

Merupakan dewan yang terdiri dari berbagai unsur di daerah 
maupun pusat dan masyarakat adat dengan tugas, antara lain 
membantu pemerintah dalam mengelola sarana dalam 
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pembangunan TNKM. Tujuan pengelolaan TNKM yang kolaboratif 
adalah agar masyarakat adat menjadi pengelola utama, dan dicita-
citakan menjadi TN pertama yang dikelola secara bersama 
(Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan masyarakat). 

d. Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Masalah TN Kutai  

Tim ini dibentuk dengan SK Menteri Kehutanan dan terdiri dari 
unsur pemerintah nasional (Kemenhut, ESDM), pemerintah 
provinsi dan kabupaten, dan perguruan tinggi nasional dan lokal. 
Tim terpadu ini ditugaskan untuk mengkaji opsi penyelesaian 
perambahan yang terjadi di TN Kutai. 

e. Konsorsium Gede-Pahala  

Organisasi beberapa pemangku kepentingan TN Gunung Halimun 
Salak yang dibentuk untuk mendukung pengelolaan TN. 
Konsorsium ini berbadan hokum yang berperan antara lain untuk 
menggalang dana dan menyalurkannya untuk kegiatan yang 
mendukung TN. 
 

5.2.4. Pendekatan Partisipatif dalam Pengelolaan Dampak 

Implikasi dari pendekatan kolaboratif adalah partisipatif dengan 

kesetaraan peran dari masing-masing pihak terkait. Prinsip dasar 

dalam pengembangan partisipasi dalam pengelolaan dampak, adalah: 

a. Saling Percaya: semua pihak terlibat dalam penyusunan 
perencanaan harus saling percaya, saling mengenal dan 
bekerjasama sehingga dituntut kejujuran dan keterbukaan. 

b. Kesetaraan: semua pihak terlibat dalam penyusunan perencanaan 
dapat berbicara dan mengemukakan pendapatnya, tanpa adanya 
perasaan tertekan (rikuh atau ewuh-pekewuh). 

c. Demokratis: menuntut adanya proses pengambilan keputusan 
yang merupakan kesepakatan bersama, bukan rekayasa 
kelompok tertentu. 
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d. Nyata: didasarkan pada segala sesuatu masalah atau kebutuhan 
yang nyata, bukan berdasarkan sesuatu yang belum jelas 
keberadaanya atau kepalsuan (fiktif). 

e. Taat Asas Dalam Berpikir: menghendaki dalam penyusunan 
perencanaan harus menggunakan cara berpikir obyektif, runtut 
dan mantap. 

f. Terfokus Pada Kepentingan Warga Masyarakat: disusun 
berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang dekat dengan 
kehidupan masyarakat (masalah dan kebutuhan nyata 
masyarakat). 

 

Melalui pendekatan partisipatif dengan mengedepankan prinsi di atas 

maka diharapkan level partisipasi yang berkembang adalah partisipasi 

sesungguhnya (genuine participation). Pada partisipasi ini bentuk 

keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan dilakukan melalui 

refleksi kritis dan aksi yang meliputi dimensi politis, ekonomis, ilmiah, 

dan ideologis secara bersamaan. Pengembangan partisipasi ini adalah 

pengembangan kekuasaan dan kontrol lebih besar terhadap suatu 

situasi melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam 

melakukan pilihan kegiatan dan berotonomi. Pengalaman selama ini 

level partisipasi masyarakat hanya terbatas pada partisipasi teknis 

(technical participation) dan bahkan partisipasi semu (pseudo 

participation).  

Partisipasi Teknis adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam 

pengidentifikasian masalah, pengumpulan data, analisis data, dan 

pelaksanaan kegiatan, dan dikembangkan sebagai sebuah taktik 

untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan praktis dalam 

konteks pengembangan, sedangkan partisipasi semu adalah bentuk 
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partisipasi politis yang digunakan orang luar atau kelompok dominan 

(elite masyarakat) untuk kepentingannya sendiri, sedangkan 

masyarakat hanya sekedar obyek. Perbedaan mendasar antara 

partisipasi sesungguhnya (Genunie Participation) dengan partisipasi 

semu (Pseudo Participation) seperti pada Tabel 5.3.  

Tabel 5.3.  Perbedaan Mendasar Partisipasi Sesungguhnya (Genunie 
Participation) dan Partisipasi Semu (Pseudo Participation) 

 Pola hubungan kekuasaan antara pihak luar dengan 
masyarakat 

Perlakuan terhadap 
masyarakat 

P
S

E
U

D
O

 

Penindasan (domestikasi) 
Kontrol sepenuhnya oleh ‘orang luar’ dan kelompok 
dominan (elite masyarakat) untuk kepentingan mereka, 
bisa saja prosesnya partisipatif atau menggunakan 
partisipasi teknis 

• Manipulasi 
• Pemberian terapi 
• Pemberian informasi  

Asistensi (paternalisme) 
Esensi sama dengan di atas (domestikasi) 

• Konsultasi 
• Menenangkan  

G
E

N
U

IN
E

 

Kerjasama 
Masyarakat terlibat dalam keseluruhan proses program 
yang bersifat bottom-up; kontrol dibagi antara orang luar 
dengan masyarakat; manfaat program untuk 
masyarakat.  

• Kemitraan 
• Kekuasaan (kontrol) 

diwakilkan (partisipasi 
belum menjadi budaya 
tingkat komunitas)  

Pemberdayaan 
Masyarakat sebagai pengelola program sepenuhnya; 
muncul kesadaran kritis; demokratisasi; solidaritas dan 
kepemimpinan masyarakat; partisipasi komunitas 
berkembang  

• Kontrol diserahkan 
kepada masyarakat  

 

Pendekatan partisipasi dalam pengembangan kawasan konservasi 

secara legal telah diadopsi dalam berbagai regulasi di Indonesia, 

antara lain UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 48 (1) tentang Penataan Ruang 

khususnya Kawasan Perdesaan diarahkan antara lain untuk 

pemberdayaan masyarakat perdesaan, dan pertahanan kualitas 

lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, konservasi 
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sumber daya alam. Pelibatan masyarakat dalam konservasi sumber 

daya alam merupakan wujud dari penghargaan terhadap keberadaan 

manusia merdeka yang berhak untuk menetapkan sendiri nasibnya 

tanpa ditentukan oleh pihak lain,  kesempatan untuk menjalankan 

tanggung jawab sosial sesuai fitrahnya sebagai manusia dan 

kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang 

sama. Sedikitnya terdapat 3 (tiga) alasan mengapa dalam 

pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat (Conyer, 

1991), yaitu: 

1. Partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi 
mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat 
yang tanpa kehadirannya program/proyek pembangunan akan 
gagal. 

2. Masyarakat akan lebih mempercayai program/proyek 
pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan 
perencanaannya karena mereka lebih mengetahui keberadaan 
proyek 

3. Adalah suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam 
pembangunan masyarakat sendiri. 

 
Hal di atas menjadi dasar bahwa partisipasi masyarakat merupakan 

salah satu indikator keberhasilan pembangunan, artinya sehebat 

apapun hasil pembangunan tetapi mengabaikan aspirasi dan peran 

serta masyarakat maka tetap dinyatakan sebagai pembangunan yang 

gagal. 



