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ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari persoalan Abrasi yang terjadi di Kecamatan Kuala
Jambi, gelombang besar ketika masuk di musim hujan beserta dengan angin laut yang
kuat dan kurang nya penanaman hutan mangrove di pinggir dataran aliran Sungai
Batanghari. Berangkat dari persoalan tersebut, maka peneliti merangkum pertanyaan
penelitian dalam tiga rumusan masalah, pertama bagaimana upaya pemerintah dalam
implementasi peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor 8 Tahun
2014 tentang rencana zonasi wilayah mangrove di pesisir Kecamatan Kuala Jambi,
kedua bagaimana rencana zonasi mangrove di wilayah pesisir di Kecamatan Kuala
Jambi, ketiga apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi
zonasi mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Kuala Jambi. Guna mendapatkan
hasil penelitian yang baik, penelitian ini dilakukan dengan metode sosiologis empiris
atau observasi langsung dilapangan dan wawancara langsung kepada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Perikanan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Camat Kuala Jambi, Kepala Desa Kuala Lagan, Desa Teluk
Majelis dan Desa Majelis Hidayah, serta ditambah dengan buku dan Jurnal. Adapun
hasil penelitian didapat bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dengan membuat
kebijakan setiap desa yang berada di pesisir pantai 50 juta dana desa digunakan untuk
penanaman mangrove, rencana zonasi terbagi menjadi empat zonasi diwilayah pesisir
Kuala Jambi dimana setiap daerah yang berada di wilayah pesisir kuala jambi
ditentukan sesuai dengan jenis mangrove yang ada, Dalam penelitian ini terdapat 4
faktor yang menjadi kendala dalam penerapan zonasi mangrove diwilayah pesisir
Kuala Jambi baik dari segi masyarakat maupun pemerintah setempat.
Kata Kunci : Implementasi, zonasi, pesisir, mangrove.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Wilayah pesisir merupakan wilayah pintu gerbang bagi berbagai aktifitas
pembangunan manusia dan sekaligus menjadi pintu gerbang dari berbagai dampak
dari aktifitas tersebut. Kecamatan Kuala Jambi termasuk salah satu dari wilayah
pesisir yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan PERDA no 8
tahun 2014 dan termasuk dari 5 wilayah pesisir yang berada di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur 1, Perubahan yang terjadi pada wilayah pesisir dan laut tidak hanya
sekedar gejala alam semata, tetapi kondisi ini sangat besar dipengaruhi oleh aktifitas
manusia yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain wilayah pesisir merupakan wilayah
yang pertama kali dan paling banyak menerima tekanan dibandingkan dengan
wilayah lain. Tekanan tersebut muncul dari aktivitas pembangunan seperti
pembangunan permukiman karena wilayah pesisir paling rentan terhadap perubahan
baik secara alami ataupun fisik sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan,
ketika masuk di penghujung tahun atau sekitar bulan November, cuaca ekstrim
seperti hujan yang disertai angin kencang dan gelombang yang besar membuat
beberapa rumah di Desa Kuala Lagan, di Desa Majelis Hidayah, Teluk Majelis dan
Tanjung Solok rusak ringan akibat dari gelombang air sungai batang hari, dan
1

Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Ketentuan Umum Pasal 43 butiran 4

1

2

diperlukannya sebuah penahan untuk menahan gelombang besar ketika masuk
dimusim penghujan salah satunya adalah mangrove.

2

Ekosistem mangrove adalah bagian dari pesisir dan darat yang memiliki
fungsi ekologis yang sangat komplek, diantaranya sebagai penampung dan
pengelolah limbah alami (bioremediasi) atau biofilter alam yang sangat efektif dalam
menanggulangi pencemaran. Ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai habitat
berbagai hewan darat dan sebagai penahan intrusi garam ke darat. Yang tidak kalah
pengting ialah hutan mangrove adalah bagian dari hutan tropis yang berfungsi sebagai
“paru-paru” dunia.3 Ada tiga fungsi utama ekosistem mangrove, yaitu:
1) Fungsi fisis, meliputi: pencegahan abrasi, perlindungan terhadap angina,
pencegah instrusi garam dan sebagai penghasil energi serta hara;
2) Fungsi biologis, meliputi: sebagai tempat bertelur dan asuhan berbagai
biota, tempat bersarang burung dan sebagai habitat alami berbagai biota;
3) Fungsi ekonomis meliputi: sebagai sumber bahan bakar (kayu bakar dan
arang), bahan bangunan (balok dan sebagainya), perikanan, pertanian,
obat-obatan dan lain-lain.4
Berdasarkan luas dan kerapatan hutan mangrove di daerah Kecamatan Kuala
Jambi dapat dilihat pada table dan peta Kecamatan Kuala Jambi dibawah ini:
2

Jambidaily.com (diakses pada tanngal 02 bulan 07 2019 jam 17.10 wib)

3

M. Ghufran H. Kordi K, Ekosistem Mangrove (Potensi, Fungsi dan Pengelolaan), cet ke-1,
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hlm. 6-7.
4

M. Ghufran H. Kordi K, Ekosistem Mangrove (Potensi, Fungsi dan Pengelolaan), cet ke-1,
(Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2012), hlm. 54.
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Tabel 1
Lokasi
Mendahara
Muara Sabak Timur
Kuala Jambi
Nipah Panjang
Sadu

Luas Mangrove (Ha)
80,67
94,02
77,36
105,61
93,35

Kerapatan (Pohon/Ha)
1.75
2.10
1.63
1.94
1.75

Berdasarkan dari table diatas hutan mangrove terluas berada di daerah
Kecamatan Nipah Panjang 105,61 Ha tetapi kerapatan pohon sangat jauh jika
dibandingkan dengan luas mangrove yang ada. Hal ini disebabkan karena Nipah
Panjang sudah termasuk kawasan perkotaan. Oleh sebab itu tekanan dari luar sangat
banyak. Seperti penebangan pohon untuk dijadikan bangunan dan lain sebagainya.
Berbeda dengan Kecamatan Kuala Jambi memiliki luas mangrove yang lebih kecil
dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu 77,36 Ha.
Definisi wilayah pesisir bisa berbeda-beda, karena belum ditemukan suatu
istilah paten untuk mengartikannya. Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur nomor 8 tahun 2014 wilayah pesisir adalah daerah peralihan
antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh
12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai
dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan langunan.5

5
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Wilayah pesisir dan lautan merupakan salah satu wilayah yang kaya akan
sumber daya alam hayati dan non hayati, salah satu sumber daya alam hayati tersebut
adalah hutan mangrove. Keberadaan hutan mangrove ini merupakan ciri khas dari
wilayah pesisir yang ada di daerah tropis dan sub tropis. Luas hutan mangrove yang
ada di dunia adalah sekitar ± 16,9 juta ha dan sekitar ± 27% berada di Indonesia.6
Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu kabupaten pesisir
terluas di Provinsi Jambi, dengan luas wilayah 5.445,0 km2 dan menempati urutan
kelima diantara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi atau ± 10,2% luas wilayah
Provinsi Jambi. Namun dengan berlakunya undang-undang nomor 27 tahun 2007
tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan perda No 8 tahun 2014
tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, luas wilayah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 27 pulau kecil. Disamping itu memiliki
panjang pantai sekitar 191 km atau 90,5% panjang pantai Provinsi Jambi. 7
Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Tanjung
Jabung Timur yang selanjutnya disebut RZWP3K Kabupaten adalah kebijakan
pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menentukan arah
penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan
struktur dan pola ruang. Adapun fungsi RZWP3K Kabupaten yaitu:

6

Bengen, D.G, Ekositem dan sumberdaya alam pesisir dan laut serta prinsip
pengelolaannya, cet ke-2, (Bogor: Kajian Sumberdaya pesisir dan lautan IPB, 2001), hlm. 10.
7
Profil Tanjung Jabung Timur, 2016.
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a) Sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil Kabupaten,
b) Sebagai dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
kabupaten,
c) Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten.8
Wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mempunyai potensi di
bidang perikanan budidaya, yaitu tambak. Selain itu yang tidak kalah pentingnya
potensi kabupaten ini di sektor kelautan lainnya, yaitu biota laut seperti terumbu
karang, mangrove, dan padang lamun, serta sektor pariwisata, minyak dan gas bumi.
Dengan lahirnya peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor 8
tahun 2014 serta peraturan menteri Kelautan dan Perikanan nomor 16 tahun 2008
tentang Perencanaan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, maka
dipandang perlu adanya upaya untuk mendorong pemerintah daerah dalam
melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, namun
sudah 5 tahun perda ini disahkan akan tetapi tindak lanjut dari pemerintah masih
sangat minim dilihat dari pengamatan saya dan beberapa narasumber yang saya
tanyakan baru Kecamatan Nipah Panjang yang ada tindak lanjut dari pemerintah
seperti penanaman hutan mangrove dan rehabiltitas hutan yang rusak, 4 kecamatan
masih dalam tahap proses perencanaan.
8