 

           BAPPEDA Provinsi Jambi, 2011 

 

 

 

 

Upaya meminimalisir dampak rencana pembangunan jalan 

sumberdaya menuju Pelabuhan Ujung Jabung di kawasan ekonomi 

khusus didasarkan pada skala prioritas dan pendekatan yang 

digunakan, antara lain: 

1. Pendekatan zonasi dengan unit pengelolaan adalah desa-desa 

yang ditetapkan sebagai Desa Pengembangan Khusus (DPK) 

sebagai wilayah pemerintahan otonom terkecil. 

2. Pendekatan skala prioritas dengan perlakuan dan intensitas 

pengelolaan  terhadap DPK disesuaikan dengan tingkat ancaman 

terhadap kawasan konservasi. 

3. Pendekatan kolaborasi antar komponen atau pelaku 

pembangunan yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah 

(pemerintah provinsi dan kabupaten, balai TNKS), swasta 

(pengelola dan penerima manfaat pembangunan pelabuhan, jalan 

dan kawasan ekonomi khusus dan masyarakat (kelompok 

masyarakat, lembaga swadaya masyarakat/ LSM, Perguruan 

Tinggi dan lain-lain). 

4. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan lebih besar peran 

masyarakat mulai dari tahap idenifikasi dan perencanaan sampai 
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pada implementasi dan pemeliharaan kawasan penyangga 

(greenbelt) sehingga nilai manfaat dapat dinikmati oleh 

masyarakat secara umum. 

Berdasarkan pada pendekatan yang digunakan, maka rencana atau 

langkah-langkah strategis serta model pengelolaan DPK termasuk 

kawasan jalur hijau (green belt) Taman Nasional Berbak (TNB).  

6.1. Rencana Strategis Penetapan Desa Pengembangan Khusus 
(DPK) 

Berdasarkan kepada konsep dan pendekatan dasar pengelolaan guna 

meminimalisir dampak yang tidak diinginkan dari rencana 

pembangunan jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung terhadap 

ekosistem kawasan TNB baik langsung maupun tidak langsung, maka 

langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan secara ringkas 

disajikan pada Gambar 6.1. 

Berdasarkan pada Gambar 6.1, bahwa upaya pengendalian dampak 

pembangunan jalan sebaiknya dilakukan secara terintegrasi antara 

berbagai pihak terkait dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi 

masyarakat desa sekitar jalur jalan raya yang berinteraksi langsung 

dengan kawasan TNB.   
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Gambar 6.1. 
Langkah Strategis Pengelolaan Dampak 

 

6.1.1. Identifikasi Wilayah Desa Prioritas Pengelolaan Dampak 

Proses identifikasi awal menggunakan peta wilayah administrasi desa 

dan kawasan TNB seperti disajikan pada BAB IV.  Hasil identifikasi 

dengan indikator jarak terdekat badan jalan dari batas luar TNB, luas 

areal interseksi prakiraan dampak terhadap kawasan TNB dan 

penyangga, serta sifat batas wilayah administrasi desa dengan TNB 

(langsung atau tidak langsung) maka desa penyangga yang menjadi 

sasaran prioritas rencana pengelolaan dampak pembangunan jalan 

seperti disajikan pada Tabel 6.1. 
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Tabel 6.1.  Daftar Desa Penyangga Prioritas Sasaran Pengelolaan 
Dampak Pembangunan Jalan Menuju Pelabuhan Ujung 
Jabung 

No Variabel 
Nama Desa 

Simpang 
Sungai 
Rambut 

Rasau  
Desa 

Sungai   
Jeruk  

Simpang 
Datuk 

1 Batas-batas desa dengan TNB 

 a. Panjang Batas (km) 9.88 8.68 4.28 9.62 9.88 

 b. Arah batas Timur Timur Timur Selatan Selatan 

2 Luas Areal Interseksi (Potensial Land-use change) pada Kawasan Konservasi (Ha) 

 a. TN Berbak  - 512,80 6,12 - - 

 b. Buffer Zone 1 (BF 1) - 313,72 134,03 - - 

 c. Buffer Zone 2 (BF 2) 36,02 - 391,71 - - 

3 Luas areal (Ha) 

 a. Adminsitratif Desa 8.505 2.300 3.141 5.451 5.412 

 b. Greenbelt 494 398 434 214 481 

 c. Porsi Greenbelt (%) 5,81 17,30 13,82 3,93 8,89 

4 Tingkat ancaman Tinggi Tinggi 
Sangat 
Tinggi 

Sedang Sedang 

 
Berdasarkan Tabel 6.1, maka berdasarkan tingkat ancaman maka 

dapat disusun peringkat desa prioritas pengelolaan dampak rencana 

pembangunan jalan menuju kawasan ekonomi khusus, yaitu: 

1. Peringkat prioritas utama yaitu Desa Rasau Desa. disamping 

karena luasnya areal interseksi potensial dampak dengan TNB 

tinggi, juga karena proporsi luasan areal calon pengembangan 

jalur hijau (greenbelt) terhadap luasan wilayah administrasi desa 

sangat signifika..  

2. Peringkat prioritas kedua yaitu Desa Sungai Rambut disamping 

karena luasan wilayah interseksi potensial dampak dengan TNB 

tinggi, juga karena pada wilayah administrasi desa ini, jika rencana 
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jalan diimplementasikan maka akan terdapat 2 (dua) alternatif 

aksesibilitas menuju kawasan TNB yaitu melalui Sungai Berbak 

dan jalan darat dan menjadi titik kriris terdekat dengan TNB. 

3. Peringkat prioritas ketiga yaitu Desa Simpang karena pada lokasi 

ini terdapat titik kritis yang akan petensial menjadi gerbang 

masuk ke kawasan TNB meskipun proporsi rencana jalur hijau 

terhadap luasan wilayah administratif rencah. 

4. Peringkat prioritas ke empat dan lima yaitu Desa Sungai Jeruk dan 

Simpang Datuk. Meskipun tidak terdapat interseksi areal 

potensial terjena dampak dengan TNB tetapi sebagian areal 

administrasi desa akan dimanfaatkan untuk pengembangan jalur 

hijau. 

Salah satu pengecualian desa yang juga potensial masuk sebagai 

kategori desa penyangga prioritas adalah Desa Telago Limo di 

Kecamatan Berbak. Desa ini berlokasi diantara rencana pembangunan 

badan jalan dan batas luar TNB, meskipun tidak termasuk jalur 

lintasan rencana pembangunan jalan sumberdaya menuju kawasan 

ekonomi khusus (KEK) pantai timur Provinsi Jambi. Beberapa alasan 

yang memperkuat penetapan wilayah ini menjadi desa prioritas 

adalah: 

1. Jalur greenbelt TNB akan terputus jika tidak memasukkan 

greenbelt pada desa Telago Limo sehingga potensial menjai pintu 

masuk bagi pembalakan liar. 
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2. Ketertinggalan pembangunan di Desa Telago Limo dibanding 

kawasan atau desa lain menyebabkan taraf hidup masyarakat 

lebih rendah yang akan potensial menjadi pintu masuk pengaruh 

pihak ekternal untuk melakukan kegiatan pembalakan liar. 