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Bab II pasal 7.
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Seperti yang dikatakan ibu Erwita selaku Kabit Lingkungan Hidup di Dinas
Lingkungan Hidup salah satu narasumber yang peneliti wawancara.
“kami terkendala dalam hal teknis seperti butuh koordinasi dengan berbagai
pihak dikarenakan mangrove bukan hanya tanggup jawab kami tapi
masyarakat dan pemerintah setempat dan biaya penanaman mangrove
terbilang cukup besar dan pak Bupati untuk saat ini masih berfokus kepada
insfrastruktur jadi anggaran APBD kita tidak cukup untuk penanaman
mangrove”9
Penelitian ini dilatar belakangi dari perataturan daerah (PERDA) pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor 8 tahun 2014 tentang rencana zonasi
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah di sahkan, akan tetapi sampai pada
tahun 2019 PERDA yang dibuat belum ada dampak signifikan untuk Kecamatan
Kuala Jambi dan peran pemerintah terhadap rencana zonasi wilayah pesisir
diKecamatan Kuala Jambi seakan kurang diperhatikan.
Peneliti juga ingin mendiskripsikan pentingnya rencana zonasi wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil terhadap pertumbuhan hutan mangrove dan masyarakat yang
tinggal di wilayah zona pesisir perlu di dukung dengan data-data yang valid. Adanya
penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam memberi kebijakan
terhadap pemberdayaan dan pemanfaatan hutan mangrove di Kecamatan Kuala
Jambi.
Abrasi yang sering terjadi di setiap tahun di daerah wilayah pesisir Kecamatan
Kuala Jambi membuat peneliti ingin mengetahui sebatas mana peran pemerintah
dalam konservasi hutan mangrove yang ada di daerah pesisir Kecamatan Kuala
9

Wawancara bersama Erwita (Kabid Lingkungan Hidup) 19 Agustus 2019
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Jambi. Seperti yang dikatakan Madiyah selaku masyarkat yang berada di Kecamatan
Kuala Jambi
“ dahulu pada tahun 1989 sungai Batanghari tidak terlalu lebar, masih banyak
rumah masyarakat berada di pinggir pantai akan tetapi untuk sekarang kami
memilih untuk mengungsi ke darat dikarenakan abrasi yg terjadi hampir 1
meter dalam 1 tahun”.10
Jika dihitung sampai pada tahun 2019 sudah hampir 40 meter terjadinya
pengikisan pantai dan disini benar-benar dibutuhkan peran pemerintah dalam
menangani permasalahan ini dikarenakan jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah
maka bisa saja pesisir Kecamatan Kuala Jambi akan terus terkikis dan ini akan sangat
berdampak untuk generasi selanjutnya.
Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jelaskan maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang
Rencana Zonasi Wilayah Mangrove Di Pesisir Kecamatan Kuala Jambi.

10

Wawancara dengan Madiyah, (Masyarakat Kuala Jambi), 8 Agustus 2019
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis kemukakan rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang
implementasi rencana zonasi mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Kuala
Jambi?
2. Bagaimana rencana zonasi mangrove di wilayah pesisir di Kecamatan Kuala
Jambi?
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi zonasi
mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Kuala Jambi?

C. Batasan Masalah
Berdasarkan pada pokok masalah diatas, yang dimana judul pembahasan
tentang rencana zonasi mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka
penelitian ini difokuskan terhadap konsep pemerintah dalam membuat rencana zonasi
mangrove di wilayah pesisir khususnya di Kecamatan Kuala Jambi dan factor-faktor
yang menjadi penghambat dalam implementasi zonasi mangrove di wilayah pesisir
Kecamatan Kuala Jambi, dengan waktu penelitian pada tanggal 24 Mei- 24 Agustus
2019 untuk membatasi penelitian sehingga bisa terfokus dalam pengambilan data
penelitian.
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan
sebelumnya, maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian, yaitu
sebagai berikut:
A. Ingin mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam
rencana zonasi mangrove di pesisir kecamatan kuala jambi.
B. Ingin mengetahui sejauh mana implementasi pemerintah dalam rencana
zonasi mangrove Diwilayah Pesisir Kecamatan Kuala Jambi.
C. Ingin mengetahui gagasan gagasan apa saja yang dibuat oleh pemerintah
tanjung jabung timur terutama untuk kawasan pesisir kecamtan kuala jambi.
2. Manfaat penelitian
Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat atau kegunaan
baik bagi penelitian maupun orang lain. Maka dari itu kegunaan penelitian ini sebagai
berikut :
A. Untuk fakultas, Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan
dan literature pada fakultas syariah dan jurusan ilmu pemerintahan.
B. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan
pengetahuan agar lebih memahami tentang pentingnya hutan mangrove bagi
kawasan pesisir pantai.
C. Bagi penulis, penelitian ini untuk menambah wawasan keilmuan penulis
dalam bidang yang ditekuni khususnya bidang pemerintahan.
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E. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan
cara menggunakan teori dalam menjawab pertanyaan penelitian. Agar penelitian ini
lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulis menggap perlu menggunakan kerangka
teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam
penyusunan skripsi. Serta peneliti lebih dahulu menjelaskan sebuah kerangka
konseptual agar bisa lebih memahaminya.

1. Implementasi Kebijakan Publik
A. Pengertian implementasi
Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
bearti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan
suatu kegiatan yang dilaksanakan urtuk mencapai tujuan tertentu.
Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi adalah tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan11
Kamus Webster, merumuskan bahwa to implement (mengimplementasikan)
bearti to provide the means for carryingout (menyediakan sarana untuk melaksanakan
sesuatu), to give practicia effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap
sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan

11

Sahya Anggara, Kebijakan Publik, Cet ke 1 (Bandung: Pustaka Setia,2014), Hlm. 232.
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sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan
dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.
Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah
bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk
positif seperti undang-undang dan kemudian di diamkan dan tidak dilaksanakan atau
di implementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus di implementasikan agar kebijakan
itu berjalan dengan baik. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik tentunya
aparatur pemerintah harus menjalan sesuai dengan aturan yang telah di tentukan,
karena ini merupakan sebuah amanah yang harus di jalankan, sebagaimana telah di
jelaskan didalam Al-qur’an dalam surah Al-Anfal ayat 27:
)٧٢( َس ْى َل َوت َ ُخ ْىوُ َۤ ْىا ا َ ٰم ٰىتِ ُك ْم َوا َ ْوت ُ ْم تَ ْعلَ ُم ْىن
ُ الز
َّ ّٰللاَ َو
َۤيَاَيُّ َها الَّ ِذيْهَ ٰا َمىُ َۤ ْىا الَ ت َ ُخ ْىوُىا ه

Artinya : hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah
dan

Rasulnya

(Muhammad)

dan

(juga)

janganlah

kamu

menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang
kamu mengetahui.12
Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalahmasalah yang tidak dijumpai di dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu,
ancaman utama, adalah konsistensi implementasi. Dibawah ini akan dijelaskan secara
singkat beberapa teori implementasi kebijakan.
12

Kitabul akbar Al-Qur’an terjemahan sesuai standar kementrian agama republic Indonesia,
(Jakarta: Akbar Media Khazanah Buku islam).
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Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana
pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya
akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu
sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari
proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya
tujuan-tujuan yang ingin diraih.
Van Metter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai
tindakan-tindakan

yang

dilakukan

individu-individu

(kelompok-kelompok)

pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.
Metter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat enam variable yang
mempengaruhi kinerja implementasi, yakni13:
a) Standar dan sasaran kebijakan, dimana standar dan sasaran kebijakan harus
jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila standar dan sasaran
kebijakan kabur.
b) Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya,
baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
c) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah
program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga

13

Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep,Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2006), hlm.99.

13

diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu
program.
d) Karakteristik agen pelaksana, yaitu mencakup struktur birokrasi, normanorma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanyaa
itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
e) Kondisi sosial, politik dan ekonomi, variable ini mencakup sumber daya
ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi
kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan
dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni
mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada
dilingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
f) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal penting, yaitu respon
implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya
melakukan kebijakan.
B. Model Implementasi
Model yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn disebut sebagai A
model of the policy implementation process ( model proses implementasi
kebijakansanan ).14 Tipologi kebijaksaan menurut Van Metter dan Van Horn, yaitu
jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan jangkauan atau lingkup

14

Sahya Anggara, Kebijakan Publik, Cet ke 1 (Bandung: Pustaka Setia,2014), Hlm. 266
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kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses
implementasi.
Hal lain yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn bahwa jalan yang
menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah
variabel bebas (independent variabel) yang saling berkaitan. Variabel-variabel bebas
itu, antara lain:15
a) Ukuran dan tujuan kebijaksanaan
b) Sumber-sumber kebijaksanaan
c) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksanaan
d) Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan
e) Sikap para pelaksana
f) Lingkup ekonomi, sosial, dan politik.

2. Pengertian Zonasi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8
Tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil:
a. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan
sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan
struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan

15

Ibid, Hlm.267.
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b. yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya
dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
c. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara
berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui
penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung
serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem
pesisir.16
Dan

didalam

peraturan

menteri

kelautan

dan

perikanan

nomor

PER.16/MEN/2008 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil menyebutkan bahwa zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan
yang melalui penetapan batas-batas fungisional sesuai dengan potensi sumber daya
dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu
kesatuan dalam ekosistem pesisir.17

3. Pengertian Wilayah Pesisir
Menurut Dahuri et al yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007, Adapun pesisir yang digunakan di Indonesia adalah wilayah pertemuan

16

Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Ketentuan Umum Pasal 1 butiran 6 dan 16-17.
17

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 Ketentuan Umum
Pasal 1 butiran 16.