3. Kedua faktor tersebut diatas akan mendorong wilayah Telago 

Limo menjadi pusat aktivitas pembalakan liar pada kawasan TNB 

dan zona penyangganya. 

4. Pada wilayah administrasi Desa Telago Limo terdapat sejenis 

genangan air (lekukan aliran Sungai Berbak) yang luas dan sering 

dianggap sebagai “Danau” yang potensial untuk pengembangan 

sektor pariwisata.  

5. Genangan yang sering dianggap sebagai “danau” masih dikelilingi 

oleh kawasan hutan yang masih alami (belum dijarah) dan lebat 

sehingga potensial untuk dijadikan arboterium hutan TNB.  

Pemeringkatan desa terkena dampak sekaligus menjadi pedoman 

dalam alokasi sumberdaya oleh pemerintah sebagai kompensasi lebih 

besar akibat kehilangan sumberdaya alam bagi pemenuhan 

kebutuhan masyarakat. Alokasi sumberdaya oleh pemerintah dan 

pihak penerima manfaat jalan selanjutnya akan terkait dengan pola 

atau model pengelolaan desa yang mencakup proses pemberdayaan 

masyarakat dan pendekatan pembangunan yang akan dilaksanakan. 

Perhatian khusus terhadap desa-desa yang memiliki potensi resiko 

kerusakan kawasan konservasi membutuhkan sistem perencanaan 

yang matang dan berkelanjutan. 
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6.1.2. Penetapan Desa Pengembangan Khusus (DPK)  

Penetapan desa prioritas sebagai Desa Pengembangan Khusus (UPK) 

merupakan bagian strategis dalam manajemen pembangunan desa 

yang akan mendapatkan perlakuan khusus. Arahan alokasi sumber 

daya dan program pembangunan bersifat spesifik dengan kebijakan 

pembangunan desa yang mengacu pada konsep pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development). Keseimbangan aspek sosial, 

ekonomi dan ekologi menjadi perhatian khusus dengan program 

pembangunan tidak fokus berbasis pada sumberdaya lahan atau lebih 

berbasis pada pemanfaatan jasa sumber daya dan lingkungan 

(environmental service). Beberapa altrnatif bentuk atau tipe Desa 

Pengembangan Khusus (DPK) yang dapat dikembangkan antara lain: 

a. Desa Agro-Forestry dengan fokus pembangunan pada 

pengembangan tanaman kehutanan yang memiliki fungsi ganda 

(multiple objective) yaitu komoditas yang memiliki fungsi ekonomi 

dan konservasi. Pengembangan agro-forestry dilakukan pada 

areal konservasi seperti jalur hijau (greenbelt) TNB, sempadan 

jalan, parit dan sungai serta areal penggunaan lain (APL).   

b. Desa Gerbang Wisata dengan fokus pembangunan pada sektor 

pariwisata alam (ekowisata) dan menjadi pintu masuk bagi 

wisatawan untuk masuk dalam kawasan objek wisata dalam 

Taman Nasional Berbak (TNB). Pengembangan sarana penunjang 

pariwisata seperti home-stay (rumah wisata rakyat) yang dikelola 
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langsung oleh masyarakat desa merupakan salah satu fokus 

pembangunan desa. 

c. Desa Agro-Wisata dengan fokus pembangunan pada sektor 

pertanian terutama tanaman sayuran organik dan holtikultura, 

perikanan serta peternakan yang memiliki daya tarik tersendiri 

bagi para wisatawan. Produk budidaya tanaman juga menjadi 

supplier utama kebutuhan wisatawan objek wisaya alam, 

pendidikan, sejarah dan budaya dalam atau sekitar kawasan TNB.  

d. Gabungan berbagai alternatif bentuk DPK (a, b, dan c) dengan 

konsep utama adalah kesimbangan pembangunan untuk tujuan 

sosial, ekonomi dan ekologi atau keseimbangan kepentingan 

antar pihak baik masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan 

manajemen Balai TNB. 

Penetapan Desa Pengembangan Khusus (DPK) dapat dilakukan 

melalui berbagai level regulasi baik pada tingkat kabupaten maupun 

provinsi. Penetapan DPK yang paling efektif adalah melalui Peraturan 

Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan hal ini terkait 

dengan level otonomi daerah dalam Undang-undang tentang 

Pemerintah Daerah.  Penetapan DPK melalui regulasi daerah 

sedikitnya memiliki beberapa keuntungan, antara lain: 

1. Alokasi sumberdaya dan program pembangunan pada instansi 

teknis (SKPD) terkait dapat fokus pada pengembangan DPK 

sesuai dengan karakteristik desa. 
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2. Pedoman dasar bagi SKPD terkait dalam penetapan wilayah 

sasaran program atau rencana kerja sehingga mampu 

meminimalisir intervensi politik dalam pengembangan program. 

3. Penggalian dana-dana khusus untuk pembangunan desa baik 

pada tingkat provinsi (APBD Provinsi), nasional (APBN), serta 

hibah atau bantuan internasional terutama yang terkait dengan 

pelestarian lingkungan dan wilayah konservasi akan lebih mudah. 

4. Penggalian dana program pada pihak ketiga terutama swasta 

melalui program CSR akan memiliki landasan kuat  baik 

bersumber dari dunia usaha terkait langsung (penerima benefit) 

maupun tidak langsung (dunia usaha peduli lingkungan).  

5. Fokus pembangunan DPK dengan berbagai program 

pemberdayaan yang mampu mendorong peningkatan 

kesejahteraan melalui pemanfaatan jasa lingkungan untuk tujuan 

ekonomi akan meningkatkan perilaku konservasi dalam 

masyarakat dan mengurangi pengaruh negatif berupa aktivitas 

ilegal dari pihak eksternal. 

Realisasi penetapan status desa sebagai DPK selanjutnya akan 

tertuang dalam Visi dan Misi Desa, serta selanjutnya diakomodasi 

dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRWDes) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPMDes).   
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6.1.3. Penegasan Tata Batas DPK dan TNB 

Penegasan tata batas wilayah administratif DPK dengan kawasan 

konservasi merupakan faktor penting karena terkait dengan rencana 

pemanfaatan sumberdaya lahan atau rencana tata ruang (RTRW) 

desa. Penegasan tata batas DPK terutama sangat terkait dengan 

rencana pengembangan jalur hijau (green-belt) yang memiliki potensi 

konflik atau perebutan sumberdaya lahan antara masyarakat dan 

manajemen TNB. Greenbelt terdapat pada wilayah DPK dan 

berbatasan langsung dengan taman nasional sehingga luasannya 

sangat tergantung pada kejelasan tata batas antara DPK dan TNB.  

Surat edaran 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,  

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. 

Artinya dengan penegasan atau penyelesaian tata batas desa, maka 

luasan greenbelt  akan lebih kecil, sehingga fleksibilitas pemanfaatan 
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lahan untuk berbagai peruntukan atau areal penggunaan lain (APL) 

akan lebih luas.   

Faktor penting yang diperlukan dalam penegasan tata batas desa 

dengan TNB adalah kesepakatan antar pihak dengan fasilitasi oleh 

pemerintah daerah. Selama ini secara sepihak batas-batas TNB 

memang telah terbentuk berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan 

tahun 2992 tetapi masih menyisakan konflik karena belum diakui oleh 

masyarakat. Untuk itu penegasan tata batas perlu dilakukan melalui 

pendekatan partisipatif dengan mengikut sertakan masyarakat dalam 

proses identifikasi dan pengukuran tapal batas serta pemasangan 

patok batas yang disepakati kedua belah pihak.  

6.1.4. Pengembangan RTRW DPK 

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Desa merupakan upaya 

untuk mempertegas pola pemanfaatan atau peruntukan sumber daya 

lahan untuk berbagai tujuan, serta sebagai pedoman dalam 

penyusunan rencana pembangunan DPK. Pedoman utama penataan 

ruang desa antara lain 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. Salah satu contoh RTRW Desa Penyangga 

TNB yang telah disusun adalah di Desa Air Hitam Laut oleh kerjasama 
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Tim Peneliti PPLH Unja dan EC-FLEGT Support Project tahun 2007, 

dengan membagi desa 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.  

Melalui sistem zonasi maka peruntukan sumber daya lahan pada Desa 

Air Hitam Laut sebagai salah satu Desa Penyangga TNB terdistribusi 

untuk masing-masing aktvitas seperti disajikan pada Tabel 6.1 dan 

Gambar 6.2. 
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Tabel 6.1.  Contoh Sistem Zonasi Tata Ruang dan Wilayah Desa Air 

Hitam Laut sebagai Desa Penyangga TNB 

No Zonasi Pemanfaatan 
Luas 

Ha % 

1 Zona Konservasi 

a. Taman Nasional Berbak   

b. Buffer Zone TNB 331 7,04 

c. Pesisir Pantai 231 4,91 

2 Zona atau Jalur Hijau 

a. Sungai dan Sempadan 119 2,53 

b. Parit dan Sempadan 33 0,70 

c. Jalan dan Sempadan 59 1,26 

3 Zona Budidaya 
a. Perkebunan 2.995 63,72 

b. Tanaman Pangan 369 7,85 

4 Zona Pemukiman 
a. Pusat Desa 25 0,32 

b. Pemukiman Umum 355 7,77 

5 Zona Pemanfaatan Khusus 

a. Bisnis dan Perdagangan 36 0,77 

b. Industri Pariwisata 65 1,38 

c. Lainnya 82 1,74 

JUMLAH 4.700 100,00 

 

Gambar 6.2. 
Contoh Peta RTRW Desa Air Hitam Laut sebagai Desa Penyangga TNB 
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Proses penyusunan RTRW Desa dilakukan secara partisipatif dengan 

fasilitasi dan arahan dari berbagai pihak guna mengatasi masalah 

keterbatasan sumberdaya manusia di wilayah perdesaan. Hasil 

penyusunan RTRW DPK seharusnya diakomodir dalam RTRW 

Kabupaten dan Provinsi serta ditetapkan melalui Peraturan Desa 

(Perdes) dengan jangka waktu sesuai dengan UU tentang Tata Ruang 

di Indonesia. Penetapan melalui Perdes merupakan komitmen dari 

kesepakatan (mufakat) yang telah diputuskan secara musyawarah 

oleh unsur-unsur dalam masyarakat. 

6.1.5. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan DPK 

Rencana pembangunan merupakan upaya untuk memanfaatkan 

ruang yang telah disusun dan ditetapkan dalam RTRW Desa. Dinamika 

dan perkembangan sosial ekonomi DPK sangat potensial meningkat 

pesat terutama pasca implementasi dan operasional pembangunan 

kawasan ekonomi khusus (KEK). Untuk itu guna mengurangi tekanan 

terhadap kawasan konservasi TNB, maka rencana pembangunan 

didesain lebih ketat sesuai dengan kesepakatan dalam desain RTRW 

Desa tetapi tetap fleksibel sesuai dengan perkembangan sosial 

ekonomi DPK. Salah satu dimensi penting dalam dokumen 

perencanaan pembangunan DPK adalah waktu, sehingga dokumen 

disusun berbentuk segitiga (triangle) yang terdiri dari rencana jangka 

panjang, menengah dan pendek (tahunan). Tujuan pembangunan 

jangka panjang dibangun sesuai dengan arah pembangunan DPK dan 



 
 
 

 
 
Kawasan Ekonomi Khusus Pesisir …………………….……… Taman Nasional Berbak                              

BAB VI Hal  83 

 

tercermin dari Visi dan Misi masing-masing DPK. Guna mencapai Visi 

dengan berbagai Misi maka dilakukan secara bertahap dengan 

langkah-langkah operasional yang saling mendukung dan 

berkelanjutan, dan selanjutnya diimplementasikan dalam rencana 

kerja (program) tahunan pembangunan DPK. Secara singkat bentuk 

Triangle rencana pembangunan DPK dan tata hubungan antar dimensi 

waktu dalam rencana pembangunan DPK disajikan pada Gambar 6.3. 

 

Visi pembangunan DPK dijabarkan melalui beberapa Misi dan dalam 

operasionalnya akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan 
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Gambar 6.3. 
Model Perencanaan “Triangle” DPK  
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dalam bentuk berbagai program pembangunan. Setiap misi yang ingin 

dicapai memiliki jangka waktu pencapaian berbeda dan juga 

membutuhkan dukungan dari program dalam misi yang lain, sehingga 

awal operasionalnya dapat dilakukan dalam waktu tidak bersamaan. 

Sebagai contoh untuk misi peningkatan peran sektor pariwisata 

dibutuhkan persiapan sumberdaya manusia (SDM) yang mnjadi misi 

lainnya. Agar nilai manfaat dapat dinikmati oleh masyarakat lokal, 

maka operasional peningkatan sektor pariwisata rakyat dilakukan 

setelah SDM siap. Secara singkat bahwa perencanaan pembangunan 

DPK mengandung prinisp skala prioritas sehingga tidak harus 

dilakukan pada tahun anggaran yang sama tetapi lebih 

mengedepankan keterkaitan antara program pembangunan DPK.   

6.2. Model Pengelolaan Jalur Hijau (Greenbelt Area) Pada DPK 

Pengembangan jalur hijau (greenbelt) masing-masing DPK 

menggunakan pendekatan kolaboratif dengan dukungan partisipasi 

pihak-pihak pemilik kepentingan dan terkait termasuk penerima 

manfaat dari pembangunan jalan dan pelabuhan Ujung Jabung. Untuk 

itu langkah awal yang perlu dilakukan adalah penguatan kelembagaan 

kolaborasi antar pihak dan partisipasi kelompok masyarakat  

pengelola serta model pemanfaatan areal greenbelt.  