16

antara darat dan laut, kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering
maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut,
angin laut dan perembesan air asin, sedangkan kearah laut wilayah pesisir mencakup
bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di daratan
seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan
manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.
Sifat wilayah pesisir yang sangat dinamis dan bervariasi dari suatu lokasi ke
lokasi lainnya (sitespecific), maka tidak mungkin membuat satu definsi (batasan)
operasional tentang wilayah pesisir yang berlaku untuk semua kawasan pesisir. Jika
ditinjau dari garis pantai (coastline), suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas
yaitu: batas yang sejajar garis pantai (long-share) dan batas yang tegak lurus terhadap
garis pantai (cross-share). Namun demikian, terdapat kesepakan umum didunia
bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara ekositem daratan dan
lautan, yang saling berinteraksi dan membentuk suatu kondisi lingkungan (ekologis)
yang unik.18

4. Manfaat Mangrove Dalam Pandangan Islam
Sebagai salah satu ekosistem pesisir, hutan mangrove merupakan ekosistem
yang unik dan rawan. Ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis.

18

Dietriech G. Bengen, “Pesisir dan Lautan,” journal of coastal and marine resources,
Vol1.No.2 (1998), hlm. 65.

17

Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain: pelindung garis pantai, mencegah
instrusi air laut, habitat (tempat tinggal), tempat mencari makan (feeding ground),
tempat pemijahan (spawwing ground) bagi aneka biota perairan, serta sebagai
pengatur iklim mikro. Sedangkan fungsi ekonominya antara lain: penghasil keperluan
rumah tangga, penghasilan keperluan industry, dan penghasilan bibit.
Keanekaragaman mangrove sangat berhubungan erat dengan lingkungan
pesisir sekitar, beragam interaksi ekosistem pesisir saling berhubungan yang satu
dengan yang lainnya sehingga membentuk sistem ekologi yang unik. Bilamana salah
satu ekosistem tersebut terjadi perubahan termasuk komunitas mangrove maka akan
mempengaruhi ekosistem lainnya sehingga terjadi ketidakseimbangan, hal ini akan
merusak ciptaan Allah SWT. Semua ciptaan Allah SWT yang terdapat dimuka bumi
ini memberikan pelajaran serta pengetahuan yang harus diteliti.
Islam sangat menganjurkan untuk melestarikan sumber daya yang ada demi
kelangsungan hidup dan agar tidak merugikan hamba Allah SWT lainnya. Oleh
karena itu, dalam memanfaatkan sumber daya alam harus berdasrkan prinsip-prinsip
konservasi. Kita dianjurkan untuk tidak hanya mengeksploitasikan alam tanpa ada
usaha untuk melestarikan. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-A’raf ayat 56:
yang berbunyi:
َ صالَ ِح َها َودْع ُْىيُ خ َْىفًا َّو
َّٰللاِ قَ ِزيْبٌ ِ ّمهَ ْال ُمْحْ ِسىِْْه
ْ ِض َب ْعذَ ا
ط َم ًعا ۗ ا َِّن َرحْ َمتَ ه
ِ َوالَ ت ُ ْف ِسذ ُوا فِى ْاالَ ْر

18

Artinya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (di

ciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadaNya dengan rasa takun dan berharap.
Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan” 19
Al-Qurthubi menjelaskan beberapa pendapat bahwa makna kerusakan adalah
kekeringan dan hilangnya berkah. Allah SWT. Melarang perbuatan yang
menimbulkan kerusakan dimuka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian
sesudah diperbaiki. Karena sesungguhnya apabila terjadi segala sesuatu berjalan
sesuai dengan kelestariannya, kemudian terjadilah pengrusakan padanya, hal tersebut
akan membahayakan semua hamba Allah SWT. Maka Allah SWT, melarang hal
tersebut, dan memerintahkan kepada mereka untuk menyembahnya dan berdo’a
kepadanya serta berendah diri dan memohon belas kasihnya.

5. Pengertian Mangrove
Catatan pertama tentang mangrove ditulis pada abad ke-3 Masehi, ketika
tentara Alexander Agung menduduki India dan menguraikan tumbuhan ini sebagai
jenis Avicennia. Kata mangrove merupakan kombinasi antara kata mangue (bahasa
Portugis) yang berarti tumbuhan dan kata grove (bahasa Inggris) yang berarti belukar

19

Kitabul akbar Al-Qur’an terjemahan sesuai standar kementrian agama republic Indonesia,

(Jakarta: Akbar Media Khazanah Buku islam).
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atau hutan kecil. Ada yang menyebutkan mangrove berasal dari kata mangal yang
menunjukkan komunitas suatu tumbuhan.20
Menurut Saputro, mangrove adalah sekelompok tumbuhan, terutama
golongan halopit21 yang terdiri dari beragam jenis, dari suku tumbuhan yang berbedabeda

tetapi mempunyai persamaan dalam hal adaptasi morfologi dan fisiologi

terhadap habitat tumbuhannya dan genangan pasang surut air laut yang
mempengaruhinya. Pengertian tersebut menunjukkan adanya makna: (1) rezim botani
yang menyangkut antara lain lifeform, taksonomo dan fisiologi tumbuhan; (2) rezim
habitat yang antara lain menyangkut struktur lingkungan ; dan (3) rezim laut yang
antara lain menyangkut kondisi pasang surut seperti kelas tingginya atau lamanya
genangan air laut.22
Menurut Nybakken, mangrove (hutan bakau) atau mangal adalah sebutan
umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik
yang didominasi oleh beberapa spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak
yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh pada perairan asin. Lebih lanjut
Nybakken menyebutkan bahwa bakau adalah tumbuhan daratan yang ditujukan untuk
semua individu tumbuhan. Mangal ditujukan bagi seluruh komunitas atau asosiasi
yang didominasi oleh tumbuhan bakau. Mangrove juga disebut juga sebagai hutan
pantai, hutan payau atau hutan bakau.
20

M. Ghufran H. Kordi K, Ekosistem Mangrove (Potensi, Fungsi dan Pengelolaan), cet ke-1,
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hlm. 9-10.
21
Halofit adalah jenis tanaman yang tumbuh dengan baik di pantai maupun di laut, tumbuhan
ini tergolong tumbuhan yang itnggi, tumbuhan ini tahan terhadap kadar garam yang tinggi didasar air.
22
M. Ghufran H. Kordi K, hlm. 11-12.

20

Mangrove dalam bahasa Indonesia disebut juga hutan pasang surut, hutan
payau, rawa-rawa payau atau hutan bakau. Istilah yang sering digunakan adalah
mangrove, hutan bakau, atau hutan payau. Namun demikian, lebih dianjurkan
penggunaan istilah mangrove karena bakau adalah nama lokal untuk anggota genus
Rhizophora. Sementara mangrove disusun oleh banyak genus dan spesies tumbuhan
lainnya.23
5.1 Fungsi Mangrove
Mangrove memiliki fungsi dan peranan yang beraneka ragam, baik dari aspek
fisik, ekologis dan sosial ekonomi. Mangrove berperan penting dalam melindungi
pantai dari gelombang, angina dan badai. Tegakan mangrove dapat melindungi
pemukiman, bangunan dan pertanian dari angina kencang atau intrusi laut. Mangrove
juga berperan penting dalam melindungi pesisir dari gempuran badai. Di samping itu,
mangrove juga berperan dalam menjaga garis pantai agar tetap stabil.
Vegetasi mangrove juga berperan dalam melindungi wilayah daratan dari
abrasi dan tsunami. Berdasarkan penelitian mengenai akibat gelombang tsunami 26
Desember 2004, menunjukkan bahwa wilayah pesisir Nangroe Aceh Darussalam dan
Nias yang mengalami kerusakan berat adalah pada wilayah pesisir yang tidak ada
penyangga mangrove ataupun hutan pantai lainnya. Pulau Banyak (di Kabupaten
Singkil) di Kota Singkil, terlindungi dari tsunami pada tanggal 26 Desember 2004,

23

Ahmad Muhtadi Rangkuti, dkk. Ekosistem Pesisir Dan Laut Indonesia, cet ke-1, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2017), hlm. 77.
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karena adanya mangrove dan cemara laut yang cukup tebal, hingga mencapai lebar
500 m.
Selain itu mangrove mempunyai peranan yang penting dalam menunjang
kegiatan perikanan pantai. Ada dua peran utama mangrove dalam menunjang
kegiatan perikanan pantai. Pertama, mangrove memiliki peranan yang penting dalam
siklus hidup ikan, udang, dan moluska. Daerah mangrove menyediakan perlindungan
dan makanan bagi ikan, udang, dan moluska berupa bahan-bahan organik yang
masuk kedalam rantai makanan. Kedua, mangrove merupakan pemasok bahan
organik. Dengan demikian, mangrove menyediakan makanan untuk organisme yang
hidup pada perairan sekitarnya.24
5.2 Zonasi Mangrove
Mangrove merupakan suatu tipe hutan tropik dan subtropik yang khas,
tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air
laut. Mangrove banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari gempuran
ombak dan daerah yang landai. Mangrove tumbuh optimal di wilayah pesisir yang
memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung
lumpur. Sedangkan di wilayah pesisir yang bermuara sungai, pertumbuhan vegetasi
mangrove tidak optimal. Mangrove tidak atau sulit tumbuh di wilayah pesisir yang
terjal dan berombak besar dengan arus pasang surut kuat, karena kondisi ini tidak