 
 
 

 
 
Kawasan Ekonomi Khusus Pesisir …………………….……… Taman Nasional Berbak                              

BAB VI Hal  85 

 

6.2.1. Pembentukan Kelembagaan Representatif Pihak Tekait dan 
Berkepentingan 

Penguatan kelembagaan mencakup kelembagaan eksternal dan 

internal masyarakat desa dengan tata hubungan keduanya saling 

mendukung. Pada level eksternal langkah awal yang perlu dilakukan 

adalah pembentukan lembaga kolaborasi dalam pengelolaan jalur 

hijau. Klembagaan kolaborasi dalam bentuk Kelompok Peduli Jalur 

Hijau Taman Nasional Berbak (TNB) dengan alternatif nama seperti 1) 

Masyarakat Peduli Jalur Hijau TNB atau Berbak Greenbelt Care Society 

yang dapat disingkat dengan nama beGreen Society, 2) Komunitas 

Peduli Jalur Hijau TNB atau Berbak Greenbelt Care Communities yang 

dapat disingkat dengan nama beGreen Communities, dan c) 

Konsorsium Peduli Jalur Hijau TNB atau Berbak Greenbelt Care 

Consortium yang dapat disingkat dengan nama beGreen Consortium.  

Penggunaan istilah asing merupakan bentuk penghargaan terhadap 

status Taman Nasional Berbak yang diakui sebagai warisan RAMSAR 

dunia sehingga secara prinsip menjadi tanggung jawab dunia 

internasional dan hal ini juga akan membantu untuk mendapatkan dana 

hibah dari lembaga internasional yang peduli terhadap lingkungan.   

Secara prinsip pilihan nama lembaga yang akan dipilih tidak 

meninggalkan prinisp utama dalam pembentukan kelembagaan yaitu 

prinsip keterwakilan (representatively principal). Terkait dengan 

pengelolaan greenbelt dan kawasan sekitar, maka perwakilan pihak-

pihak yang terlibat dalam kolaborasi seperti disajikan pada Gambar 

6.4. 
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Kelembagaan kolaborasi seperti dalam bentuk Be-Green Consortium 

diharapkan mampu mendorong partisipasi pihak-pihak terkait 

terutama dalam penggalian berbagai sumberdaya potensial untuk 

pembiayaan pengembangan dan pemeliharaan serta pemanfaatan 

produk barang dan jasa kawasan jalur hijau.  Secara umum 

keterwakilan dalam lembaga terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu;  
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Gambar 6.4. 
Keterwakilan dalam Kelembagaan Be-Green Consortium 
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1. Komponen Pemerintahan yang terdiri dari  

a. Pemerintah Pusat diwakili oleh institusi vertikal sebagai wakil 

pemerintah pusat yaitu Balai Taman Nasional Berbak dan Balai 

Konservasi dan Sumberdaya Alam Provinsi Jambi. 

b. Pemerintah Provinsi Jambi yang diwakili Badan Perencana 

Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai koordinator dalam 

pembangunan daerah serta beberapa SKPD lain yang terkait 

dengan sektor Kehutanan dan Lingkungan. 

c. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang juga 

diwakili oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah 

(Bappeda) sebagai koordinator dalam pembangunan daerah 

serta beberapa SKPD lain yang terkait dengan sektor 

Kehutanan dan Lingkungan. 

d. Pemerintah Kecamatan Berbak dan Sadu karena termasuk 

dalam wilayah administrasi kedua kecamatan. 

2. Dunia Usaha (Swasta) merupakan perusahaan sebagai pengguna 

dan penerima manfaat (take benefit) dari rencana pembangunan 

kawasan ekoomi khusus, yang terdiri dari: 

a. Individual yaitu PT. Pelindo atau perusahaan lain yang akan 

menjadi pengelola utama Pelabuhan Ujung Jabung. 

b. Asosiasi atau organisasi gabungan perusahaan-perusahaan 

mulai dari KADIN (Kamar Dagang dan Indutri Indonesia) 

sampai asosiasi yang lebih spesifik seperti asosiasi pengusaha 
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sawit, batubara, jasa angkutan, jasa travel dan pariwisata, dan 

pengusaha industri barang dan jasa dalam Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK) Pantai Timur Provinsi Jambi 

3. Masyarakat sebagai pelaku dan sekaligus sasaran atau objek dari 

kegiatan pengembangan jalur hijau (greenbelt TNB) yang akan 

mewakili: 

a. Masyarakat Lokal yaitu individu-individu dalam komponen 

masyarakat berupa tokoh masyarakat (Tomas) yang 

berdomisili pada desa areal pengembangan jalur hijau serta 

aparat desa yang menjadi perwakilan pemerintahan desa. 

b. Masyarakat Non-Lokal yaitu individu atau lembaga yang 

memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan 

pemberdayaan masyarakat baik yang berasal dari Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) maupun dari lembaga Litbang di 

Perguruan Tinggi.  

Struktur organisasi dikembangkan sesuai kebutuhan dengan prinsip 

utama efektifitas dan divisi pelaksanaan tugas dan wewenang yang 

jelas, sehingga sangat terkait dengan jumlah perwakilan dalam 

organisasi kolaborasi. Secara umum struktur organisasi mengacu 

pada struktur umum dimana seorang top manager dibantu oleh 

beberapa middle manager yang membawahi beberapa bottom 

manager baik secara struktural maupun fungsional. Sebagai 

penyeimbang, kontrol dan pengawas, maka top manajemen 

didampingi oleh badan pembina dan pengawas. Secara ringkas 
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struktur manajemen dalam organisasi kolaborasi Be-Green 

Consostium disajikan pada Gambar 6.5. 
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Gambar 6.5. 
Rancangan Struktur Organisasi Be-Green Consortium 
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Pengembangan struktur organisasi dapat fleksibel dan disesuaikan 

dengan kebutuhan lapangan serta kapasitas keterwakilan pihak-pihak 

terkait. Sistem insentif yang dikembangkan adalah berdasarkan 

kegiatan atau aktivitas (bersifat insidental dan terbatas pada 

transportasi), kecuali untuk tenaga kesekretariatan (administrasi, 

keuangan dan humas) yang harus “stay” disediakan insentif bulan 

(reguler) yang diperoleh baik dari APBD maupun bantuan atau 

sumbangan pihak swasta. Dewan pembina dan pengawas merupakan 

pimpinan institusi dan bukan bersifat personal sehingga jika terjadi 

perubahan pimpinan dalam institusi bersangkutan tidak perlu 

dilakukan restrukturisasi organisasi. Direktur atau Ketua Kosorsium 

adalah individu dari lembaga yang mewakili dan dipilih secara 

musyawarah oleh perwakilan institusi. Tenaga kesekretaritan 

merupakan individu hasil rekruitmen yang berkerja secara tetap pada 

konsorsium sehingga berhak mendapatkan insentif bulanan termasuk 

untuk tenaga dan pengawas lapangan. Penentuan jumlah divisi 

disesuaikan dengan kebutuhan dan diisi oleh tenaga-tenaga 

fungsional yang berasal dari perwakilan lembaga sehingga insentif 

melekat pada tugas lembaga yang mewakili kecuali untuk operasional 

kegiatan.  