24

Ahmad Muhtadi Rangkuti, dkk. Ekosistem Pesisir Dan Laut Indonesia, cet ke-1, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2017), hlm. 97-99.
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memungkinkan terjadinya pengendapan lumpur yang diperlukan sebagai substrat bagi
pertumbuhannya.25
Ada lima faktor utama yang mempengaruhi zonasi mangrove di kawasan
pantai tertentu, yaitu:
(1) Gelombang, menentukan frekuensi tergenang;
(2) Salinitas, yang berkaitan dengan hubungan osmosis mangrove;
(3) Substrat;
(4) Pengaruh darat, seperti aliran air masuk dan rembesan air tawar;
(5) Keterbukaan terhadap gelombang, yang menentukan jumlah substrat yang
dapat dimanfaatkan. 26

F. Tinjauan Pustaka
Diantara langkah penting penelitian dalam memulai aktifitas penelitian adalah
melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki
kaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan.27 Penelitian ataupun studi
yang menjelaskan tentang wilayah pesisir secara umum sudah ada bebarapa yang
dilakukan.
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Dahuri Rokhmin. Keanekaragaman Hayati Laut, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama),
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M.Ghufran. Budi Daya Perairan. cet ke 1 (Semarang: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 61

hlm. 56
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Sayuti Una, pedoman penulisan skripsi(Edisi revisi),cet ke-2, (JAMBI: Fakultas Syari’ah
IAIN STS Jambi,2014),hlm.26
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Studi terdahulu yang berkaitan dengan tema ini diantaranya Peneltian yang
pertama disusun oleh Adity Irawan & Nilam Sari dengan judul Kajian Implikasi
Terbitnya UU RI No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan
Pulau-Pulau Kecil Terhadap Pengelolaan Hutan Mangrove secara optimal penelitian
ini membahas bagaimana Pendekatan analisa menitik beratkan pada analisa isi yaitu
memadukan dan membandingkan isi pasal dan ayat yang berkaitan dengan
pengelolaan hutan mangrove dari undang-undang tersebut yang berkaitan dengan
definisi atau ketentuan umum, kewenangan pengelolaan, pemanfaatan, penyidikan
dan ketentuan pidana khususnya dari UU No.41/1999 dan UU No.27/2007.28
Kedua Tesis yang disusun oleh Asrul Pramudiya dengan judul Kajian
Pengelolaan Daratan Pesisir Berbasis Zonasi Di Provinsi Jambi secara penelitian ini
hanya pada perencanaan sumber daya air dalam hal ini wilayah pesisir dengan aspek
yang dikaji berupa perumusan zona-zona pengelolaan berdasarkan karakteristik yang
nanti akan memunculkan fungsi dan peran tiap zona dalam menunjang keberlanjutan
pengelolaan pesisir. Zona-zona yang dimakud adalah zona hasil dari identifikasi
karakteristik yang di padu dengan kebijakan yang mengatur tentang pesisir baik dari
aspek tata ruang, sumber daya air, dan peraturan atau undang-undang yang mengatur
tentang pengelolaan pesisir.29
28

Aditya Irawan dan Nilam Sari, “Kajian Implikasi Terbitnya UU RI Nomor 27 Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Pengelolaan Hutan
Mangrove”,Penelitian Analisis Kebijakan Kehutanan,(2008), hlm. 1.
29

Asrul Pramudiya, “Kajian Pengelolaan Daratan Pesisir Berbasis
Jambi”,Tesis Universitas Diponegoro Semarang, (2008), hlm. 1.

Zonasi Di Provinsi
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Ketiga Studi Arahan Pengelolahan Dan Pengembangan Sumberdaya Pesisir
Dan Daratan Di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Baiq Rika Sartika
Dewi, Tugas Akhir, Universitas Islam Bandung, 2003) Tujuan dari studi ini adalah
bagaimana memanfaatkan dan mengolah potensi sumberdaya alam di Kecamatan
Jerowaru berdasarkan karakteristik yang dimiliki secara optimal yang mencakup
sumberdaya pesisir dan sumberdaya daratan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang berkelanjutan melalui penentuan zona wilayah pesisir dan daratan
untuk mengidentifikasikan fungsi-fungsi kegiatan yang akan dikembangkan,
perumusan struktur tata ruang optimal yang mempertimbangkan aspek kualitas dan
distribusi pusat-pusat pelayanan serta keterkaitan antar pusat-pusat yang dimaksud.
Peningkatan fungsi dan kondisi faktor-faktor pendukung kegiatan utama pada
wilayah pesisir dan daratan. Analisis yang dilakukan untuk mendukung tujuan studi
antara lain yaitu analisis kondisi dan karakteristik sumberdaya pesisir dan daratan,
analisis zonasi dan pemanfaatan kawasan pesisir dan lautan, analisis kesesuaian lahan
dan peruntukkan lahan di wilayah daratan, analisis proyeksi penduduk dan
perbandingan terhadap lahan, analisis Location Quotient dan analisis Shift-Share
untuk mengetahui lokasi pengembangan berbagai komoditas pada beberapa sektor
perekonomian, analisis Macro-Micro Screening untuk mengetahui perkembangan
berbagai komoditas di lapangan, analisis kebutuhan sarana dan prasarana penunjang
serta analisis struktur ruang. Berdasarkan hasil analisis yang telah disebutkan diatas
dengan berbagai metode maka dapat diketahui bahwa masing-masing zona yang telah
terbagi memiliki fungsi kegiatan yang ada dan potensial untuk dikembangkan pada
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masa yang akan datang. Dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh pembangunan
fungsi-fungsi kegiatan zona wilayah adalah pada aspek sarana dan prasarana.
Keempat Studi Arahan Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan di Wilayah
Pesisir Kabupaten Garut (Andry Andreas. N, Tugas Akhir, Institut Teknologi
Bandung, 2006) Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah pembangunan
sepenuhnya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk mencapai kebutuhan
dasar. Dengan sasaran yang ingin dicapai melalui pembangunan ini adalah
peningkatan efisiensi seluruh faktor produksi di wilayah yang kurang berkembang
secara integritas. Dalam studi ini pendekatan yang dilakukan adalah dengan
menentukan tingkatan pusat-pusat pelayanan, penentuan sistem perwilayahan dan
arahan pengembangan pusat-pusat pelayanan di wilayah pesisir Kabupaten Garut.
Metoda analisis yang digunakan bagi pendekatan makro adalah dengan menggunakan
Skala Guttman dan Indeks Sentralitas. Konsep tersebut merupakan konsep
pengembangan yang mengintegrasikan seluruh sumberdaya dengan kekuatankekuatan lokal sehingga mampu mencapai keseimbangan pemerataan pelayanan di
wilayah pesisir Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kedua
pendekatan tersebut yaitu diketahui bahwa diperlukan penstrukturan kembali sistem
perwilayahan melalui pembentukan hierarki pusat-pusat pelayanan di wilayah pesisir
Kabupaten Garut.
Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi
pemerintah terhadap pengelolaan mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Kuala
Jambi dan factor-factor kendala apa saja yang dialami pemerintah dalam rencana
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zonasi mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Kuala Jambi, serta penelitian ini
menggunakan pendekatan penelitian sosiologis empiris dimana langsung terjun
kelapangan melihat stuasi secara observasi.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah sosiologis empiris yang
dengan kata lain adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut
pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta
apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.30 Atau dengan kata lain yaitu suatu
penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang
terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta
dan data yang dibutuhkan, setelah data yang di butuhkan terkumpul kemudian
menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian
masalah.31
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian lapangan yang
berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tepat di Kecamatan Kuala Jambi,
kajian terhadap hutan mangrove. Pentingnya jenis data karena diperoleh temuan
dilapangan mengenai kaitan masalah yang diangkat dalam judul ini.
Pendekatan sosiologis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan
memperoleh pengetahuan mengenai sinergitas secara empiris dengan jalan terjun

30

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafik, 2002), hlm.15

31

ibid

27

langsung ke objeknya yaitu mengetahui sejauh mana peran pemerintah terhadap
hutan mangrove yang ada di Kuala Jambi.
Penelitian ini termasuk metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif
dan analisis. Penelitian kualitatif bertujuan mendiskripsikan dan menganalisis
masalah-masalah yang aktual, dan kemudian data yang dikumpulkan disusun,
dijelaskan, dan dianalisis.

B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan diwilayah pesisir Kecamatan Kuala Jambi
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi pada tanggal 24 Mei- 24 Agustus
dan berfokus pada satu kecamatan yaitu Kecamatan Kuala Jambi. Penelitian ini
dilakukan karena kuala jambi merupakan salah satu wilayah pesisir yang dapat diteliti
dengan sumber data yang memadai.

C. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptip yaitu penelitian yang
menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
sebagaimana adanya. Data yang diperoleh dari sumber-sumber data yang terdiri dari
data primer dan data sekunder serta sumber data.

a. Data Primer
Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya tanpa ada
perantara atau data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh yang melakukan
penelitian.32 Data primer yang penelitian maksud adalah informasi-informasi yang
diperoleh secara langsung yang dilakukan dengan wawancara kepada Dinas
Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Timur, Kabid Perikanan Tanjung Jabung Timur
dan Bapak Camat Kuala Jambi.
Data primer disini adalah suatu data yang diperoleh oleh penulis dari hasil,
wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini sebagai sumber data primernya sebagai
berikut :
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Kepala Kabid Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Bapak Camat Kuala Jambi
4. Kepala Desa/Lurah di Kuala Jambi
5. PERDA No 8 Tahun 2014 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
b. Data Skunder
Data skunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau
melalui perantara.33 Seperti buku, jurnal, undang-undang dan artikel yang
berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
32

Sayuti Una, pedoman penulisan skripsi(Edisi revisi),cet ke-2, (JAMBI: Fakultas Syari’ah
IAIN STS Jambi,2014),hlm 33.
33

Ibid, hlm.34

c. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber
data sekunder
Termasuk sumber data primer dan sekunder adalah:
a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur
b. Kabid Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
c. Camat Kuala Jambi
d. Kepala desa/Lurah kuala jambi
e. Peraturan Perundang-undangan
f. Materi yang terdapat dalam buku-buku dan literatur yang ada kaitannya
dengan permasalahan.

D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode
purposive sampling dalam memilih responden:
a. Observasi
Observasi adalah rancangan yang sistematis, tentang apa yag diamati, kapan
dan dimana tempatnya. Observasi sebagai tehnik pengumpulan data mempunyai cara
yang spesifik bila dibandingkan dengan tehnik yang lain, yaitu wawancara dan
kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang,
sedangkan observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek alam yang
lain. Sutrisno hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang

kompleks, suatau proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis.
Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.34
b. Wawancara
Wawancara yang digunakan dalam peneltian ini adalah tidak tersturktur yaitu
wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara
yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.35
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui
tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan maka dalam suatu topik tertentu peneliti
langsung turun kelapangan, dengan cara menanyakan terhadap informan mengenai
implementasi rencana zonasi mangrove diwilayah pesisir Kecamatan Kuala Jambi.
Untuk menjawab persoalan penelitian diatas, informan dalam penelitian ini adalah
orang yang mengetahui dengan pasti persoalan yang terjadi, oleh karena itu secara
khusus wawancara ini ditunjukan kepada:
1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Kepala Camat Kuala Jambi
4. Kepala desa/Lurah Kuala Jambi.
5. PERDA No 8 Tahun 2014 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, cet ke-19, (Bandung: Cv.
Alfabeta, 2013), hlm. 145.
35
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, cet ke-19, (Bandung: Cv.
Alfabeta, 2013) hlm, 197

c. Dokumentasi
Merupakan pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada objek
penelitian. Penulis meneliti dokumen yang terdiri dari dokumen primer yaitu
dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami peristiwa. Kemudian
dokumen skunder yaitu laporan yang dibuat oleh orang lain yang tidak mengalami
peristiwa dalam bentuk dokumen. Dokumen yang dapat diteliti berupa buku, surat
pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen
lainnya.

E. Tehnik Analisis Data
Analisi data dalam penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah suatu analisis
berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan
dokumentasi selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Memilih mana yang
penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah
difahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.
Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami
dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.36
Analisi data yang penulis gunakan ada beberapa tahap, yaitu:
36

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, cet ke-19, (Bandung: Cv.
Alfabeta, 2013), hlm. 244.

1. Deskripsi, penulis akan memberikan gambaran yang berkaitan dengan
bidang yang diteliti.
2. Reduksi Data, penulis mempertegs, memperpendek, membuat fokus,
membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan
pengumpulan data yang berkaitan dengan bidang yang diteliti. Proses ini
berlangsung terus-menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.
3. Penyajian Data, dari data yang dikumpulkan dan direduksi kemudian
disajikan menjadi informasi, selanjutnya penulis menarik kesimpulan yang
meliputi berbagai jenis keterangan.
4. penarikan kesimpulan, pada kesimpulan penulis akan memberikan
gambaran akhir mengenai apa yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan
Penyusunan sistematika penulisan ini terbagi kepada lima bab, setiap babnya
terdiri dari beberapa sub-bab. Masing-masing bab membahas permasalahanpermasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub-bab dengan bab yang
berikutnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah seperti berikutnya:
BAB I :Pendahuluan : terdiri dari sub-bab sebagai berikut: latar belakang masalah,
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan
kerangka teori.

penelitian, manfaat penelitian, dan

BAB II :Metode Penelitian : Bab ini terdiri dari sub-bab sebagai berikut: pendekatan
penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik
analisis data, dan sistematika penulisan.
BAB III :Gambaran Umum Lokasi Penelitian : bab ini terdiri dari sub-bab sebagai
berikut: letak geografis Kecamatan Kuala Jambi, pemerintahan, penduduk, dan
pendidikan.
BAB IV :Pembahasan :Bagaimana konsep pemerintah tentang rencana zonasi
mangrove di wilayah pesisir khususnya di Kecamatan Kuala Jambi dan apa saja
factor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi zonasi mangrove di
wilayah pesisir Kecamatan Kuala Jambi.
BAB V :Penutup :yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

G. Jadwal Penelitian
Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dilapangan, maka
penulis menyusun agenda secara sistematis, untuk itu penulis membuat jadwal
kegiatan yang di laksanakan secara 3 tahap yaitu:37
Tahap pertama : Meliputi kegiatan penyusunan proposal, seminar proposal,
penyusunan instrument penelitian dan permohonan izin riset
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Tri Wahyuni, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan publik, (Jambi:Skrisi:
2012), hlm. 42.

Tahap kedua

: Meliputi pengumpulan data lapangan, analisis data dan
penyusunan data

Tahap ketiga

: Meliputi penyusunan skripsi, perbaikan, dan pengadaan
skripsi

No.

Kegiatan

Tahun 2018/2019
Desember
1

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Pengajuan
Judul
Pembuatan
Proposal
Perbaikan
Proposal dan
Seminar
Surat
Izin
Riset
Pengumpulan
Data
Pengolahan
Data
Pembuatan
Laporan
Bimbingan
dan
Perbaikan
Agenda dan
Ujian Skripsi
Perbaikan
dan
Perjilidan

Januari

April

Agustus

Maret

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
√
√
√
√
√ √ √ √
√
√
√ √
√
√

BAB III
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
A. Sejarah Singkat Kecamatan Kuala Jambi
Kuala Jambi secara administrasi berada dalam wilayah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, Provinsi Jambi, Kuala Jambi merupakan dari pemekaran dari wilayah
kecamatan Muara Sabak pada tahun 2004, pada awal nya Kuala Jambi merupakan
sebuah desa. Kemudian dipecah menjadi sebuah kecamatan, yang dimana pada awal
pemerintahan Kecamatan Kuala Jambi dipimpin oleh bapak Iskandar. Secara
geografis Kecamatan Kuala Jambi berada dimuara sungai Batanghari, letak ini
menjadikan Kuala Jambi sebagai pertemuan antara sungai dan air laut. Sehingga
menjadikan Kuala Jambi sebagai pintu gerbang jalur perairan baik masa dahulu
maupun masa sekarang.38
Pemukiman masyarakat Kuala Jambi memiliki keunikan tersendiri, karena
didirikan diatas sungai Batanghari dengan menggunakan ratusan batang pinang
sebagai penyangga. Umumnya rumah penduduk terbuat dari kayu, kondisi ini
menyebabkan rentan rusak apabila terjadinya gelombang besar didaerah pesisir
Kecamatan Kuala Jambi.

38

Tim Penyusun Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi Dalam Angka
2018, Hlm. 3.

36

B. Letak Geografi Kuala Jambi
Wilayah Kecamatan Kuala Jambi, sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina
Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Timur, sebelah
selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Barat dan Kecamatan Muara
Sabak Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mendahara.
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Luas wilayah Kecamatan Kuala Jambi 120,52 km2 terdiri dari:
a) Teluk Majelis 21 Km2 (17,42%)
b) Kampung Laut 13,610 Km2 (11,29%)
c) Tanjung Solok 37,56 Km2 (31,16%)
d) Kuala Lagan 19 86 Km2 (16,47%)
e) Majelis Hidayah 10,3 Km2 (8,54%)
f) Manunggal Makmur 18,19 Km2 (15,09%)
3.1
Table luas Wilayah menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuala Jambi,
2017
No
Desa/kelurahan
Luas area km²
Persentase
1
Teluk majelis
21
17,42
2
Kampung laut
13,61
11,29
3
Tanjung solok
37,56
31,16
4
Kuala lagan
19,86
16,47
5
Majelis hidayah
10,3
8,54
6
Manunggal makmur
18,19
15,09
7
Jumlah/total
120,52
100,00
Sumber: Kecamatan Kuala Jambi.
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Ibid, hlm. 11.

Ibu kota Kecamatan Kuala Jambi adalah Kampung Laut jarak antara
desa/kelurahan ke ibu kota kecamatan:
a. Desa Teluk Majelis

: 7 km

b. Desa Kuala Lagan

: 5 km

c. Desa Majelis Hidayah

: 6 km

d. Desa Manunggal Makmur

: 8 km

e. Kelurahan Tanjung Solok

: 1 km

f. Kelurahan Kampung Laut

: 0,5 km

3.2
Table Desa/kelurahan menurut geografis Kecamatan Kuala Jambi dalam
tahun 2017.40
No
Desa/kelurahan
Kondisi geografis
1
Teluk majelis
Daerah aliran sungai
2
Kampung laut
Daerah aliran sungai
3
Tanjung solok
Pesisir
4
Kuala lagan
Pesisir
5
Majelis hidayah
Daerah aliran sungai
6
Manunggal makmur
Dataran

C. Pemerintahan
Kecamatan Kuala Jambi terdiri dari 4 desa dan 2 kelurahan, 16 dusun, 8 rukun
warga serta 99 rukun tetangga (RT), dengan rincian sebagai berikut:
- Kelurahan Kampung Laut terdiri dari 4 dusun dan 20 RT.
- Kelurahan Tanjung Solok terdiri dari 4 RW dan 20 RT

40

Sumber: kantor Desa/Lurah Kuala Jambi

- Desa Kuala Lagan terdiri dari 4 dusun dan 15 RT
- Desa Teluk Majelis terdiri dari 5 dusun dan 20 RT
- Desa Majelis Hidayah terdiri dari 3 dusun dan 10 RT
- Desa Manunggal Makmur terdiri dari 4 dusun dan 20 RT.
Kecamata kuala jambi sudah 15 tahun menjadi Kecamatan dan selama itu
sudah 10 kali dipimpin oleh pejabat yang berbeda-beda, berikut tabel dibawah ini
nama-nama yg pernah menjabat menjadi Camat di di Kecamatan Kuala Jambi.41
3.3
Tabel daftar nama camat yang pernah menjabat di kuala jambi.
No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Iskandar, S.IP
Yuski Efendi, S.TP
Drs. Pertadi Kusuma
Hendri, SE
Abdullah Shaleh, S.Ag
Hendri Wirawan, S.Sos
Taufik Hidayat, S.TP
M.Tahang, S.Sos
Suiswanto, S.STP
Taufiq Kurniawan, S.STP

41

Sumber Kecamatan Kuala Jambi.