Sistem insentif yang dikembangkan diharapkan meringankan 

operasional konsorsium dan secara alamiah akan terseleksi individu-

individu yang peduli lingkungan dan bukan individu yang 

mengharapkan pendapatan dari konsorsium (sukarelawan). Untuk itu 

konsorsium yang terbentuk akan dilengkapi dengan anggaran dasar 
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dan rumah tangga (AD/ART) yang memuat aturan main dan 

pembagian tugas dan wewenang pada masing-masing level dan 

bidang dalam manajemen. Penyusunan AD/ART mengacu pada Visi 

dan Misi Pengelolaan Greenbelt TNB yang berkelanjutan dengan 

wilayah kerja seluruh areal DPK. Pada pelaksanaan aktivitasnya 

konsorsium selalu  mengedepankan koordinasi baik horizontal 

dengan Balai TNB dan SKPD terkait maupun vertikal dengan 

kelompok masyarakat pengelola Greenbelt di masing-masing DPK. 

Koordinasi diperlukan tidak hanya untuk kelancaran program juga 

untuk memimalisir terjadinya konflik kepentingan antar pelaku 

pembangunan serta mengindari terdapatnya program ganda yang 

dilaksanakan oleh pihak yang berbeda.  

6.2.2. Pembentukan Lembaga dan Kelompok Pengelola Greenbelt 

Masyarakat desa merupakan subjek (pelaku utama) sekaligus objek 

(sasaran) dalam pengelolaan kawasan Greenbelt TNB, sehingga 

partisipasi atau keterlibatan masyarakat harus dimulai dari proses 

identifikasi dan perencanaan sampai pada pemanfaatan hasil. Agar 

pengelolaan Greenbelt bisa berjalan efektif dalam mencapai target 

dan sasran maka pengelolaan oleh masyarakat seharusnya 

melembaga dengan membentuk kelompok-kelompok pengelola. 

Jumlah kelompok untuk setiap DPK bervariasi tergantung pada luas 

areal Greenbelt dan jumlah individu yang atas kesadaran sendiri 

bersedia menjadi sukarelawan dalam pengelolaan kawasan. Hal ini 

menyebabkan tidak semua lapisan masyarakat DPK akan terlibat aktif 
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dalam pengelolaan tetapi nilai manfaat dapat dirasakan mayoritas 

penduduk desa melalui mekanisme seperti pada Gambar 6.6. 

 

Pemerintah desa sebagai representatif dari masyarakat pemilik hak 

kelola greenbelt dapat melimpahkan pengelolaan kawasan pada 

kelompok-kelompok masyarakat baik yang sudah ada maupun baru 

dibentuk. Setiap kelompok pengelola disamping menerima hak kelola 

juga memiliki kewajiban berupa tugas dan tanggung jawab antara lain 

mengelola, memelihara dan menjaga kelestarian sebagian kawasan 

greenbelt. Pada sisi lain mereka juga memiliki hak untuk menikmati 

beefit dari output dari pengelolaan kawasan, disamping beberapa hak 
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Gambar 6.6.  
Mekanisme Operasional Kelembagaan Hak Kelola Greenbelt 
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lain yang melekat sebelumnya berupa insentif pembinaan dan 

bantuan baik fisik maupun modal dari pihak eksternal. Sedangkan 

bagi masyarakat yang tidak terlibat secara langsung (non-kelompok 

pengelola) maka manfaat yang mereka peroleh juga bersifat tidak 

langsung. Sebagian fee dari hasil kegiatan dikelola dan dikoordinir 

oleh pemerintah desa untuk digunakan bagi pembangunan sarana 

dan prasarana desa serta pelaksanaan kegiatan sosial 

kemasyarakatan.     

6.2.3. Alternatif Bentuk Pemanfaatan dan Pengelolaan Greenbelt 

Mekanisme sebelumnya akan berjalan efektif dalam upaya pelestarian 

kawasan greenbelt karena distribusi manfaat akan berkeadilan (fair 

and fairness) dimana kelompok masyarakat yang aktif terlibat akan 

menerima nilai manfaat lebih besar dibanding kelompok masyarakat 

yang tidak terlibat aktif dalam pengelolaan. Sedangkan untuk 

efektivitas berkerjanya mekanisme kelembagaan pengelolaan 

greenbelt maka syarat utama komoditas yang dikembangkan 

sebaiknya memiliki nilai-nilai berikut: 

a. Nilai konservasi (ekologi) yaitu tanaman pohonan berupa 

tanaman kayu-kayuan yang memiliki daya absorbsi atau 

kemampuan sebagai penyimpan air tinggi. 

b. Nilai historis yaitu tanaman pohonan spesifik daerah atau spesifik 

TNB yang mulai langka dan telah dikenal lama secara luas oleh 

masyarakat sekitar sehingga potensial sebagai objek penelitian 

dan pendidikan. 
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c. Nilai ekonomi yaitu tanaman pohonan yang produk utamanya 

non-kayu baik berupa buah maupun produk lainnya seperti getah 

jelutung dan karet, sehingga potensial menjadi sumber ekonomi 

bagi masyarakat.  

d. Nilai estetika yaitu tanaman yang jika didesain tatacara 

penanamannya mampu menyediakan jasa lingkungan berupa 

keindahan, kenyamanan dan kesejukan udara. Pada kelompok 

komoditas tanaman ini termasuk tanaman pohonan yang mampu 

menyediakan ekosistem bagi kehidupan satwa liar seperti mentok 

rimba dan jenis lainnya.  

Beberapa jenis tanaman pohonan mungkin memiliki nilai lebih dari 

satu (multi fungsi) dan jenis tanaman ini menjadi alternatif terbaik 

untuk mengisi ruang kawasan greenbelt. Pemilihan komoditas yang 

akan dikembangkan juga sangat terkait dengan kondisi saat sekarang 

(existing condition) dari kawasan hak kelola masyarakat. Secara 

umum bentuk perlakuan pengelolaan berdasarkan kondisi areal 

kawasan greenbelt diklasifikasi atas beberapa kelompok yaitu: 

a. Rehabilitasi dilakukan untuk kondisi areal greenbelt yang telah 

mengalami kerusakan ekosistem dan tutupan hutan. 

b. Penataan dilakukan untuk kondisi areal greenbelt yang telah 

diokupasi dan dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sekitar 

untuk budidaya tanaman bernilai ekonomi tetapi memiliki fungsi 

konservasi. 
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c. Pengayaan dilakukan untuk kondisi areal greenbelt yang masih 

berhutan tetapi sudah tergolong hutan sekunder sehingga 

keanekaragaman flora dan fauna sudah mengalami penurunan. 

d. Pelestarian dilakukan untuk kondisi areal greenbelt yang masih 

berupa hutan alami (primer) sehingga keragaman ekosistem flora 

dan fauna masih terpelihara secara baik. 