Tahun menjabat
2004-2007
2007-2010
2010-2012
2012
2012-2013
2013-2015
2015-2017
2017-2018
2018-2019
2019-Sekarang

3.4
Daftar nama pejabat pemerintahan di Kecamatan Kuala Jambi 2019.
no
1
2
3
4
5
6

Nama
Taufiq Kurniawan, S.STP
Ariyanto, SKM
Fitri Haryani, A.Md
Herwandi, S.AP
Jonsulani, S.Pd
Syamsinar, S.Pd

Jabatan
Camat
Sekcam
Kasubag Umum Dan Kepegawaian
Kasi Pemerintahan
Kasi PPM
Kasi KESSOS

D. Kependudukan dan Ketenagakerjaan
1. Kependudukan
Jumlah penduduk Kecamatan Kuala Jambi tahun 2017 sebanyak 14.584 jiwa
dengan jumlah rumah tangga sebanyak 3.459 rumah tangga. Jumlah penduduk
terbanyak berada di Desa Tanjung Solok dengan jumlah penduduk sebesar 4.615
jiwa. Kepadatan penduduk di Kecamatan Kuala Jambi tahun 2017 sebesar 121,01
jiwa/km2. Hal ini berarti di Kecamatan Kuala Jambi setiap 1 km2 terdapat 121 jiwa.
Desa dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Desa Kampung Laut dengan
kepadatan penduduk sebesar 321,68 jiwa/km2.
3.5
Tabel Jumlah penduduk dan kepadatan di kecamatan di Kecamatan Kuala
Jambi 2017.42
No
1
2
3
4

Desa/kelurahan
Teluk mejelis
Kampung laut
Tanjung solok
Kuala lagan
42

Jumlah penduduk
2.311
4.378
4.615
1.071

Luas area km²
21
13,61
37,56
19,86

Kepadatan km²
110,05
321,68
122,87
53,93

Tim Penyusun Badan Pusat Statistuk Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi Dalam Angka
2018, hlm. 23.

5
6
7

Majelis hidayah
Manunggal makmur
Jumlah total

1.600
609
14.584

10,03
18,19
120,52

159,52
33,48
121,01

3.6
Tabel jumlah penduduk menurut jenis kelamin diKecamatan Kuala Jambi tahun
2017.43
No

Desa/Kelurahan

1
2
3
4
5
6

Kampung Laut
Tanjung Solok
Majelis Hidayah
Teluk Majelis
Manunggal Makmur
Kuala Lagan

Laki-laki
2.205
2.374
829
1.154
325
512

Jumlah penduduk
perempuan
2.173
2.241
771
1.157
284
559

Jumlah
4.378
4.615
1.600
2.311
609
1.071

3.7
Tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kecamatan Kuala Jambi, 2017.44
No

Kelompok Umur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
43

Ibid, hlm. 24.
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Jumlah Penduduk (per orang )
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
652
629
1.281
722
704
1.426
712
732
1.444
688
661
1.349
612
537
1.149
630
596
1.226
599
613
1.212
619
592
1.211
571
520
1.091
410
416
826
364
349
713
281
232
513
209
223
432

14
65-69
15
70-74
16
75+
Jumlah

148
111
71
7.399

142
123
116
7.185

290
234
187
14.584

3.8
Jumlah rumah tangga penduduk dan rata-rata anggota rumah tangga menurut
Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuala Jambi, 2017.45
No

Desa/Kelurahan

1
Teluk Majelis
2
Kampung Laut
3
Tanjung Solok
4
Kuala Lagan
5
Majelis Hidayah
6
Manunggal Makmur
Jumlah Total

Jumlah Rumah Tangga
531
1.030
1.101
264
370
163
3.459

Jumlah
Penduduk
2.311
4.378
4.615
1.071
1.600
609
14.584

Rata-rata ART
4,35
4,25
4,19
4,06
4,32
3,72
4,22

E. SOSIAL
1. Pendidikan
Jumlah sekolah di Kecamatan Kuala Jambi tahun 2017 adalah46:
a.
b.
c.
d.
e.

Sekolah Dasar
Madrasah Ibtidaiyah
Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Menengah Atas
Madrasah Aliyah

45

Ibid, hlm.26.

46

Ibid, hlm. 31.

: 12 unit
: 2 unit
: 5 unit
: 1 unit
: 5 unit

2. KESEHATAN
Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Kuala Jambi tahun 2017 adalah :
a. Puskesmas
: 1 Unit
b. Puskesmas Pembantu : 1 Unit
c. Polides
: 4 Unit

BAB 1V
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Upaya Pemerintah Tentang Implementasi Rencana Zonasi Mangrove Di
Wilayah Pesisir Kecamatan Kuala Jambi
Dalam rangka rencana pengelolaan dan pelestarian zonasi ekosistem
mangrove di pesisir pantai Kabupaten tanjung Jabung Timur pada tahun 2012 pernah
dilakukan penanaman 27 ribu batang pohon mangrove yang dimana dialokasikan
untuk didua kecamatan yaitu Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Mendahara.
47

Abrasi di dua kecamatan ini sangat mengkhawatirkan sehingga perlu penanaman

pohon mangrove di pesisir, seperti yang dikatakan Erman Rahim
“ pihaknya sangat berharap adanya peran serta masyarakat dalam upaya
melestarikan keberadaan mangrove, diharapkan masyarakat dapat menjaga
tanpa merusak kawasan hutan bakau”
Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Mendahara akan menjadi pusat
percontohan bagi gerakan penanaman mangrove tersebut, mengingat dua kecamatan
itu merupakan daerah yang memiliki kawasan pantai terpanjang di pesisir timur
jambi.

47
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Bupati Tanjung Jabung Timur telah mengeluarkan kebijakan terkait dana
desa yang berada diwilayah pesisir pantai guna menghindari abrasi. Desa
menganggarkan dana dari Alokasi Dana Desa tahun 2017 sebesar 50 juta, untuk
penanaman pohon mangrove. Namun sampai pada saat ini, dari 20 desa yang tersebar
dilima kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur, baru satu desa yang
sudah melaksanakannya, yakni desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur.
Dengan begitu, masih ada 19 desa yang belum melakukan penanaman pohon
mangrove. 19 desa itu diantaranya Desa Sungai Itik, Desa Sungai Sayang, Desa
Sungai Cemara, Desa Sungai Benuh, Desa Sungai Jambat, Desa Air Hitam Laut,
Desa Remau Baku Tuo, Desa Labuhan Pring, Desa Bunga Tanjung, Desa
Permusiran, Desa teluk Kijing, Desa Kuala Simbur, Desa Lambur Luar, Desa Alangalang, Desa Sungai Ular, Desa Kuala Laagan, Desa Teluk Majelis, Desa Majelis
Hidayah, Desa Sinar Kalimantan dan Desa Lagan Ilir.
Dalam Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM)
bertujuan untuk mensinergikan kebijakan dan program pengelolaan ekosistem
mangrove yang meliputi bidang ekologi, sosial ekonomi, kelembagaan, dan peraturan
perundang-undangan untuk menjamm fungsi dan manfaat ekosistem mangrove secara
berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.48 SNPEM dilaksanakan secara
terkoordinasi sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah,
48

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 4 tahun 2017 tentang
Kebijakan, Strategi, Program, Dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional

pelaku usaha dan masyarakat. SNPEM berisi arah kebijakan, misi, dan sasaran, yang
selanjutnya dijabarkan melalui kebijakan, strategi, program dan indikator kinerja.
a. Target Pemulihan Ekosistem Mangrove
Dengan memperhatikan kondisi ekosistem mangrove yang rusak cukup luas
yaitu sebesar 1,80 (satu koma delapan puluh) juta hektar, serta laju kerusakan yang
cukup tinggi maka ditetapkan target tutupan ekosistem mangrove yang baik pada
tahun 2045 sebesar 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) juta hektar, dengan
tahapan sebagai berikut49:
Luas mangrove yang Baik
No

Tahun
( Juta Ha)

1.

2017

1,69

2.

2019

1,75

3.

2024

1,95

4.

2029

2,27

5.

2034

2,69

6.

2039

3,15

7.

2044

3,47

8.

2045

3,49

49

Ibid

b. Kebijakan
Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang
ditetapkan sebagai berikut: 50
1. Pengendalian pemanfaatan dan konversi ekosistem mangrove dengan prinsip
kelestarian (no net loss).
2. Peningkatan fungsi ekosistem mangrove dalam perlindungan keanekaragaman
hayati, perlindungan garis pantai dan sumberdaya pesisir serta peningkatan produk
yang dihasilkan sebagai sumber pendapatan bagi negara dan masyarakat.
3. Pengelolaan ekosistem mangrove se bagai bagian integral dari pengelolaan wilayah
pesisir terpadu dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
4. Komitmen politik dan dukungan kuat Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan para
pihak terkait lainnya.
5. Koordinasi dan kerjasama antar instansi dan para pihak terkait secara vertikal dan
horizontal untuk menjamm terlaksananya Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan
Ekosistem Mangrove.
6. Pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat dengan memperhatikan nilai
ekologi, ekonomi, dan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
50
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7. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan dan
kewajiban pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan kondisi dan aspirasi lokal.
8. Pengembangan riset, iptek dan sistem informasi yang diperlukan untuk
memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.
9. Pengelolaan ekosistem mangrove melalui pola kemitraan antara pemerintah,
pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan dukungan lembaga dan
masyarakat internasional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan komitmen
lingkungan global.
B. Rencana Zonasi Mangrove Di Wilayah Pesisir Kecamatan Kuala Jambi
Mangrove merupakan suatu tipe hutan tropik dan subtropik yang khas,
tumbuh disepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut.
Mangrove banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari gempuran ombak
dan daerah yang dilandai. Mangrove tumbuhan optimal di wilayah pesisir yang
memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung
lumpur. Sedangkan di wilayah pesisir yang tidak bermuara sungai, pertumbuhan
vegetasi mangrove tidak optimal.
Zonasi ekosistem mangrove berdasarkan jenis pohon di Tanjung Jabung
Timur, jika dari arah laut ke darat, biasanya dibedakan menjadi 4 zona sebagai
berikut:

1. Zona Api-api – Prepat. Terletak paling luar/jauh atau terdekat dengan laut.
Kondisi tanah berlumpur agak lembek (dangkal), sedikit bahan organik dan
kadar garam agak tinggi. Zona ini biasanya didominasi oleh jenis-jenis apiapi (Avicennia spp) dan prepat (Sonnetaria spp) dan biasanya berasosiasi
dengan jenis bakau (Rhizophora spp).
2. Zona Bakau (Rhizophora). Biasanya terletak di belakang api-api dan
prepat, keadaan tanah berlumpur lembek (dalam). Pada umunya didominasi
oleh jenis-jenis bakau (Rhizophora spp) dan di beberapa tempat dijumpai
berasosiasi dengan jenis lain seperti tanjang (Brugiera spp), nyirih
(Xylocarpus spp) dan dungun (Heritiera spp).
3. Zona Tanjang (Brugiera). Terletak di belakang Zona Bakau, agak jauh
dari laut dekat dengan daratan. Keadaan berlumpur agak keras, agak jauh
dari gratis pantai. Pada umumnya ditumbuhi jenis tanjang (Heritiera spp)
dan di beberapa tempat berasosiasi dengan jenis lain seperti tinggi (Ceriops
spp) dan duduk (Lumnizera spp). Jenis Brugiera gymnorrhiza merupakan
jenis pohon penyusun terakhir formasi mangrove.
4. Zona Nipah (Nypa fructicane). Terletak paling jauh dari laut atau paling
dekat kea rah darat. Zona ini mengandung air dengan salinitas sangat
rendah dibandingkan dengan zona lainnya, tanahnya keras, kurang
dipengaruhi pasang surut, dan kebanyakan berada di tepi-tepi sungai dekat

laut. Pada umumnya ditumbuhi jenis nipah (Nypa fructicane), Derris spp
dan sebagainya.51
Zonasi mangrove juga dilakukan berdasarkan salinitas52, yang membagi
kedalam dua divisi, yaitu:
a) Zona air payau ke air laut, dengan kisaran salinitas antara 10-30 ppt.
b) Zona air tawar ke air payau dengan salinitas antara 0-10 ppt.
Lebih lanjut setiap devisi zona tersebut dikelompokkaan lagi menjadi
beberapa subdivisi.
Devisi 1, salinitas 10-30 ppt:
a) Daerah tergenang pasang satu atau dua kali sehari selama 20 hari per bulan
b) Daerah tergenang pasang 10-19 kali per bulan
c) Daerah tergenang pasang < 9 kali per bulan
d) Daerah tergenang pasang hanya beberapa hari per bulan.
Sebagai contoh, De Han pada waktu itu mencontohkan kelompok tumbuhan
mangrove pada divisi ini adalah komunitas mangrove yang ada di pantai Cilacap,
Jawa Tengah. Adapun pengelompokkan zonasi meliputi sebagai berikut:
Zonasi
Zona 1
Zona 1-2
Zona 2-3

Komunitas mangrove
Sonneratia alba, Acantbus

Avicennia,
ilicifolius, Aegiens
cormiculatum
Rhizophora mucronata, R.apiculata, bruguiera parviflora
Bruguiera gymnorhiza, Xylocarpus granatum, Hertiera littoralis,
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M. Ghufran H. Kordi K, Ekosistem Mangrove (Potensi, Fungsi dan Pengelolaan), cet ke-1,
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hlm. 16.
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Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air.

Zona 3-4
Zona 4

Excoeracaria agallocha, Ceriops spp, Derris beteropylla, Paramignya
angulate, Merope anggulata, Acrostichum aureum
Bruguiera cylindrical, Xylocarpus moluccenis, Cynometra ramiflora,
Instsia bijuga, Nypa frusticans
Lumnitzera littorea, Terminalia cattapa, Barringtonia racesmosa,
Scyphiphora hydrophyllacea

Divisi II, salinitas 0-10 ppt
a) Daerah yang dipengaruhi oleh arus pasang surut. Tumbuhan mangrove yang
hidup disini meliputi Baringtonia racemosa dan kelompok Nypa; dan
b) Daerah yang tergenang pasang secara musiman. Dengan ini merupakan
hutan rawa dan gambut da didominasi oleh Hisbicus tiliaceus.
Pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan agar ekosistem mangrove tetap
lestari. Pengelolaan ekosistem mangrove berkaitan dengan pembangunan dan
perkembangan diwilayah pesisir53. Ekosistem mangrove merupakan bagian dari
ekosistem wilayah pesisir, sehingga dalam perencanaan dan pengelolaan harus
berkoordinasi, berintegrasi, dan bersinergi dengan sektor lainnya. Senada dengan apa
yang di katakan Richard, Kabid Perikanan Tanjung Jabung Timur:
“ Dalam perihal pengelolaan mangrove dipesisir pantai tidak lagi dalam
kewenangan mereka dikarenakan dinas kelautan sekarang sudah dipindahkan
ke provinsi, namun melalui PERDA NO 8 TAHUN 2014 di situlah mereka
juga ikut serta dalam pengelolaan mangrove namun diperlukan koordinasi
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Ahmad Muhtadi Rangkuti, dkk, Ekositem pesisir dan laut Indonesia, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2017), hlm. 152.

dengan beberapa isntansi seperti BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, dan
Pemerintah daerah setempat”.54
Terdapat tiga langkah utama dalam rencana zonasi mangrove di wilayah
pesisir Kecamatan Kuala Jambi yaitu sebagai berikut.
1) Perencanaan
Kegiatan perencanaan dimulai dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah
secara benar diawali dengan mengenali isu dan permasalahan dengan cermat. Seperti
yang dikatakan Erwita selaku Kabit Tata lingkungan.
“dalam perencanaan penanaman mangrove diperlukan sebuah observasi
lapangan, melihat kondisi wilayah yang perlu ditanam, apabila wilayahnya
pasang surut, dalam penanaman mangrove diperlukan tambahan kayu untuk
menjadi penyangga akar mangrove agar tidak terbawa gelombang air laut”.55
,selain itu, akar permasalahan yang menyebabkan timbulnya isu dan masalah
tersebut dibuat Pola Perencanaan Zonasi di Wilayah Pesisir. Salah satu alternatif
dalam perencanaan wilayah pesisir adalah membagi kawasan tersebut atas beberapa
zona penting yang ada di kuala jambi yaitu;
a. Zona Preservasi/zona inti Zona inti merupakan area yang memiliki nilai
konservasi tinggi yang sangat rentan terhadap gangguan dari luar sehingga
54
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diupayakan intervensi manusia didalamnya seminimal mungkin. Dalam
pengelolaannya zona ini harus mendapat perlindungan yang maksimal dan ini
berada di wilayah desa Kuala Lagan.
b. Zona Konservasi Merupakan zona perlindungan yang didalamnya terdapat
satu atau lebih zona inti. Zona konservasi dapat dimanfaatkan secara sangat
terbatas, yang didasarkan pada pengaturan yang ketat dan ini berada di
seluruh daerah pesisir Kecamatan Kuala Jambi.
c. Zona Penyangga difokuskan pada Kelurahan Tanjung Solok Merupakan zona
transisi antara zona konservasi dengan zona pemanfaatan. Pada zona ini dapat
diberlakukan pengaturan disinsentif bagi pemanfaatan ruang.
d. Zona Pemanfaatan (Budidaya) di fokuskan di Kelurahan Kampung Laut
Pemanfaatan zona ini secara intensif dapat dilakukan, namun pertimbangan
daya dukung lingkungan tetap menjadi syarat utama. Pada zona ini terdapat
juga area-area yang merupakan zona perlindungan setempat.
Perencanaan tata ruang dimulai dari kegiatan evaluasi ruang yang
mengidentifikasikan karakteristik dan menilainya untuk keperluan tipe wilayah
tertentu

secara

spasial,

perencanaan

pemusatan

kegiatan

tertentu

juga

pengelompokkan wilayah tertentu untuk tujuan yang ditetapkan. Adapun tahapan
kegiatan dalam perencanaan dapat dilakukan sebagai berikut.56
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a. Identifikasi isu dan permasalahan, serta menyusun tujuan sasaran untuk
menjawab isu dan permasalahan tersebut.
b.