Pada kelompok 1 – 3 masih memiliki peluang untuk pengembangan 

nilai ekonomi kawasan melalui budidaya terbatas, sedangkan untuk 

kelompok terakhir maka potensi nilai ekonomi hanya terbatas 

bersumber dari jasa lingkungan berupa pariwisata alam (ekowisata), 

penelitian dan pendidikan. Berdasarkan hasil identifikasi tahun 1992 

beberapa jenis flora dominan pada kawasan TNB yang dapat 

dikembangkan seperti pada Tabel 6.3. 

Secara umum pada tahun 1992 ini jenis flora Kayu Hitam (Desypiros 

sp.) dan Jelutung (dyara costulata) merupakan jenis flora yang 

dilindungi, sedangkan Medang (dechassia caecia sp.), Bengkal 

(dechasia sp.) dan actinodaphoe merupakan flora langka. Disamping 

beberapa jenis flora dominan tersebut juga dapat ditemui jenis flora 

lain seperti Arang-arang, Serdang, Pulai dan banyak jenis lainnya. 

Pemilihan jenis flora dominan terutama yang memiliki nilai ekonomi 

dan dilindungi, disamping untuk memberikan nilai tambah ekonomi 

bagi kelompok masyarakat pengelola sekaligus juga untuk 

mengembalikan kondisi alamiah kawasn Greenbelt dan mengurangi 

tekanan terhadap TNB. Pengembangan jenis flora ini dapat dilakukan 
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untuk semua bentuk rencana kergiatan baik rehabilitasi, penataan 

maupun pengayaan kawasan Greenbelt. 

Tabel 6.3.  Hasil Identifikasi Jenis Flora Dominan di Kawasan TNB 
Tahun 1992 

No Jenis Flpra Keterangan 

1 Meranti Memiliki nilai ekonomi tinggi dan langka 

2 Malas  

3 Kelat  

4 Durian Mantu  

5 Kempas Memiliki nilai ekonomi tinggi 
6 Mentangor  

7 Krupuk  

8 Nibung  Bahan utama konstruksi bangunan pemukiman  

9 Balam Injuk  

10 Pinang Merah Memiliki nilai ekonomi dan langka 

11 Rengas Memiliki nilai ekonomi tinggi 

12 Alap-alap  

13 Pagar  

14 Gelam Memiliki nilai ekonomi tinggi 

15 Mahang  

16 Medang Memiliki nilai ekonomi tinggi, langka dan dilindungi 

17 Punak  

18 Jelutung Memiliki nilai ekonomi tinggi, langka dan dilindungi 

19 Durian Hutan  

20 Pulai Memiliki nilai ekonomi tinggi 

21 Kempas Memiliki nilai ekonomi tinggi 

22 Merawan Memiliki nilai ekonomi tinggi 

23 Simpur  

24 Mangga Hutan  
25 Rotan Memiliki nilai ekonomi tinggi 

26 Balam Memiliki nilai ekonomi tinggi 
27 Ramin Memiliki nilai ekonomi tinggi 
28 Bengkal Langka dan dilindungi 

 

6.3. Strategi Khusus Alternatif Pengelolaan Dampak Jangka Pendek 

Rencana pengelolaan dampak rencana pembangunan jalan terhadap 

TNB sebelumnya merupakan rencana yang bersifat antisipatif jangka 
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panjang, sedangkan untuk rencana pengelolaan lain terutama pada 

kawasan-kawasan tertentu dapat dikembangkan strategi khusus.  

Pengembangan strategi selanjutnya merupakan alternatif-alternatif 

yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan, 

antara lain: 

1. Jenis jalan yang dibangun oleh pemerintah adalah jalan bebas 

hambatan (by-pass atau tol) terutama pada segmen jalan 

Simpang – Sungai Itik dengan rencana panjang jalan 51.7 km. 

Pembangunan jenis jalan bebas hambatan memiliki beberapa 

keuntungan terkait dengan upaya minimalisir dampak negatif 

terhadap TNB, yaitu: 

a. Kendaraan yang melintasi jalan tidak dapat berhenti 

disembarang tempat kecuali pada tempat-tempat tertentu 

yang telah disediakan seperti untuk istrirahat.  

b. Keterbatasan tempat pemberhentian kendaraan disamping 

memudahkan pengawasan juga mengurangi terjadinya 

aktivitas ilegal baik untuk dropping peralatan dan pemuatan 

hasil pembalakan liar untuk dibawa/dijual keluar kawasan. 

c. Penerapan restribusi dengan tarif tertentu seperti halnya jalan 

tol dengan kepadatan kendaraan yang memadai sehingga 

mampu menjanjikan keuntungan akan memudahkan menarik 

investasi swasta dalam pengembangan infrastruktur jalan tol. 
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d. Restribusi yang ditarik pada pengguna jalan sebagian dapat 

dialokasikan sebagai kompensasi untuk pembiayaan 

pengelolaan dampak desa dan greenbelt TNB. 

e. Pembangunan tempat-tempat pemberhentian khusus dengan 

konsep sebagai pintu masuk ke areal pengemtbangan wisata 

alam berpotensi mendorong berkembangnya aktivitas 

ekonomi desa/wilayah dengan berkembangnya kesempatan 

berusaha bagi masyarakat sekitar lintasan. 

Pada sisi lain pembangunan jalan bebas hambatan mengandung 

beberapa kelemahan seperti berkurangnya aksesibilitas 

masyarakat umum terhadap jalan dengan adanya biaya tambahan 

akibat harus membayar restribusi tertentu. Kelemahan lain adalah 

biaya investasi pembangunan jalan akan semakin mahal termasuk 

untuk biaya pembangunan jalan akses keluar dan masuk jalan 

utama (feeder) dan pengenaan tarif masuk jalan harus dilakukan 

secara selektif guna memberi kesempatan akses jalan bagi 

masyarakat. Cara seleksi kendaraan terkena tarif masuk 

disamping jenis truk adalah dengan penarikan tarif dilakukan 

pada gerbang masuk areal KEK atau pelabuhan baik yang masuk 

atau keluar kawasan. Kendaraan yang menuju areal KEK 

menerima karcis di pos masuk jalan bebas hambatan dan 

membayarnya pada pos di pintu masuk kawasan, sedangkan 

untuk kendaraan yang keluar dari areal KEK langsung membayar 

pada pintu keluar dan memperlihatkan bukti pembayaran pada 

saat keluar dari jalur jalan bebas hambatan. Artinya kendaraan 
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umum milik masyarakat dapat terbebas dari tarif (pembayaran) 

jika tidak memasuki areal KEK dan hanya bergerak dari satu desa 

ke desa lainnya.  

Meskipun investasi konsep pembangunan jalan ini mahal tetapi 

wacana untuk menjadikannya alternatif pilihan tetap harus  

dibuka karena beberapa hal sebagai berikut; 

a. Pembangunan jalan tol secara tidak langsung merupakan salah 

satu bentuk isolasi kawasan TNB terhadap pihak luar karena 

akses terhadap kawasan sangat terbatas. 

b. Pembangunan jalan dapat dilakukan melalui investasi swasta 

jika secara finansial memberikan prospek tingkat keuntungan 

(profitabilitas) yang menjanjikan. Untuk itu perlu kajian 

alternatif terutama analisis kelayakan sebagai dasar 

penawaran investasi yang mencakup nilai inestasi dan potensi 

pendapatan investor yang tergantung pada besaran tarif dan 

potensi jumlah kendaraan yang akan menggunakan jalan. 

c. Alternatif pembiayaan investasi oleh pihak swasta dapat 

ditawarkan kepada perusahaan khusus atau dalam bentuk 

konsorsium perusahaan swasta yang akan menjadi pengguna 

utama jalan sumberdaya. Konsorsium dapat merupakan 

gabungan dari berbagai asosiasi perusahaan swasta lokal dan 

nasional anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi 

Jambi.   
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d. Pembiayaan oleh swasta dapat mengurangi beban anggaran 

pemerintah daerah yang sangat terbatas, tetapi secara umum 

pemerintah juga dapat menjadi salah satu pemegang saham 

dari jalan yang akan dibangun. 

Untuk implementasi dan jaminan bagi investor dibutuhkan 

regulasi daerah yang dituangkan atau diperkuat dalam bentuk 

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan 

karena pengguna jalan utama adalah seluruh daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi terutama yang memiliki 

komoditas ekspor.   

2. Pembangunan pagar pembatas sepanjang batas luar TNB dan 

dilengkapai dengan pos pengawasan pada 2 (dua) titik kritis 

rencana jalur jalan yaitu di Desa Sungai Rambut dan Simpang 

(Gambar 4.3). Pos pengawasan di Desa Sungai Rambut menjadi 

infrastruktur penunjang penting karena pada wilayah titik kritis 

ini, akses masuk ke kawasan TNB dapat melalui jalur darat (jalan 

raya) dan jalur air (Sungai Berbak). 

Secara umum alternatif kedua strategi jangka pendek pengelolaan 

dampak rencana pembangunan jalan terhadap kawasan TNB disajikan 

pada Gambar 6.7. 
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Gambar 6.7. 

Pengembangan Jalan Bebas Hambatan dan Pos Pengawasan Serta Pagar 
Batas Luar TNB Pada Titik Kritis 

JALAN BEBAS HAMBATAN 

GERBANG MASUK JALAN 

GERBANG MASUK 

AREAL KEK 

POS PENGAWASAN DAN PEMBERHENTIAN 

PAGAR BATAS LUAR TNB 

AREAL KEK 

LOKASI PERISTIRAHATAN 
KENDARAAN 
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6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa 

hal terkait dengan dampak rencana pembangunan jalan menuju 

Pelabuhan Ujung Jabung terhadap Taman Nasional Berbak (TNB) 

sebagai berikut: 

1. Dampak rencana pembangunan jalan dapat bersifat langsung 

adalah potensi terjadinya perubahan penggunaan lahan (land use 

changes) pada zona penyangga TNB berupa berkembangnya areal 

pemukiman dan budidaya sepanjang batas luar TNB. 

2. Dampak tidak langsung dengan semakin terbukanya aksesibilitas 

kawasan TNB akan potensial menyebabkan terjadinya perubahan 

permukaan lahan (land cover changes) serta gangguan terhadap 

keseimbangan ekosistem akibat proses ekploitasi secara ilegal  

oleh pihak tertentu. 

3. Terdapat 5 (lima) desa berbatasan langsung yang menjadi 

prioritas penangganan dampak rencana pembangunan jalan yaitu 

Desa Simpang, Sungai Rambut, Rasau Desa, Sungai Jeruk dan 

Simpang Datuk. 

4. Wilayah desa yang memiliki potensial luasan dampak terbesar 

terhadap TNB dan zona penyangga adalah Desa Rasau Desa dan 
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Sungai Rambut sehingga menjadi prioritas utama dalam program 

pengelolaan dampak. 

5. Desa prioritas pengelolaan selanjutnya adalah Desa Simpang dan 

diikuti oleh Desa SImpang Datuk, serta desa-desa lainnya yang 

menjadi jalur rencana pembangunan jalan. 

6. Pengembangan jalur hijau (greenbelt) dengan hak kelola oleh 

masyarakat desa prioritas pengelolaan dampak merupakan solusi 

alternatif terbaik dalam pengelolaan dampak. 

7. Pengembangan greenbelt dengan komoditas tanaman konservasi 

yang memiliki nilai ekonomi mampu menjadi penyeimbang antara 

tekanan kebutuhan ekonomi masyarakat desa dan upaya 

pelestarian TNB dan zona penyangga. 

8. Pengembangan greenbelt dengan pendekatan partisipatif perlu 

juga didukung dengan penguatan kapasitas kelembagaan baik 

ditingkat masyarakat maupun antar pelaku pembangunan melalui 

kolaborasi 3 (tiga) pihak (pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat).  

9. Pengembangan greenbelt dengan hak kelola masyarakat perlu 

didukung dengan berbagai program pemberdayaan dan 

pengembangan ekonomi rakyat yang berbasis non-lahan seperti 

pariwisata dan industri rumah tangga.  
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6.2. Rekomendasi Kebijakan 

Pendekatan kolaboratif pengendalian dampak rencana pembangunan 

jalan  terhadap kawasan konservasi (TNB dan Zona Penyangga) maka 

langkah-langkah kebijakan strategis yang perlu dilakukan antara lain: 

1. Pemerintah segera menetapkan desa-desa prioritas pengelolaan 

dampak sebagai Desa Zona Pengembangan Khusus melalui regulasi 

daerah seperti Perda atau Pergub/Perbut. 

2. Pemerintah perlu memfasilitasi dan mendorong tersusunnya tata 

ruang dan wilayah (RTRW) Desa Zona Pengembangan Khusus 

secara partisipatif yang selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan 

Desa (Perdes) dan dikuatkan dalam Perda. 

3. Pemerintah perlu mendorong terbentuknya konsorsium yang 

merupakan gabungan dari perusahaan penerima manfaat jalan 

termasuk pengelola pelabuhan Ujung Jabung dan mengarahkan 

sebagian besar program CSR mereka untuk pengendalian 

dampak. 

4. Sebagai bentuk komitmen perusahaan terkait maka dalam 

dokumen lingkungan (AMDAL) terutama dalan Rencana 

Pengelolaan (RKL) dan Pemantauan (RPL) Lingkungan Hidup. 

5. Pemerintah perlu memfasilitasi terbentuknya kolaborasi antar 

pihak berkepentingan dalam pengelolaan dampak yang 

representatif mewakili pemerintah daerah (Provinsi  dan 

Kabupaten), Balai Taman Nasional Berbak, dunia usaha 
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(perusahaan, pers dan lainnya), masyarakat dan tokoh desa serta 

pihak lainnya seperti LSM dan Perguruan Tinggi. 

6. Pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif rencana jenis 

jalan yang akan dibangun yaitu pembangunan jalan bebas 

hambatan (by-pass atau tol) terutama pada segmen jalan 

Simpang–Sungai Itik sepanjang 51.7 km karena disamping mampu 

meminimalisir dampak terhadap TNB juga potensial ditawarkan 

kepada investor swasta baik dalam bentuk perusahaan tertentu 

(parsial) maupun konsorsium perusahaan lokal.   
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