Penentuan ruang lingkup spasial, waktu, dan substansi dari perencanaan.

c. Identifikasi pihak-pihak yang terkait, dan melibatkan peran serta mereka
dalam proses pengelolaan.
d. Analisis program, piranti kelembagaan (institutional arrangements), dan alat
pengelolaan (management instrument) yang ada, kemudian menentukan
apakah semua itu sudah mencukupi untuk menjawab atau mengatasi isu
permasalahan yang dihadapi.
e. Penyusunan seperangkat kegiatan (proyek) sesuai dengan tujuan dan sasaran
yang telah direncanakan serta kondisi sistem sosial alamiah pesisir yang ada.
f. Pengumpulan dan analisis data saat ini dan mengevaluasi kebutuhan akan
informasi dan penelitian lebih lanjut.
g. Penyediaan informasi bagi pembuat kebijakan untuk evaluasi kebutuhan akan
informasi dan penelitian lebih lanjut.
2) Implementasi
Implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari perencanaan yang di lakukan
di dalam pengelolaan. Adapun rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam tahap
implementasi adalah sebagai berikut:57
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a) Menjamin bahwa struktur perencanaan sesuai dengan implementasinya.
b) Merancang pembangunan, mengoprasikan, dan memelihara nutrien bangunan.
c) Mengaplikasikan dan memodifikasikan peraturan seperti rencana tata ruang.
d) Menegakkan pelaksanaan (enforcing) strategi, peraturan, dan baku mutu
melalui proses legal secara formal atau pendekatan persuasif, pendidikan, dan
tradisi kemasyrakatan.
e) Melibatakan peran serta kalangan swasta dan masyarakat umum.
f) Melakukan pengamatan dan pemantauan tentang proses-proses ekologis dan
sosial yang terjadi di wilayah pesisir da interaksinya dengan kegiatan manusia
g) Pemantaaun dan evaluasi tingkat pencapaain hasil dari rencana kegiatan.

3) Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan evaluasi penting dilakukan agar pengelolaan yang
dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Selain itu, evaluasi juga penting
untuk mengetahui apakah perencanaan sesuai atau perlu ada perbaikan. Adapun
rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam kegiatan pemantaaun dan evaluasi
sebagai berikut:58
a) Mengawasi kegiatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan dan
membandingkan terhadap perencanaan yang telah diprogramkan.
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b) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan apakah sudah sesuai
dengan perencanaan.
c) Menentukan keberhasilan atau kegagalan pekerjaan yang telah dilaksanakan
terhadap rencana kerja kegiatan.
d) Mengidentifikasikan dan menganalisa terjadinya permasalahan apabila
kegiataan dinyatakan gagal atau menyimpang dari perencaan.
e) Memberikan koreksi dan saran perbaikan terhadap kesalahan atau kegagalan
dalam pelaksanaan kegiataan.
f) Pengambilan tindakan terhadap penyimpangan atau kegagalan yang terjadi.
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat
kemajuaan atau keberhasilan suatu kegiatan. Monitoring dan evaluasi pada kegiataan
pengelolaan ekosistem mangrove dilakukakan untuk melihat kelemahan, kekurangan,
atau keberhasilan kegiatan tersebut agar nantinya dapat digunakan sebagai bahan
perbaikan, peningkatan, atau pengembangan di masa yang akan dating. Tolak ukur
monitoring dan evaluasi yang digunakan dalam kegiataan pengelolaan ekosistem
mangrove, yaitu realisasi dan kegiataan fisik dan partisipasi dari semua pihak
terutama masyarakat.59
Kegiatan monitoring dan evaluasi secara fisik dapat dilakukan dengan
bebarapa cara, yaitu: mengukur/menilai tingkat pertumbuhan tanaman mangrove,
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ketebalan komunitas mangrove, dan sebaran tanaman mangrove dari waktu ke waktu.
Faktor-faktor penyebab kerusakan atau kegagalan yang terjadi perlu di perhatikan.
Dengan demikian, akan didapatkan hasil monitoring dan evaluasi secara akurat untuk
dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penangan lebih lanjut.
Monitoring dan evaluasi terhadap partisipasi dari semua pihhak dapat dilakukan
dengan memperhatikan perubahan variabel administrasi, sosial budaya, perilaku
masyarakat dan lingkungan.
Kerangka pengelolaan mangrove secara terpadu dan adaptif (integrated
adaptive

mangrove

management

framework/IAMMF).

Memperhatikan

tiga

komponen, yaitu biofisik, ekonomi, dan instutusi. Pengelolaan melibatkan partisipasi
adaptif dari semua pemangku kepentingan pada setiap komponen. Komponen proses
dan interaksi biofisik terdiri dari mangrove, perikanan mangrove, kualitas air, dan
interaktif. Komponen ekonomi merupakan model konsumsi da produksi antara lain
penggunaan langsung dan tidak langsung, nilai ekonomi sumber daya, serta alternatif
penggunaan. Komponen institusional antara lain aktor dan stakeholder, aturan
penggunaan, pengelolaan dan kepemilikan, serta instrument kebijakan dan
pengelolaan.
1) Bentuk-bentuk pengelolaan ekosistem mangrove
Pengelolaan mangrove adalah untuk kepentingan manusia. Kerusakan dan
kepunahan ekosistem mangrove akan berdampak pada ekosistem lainnya, dan

dampak terbesarnya adalah kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi maupun
politik.60 Ekosistem mangrove juga merupakan pelindung pantai dari abrasi yang
diakibatkan oleh gelombang pasang maupun tsunami. Disamping itu, ekosistem
mangrove merupakan salah satu tempat rekreasi dan pengembangan ilmu dan
teknologi.
Karena itu, pengelolaan ekosistem mangrove tentu diupayakan untuk
melestarikan ekosistem tersebut, menyediakan pangan dan obat-obatan, bahan
bangunan dan kayu bakar, pengembangan daerah reakreasi, pengembangan ilmu dan
teknologi. Karena penduduk pesisir dan pulau-pulau yang sebagiannya bergantung
pada ekositem mangrove dan ekosistem pesisir lainnya tergolong masyarakat miskin,
maka pengelolaan ekosistem mangrove adalah bagian dari upaya meningkatkan taraf
hidup masyarakat tersebut.61
2) Pengelolaan Mangrove Berbasis Masyarakat
Program pelibatan masyarakat dalam pengelolaan mangrove (kawasan pesisir)
dapat dilakukan dalam bentuk kelembagaan yang dibangun berbasis masyarakat.
Masyrakat yang terkait secara langsung dengan pembangunan dan pengamanan
ekosistem mangrove diajak untuk berpartisipasi aktif dalam melestarikan ekosistem
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mangrove.62 Peran langsung masyrakat dalam pengelolaan mangrove diperkuat
sesuai budaya setempat. Setiap daerah dapat memiliki sistem pengelolaan yang
berbeda-beda sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Taufiq selaku Camat
Kuala Jambi mengatakan:
“agar sesuatu pengelolaan pesisir berjalan dan berlangsung sesuai dengan
yang dikehendaki ada beberapa komponen yang harus dimiliki dan dijalankan
yaitu: kewenangan, norma/peraturan yang mengikat, hak, pemantauan,
tanggung jawab, penegakan peraturan/hokum, dan sanksi”63
Kebijakan pengelolaan mangrove melalui pelibatan masyarakat lebih proaktif
kearah pemberdayaan masyrakat dalam bentuk partisipasi. Partisispasi masyarakat
disekitar mangrove mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya bagi kelestarian
mangrove. Partisiasi tersebut dapat dilakukan secara individual atau kelompok. Hal
ini yang masih sangat diperlukan di Kecamatan Kuala Jambi seperti halnya yang
dikatakan Camat kuala jambi bahwa:
“ kuala jambi ini mempunyai hutan mangrove, akan tetapi kesadaran
masyarakat masih terbilang tidak ada, beberapa kali dalam setiap kata
sambutan saya memperingati masyarakat bahwa hutan mangrove sangat
penting untuk kelestarian kehidupan selanjutnya, mangrove ini perlu dijaga
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akan tetapi sampai saat ini tidak ada satu pun yang mencoba untuk berdiskusi
tentang mangrove ini”.64
Keberhasilan pengelolaan mangrove dapat dioptimalkan melalui strategi
pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat. Hal ini mengandung artimbahwa
masyarakat terlibat langsung dalam mengelola sumber daya alam. Mengelola disini
mengandung arti , masyarakat ikut memikirkan, merencanakan, memonitor dan
mengevaluasi sumber daya ekosistem hutan mangrove dan manfaat sumber daya
tersebut secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem tersebut.
Pengelolaan

berbasis

masyarakat

merupakan

salah

satu

pendekatan

pengelolaan sumber daya alam, dalam sitem pengelolaan berbasis masyarakat ini,
masyarakat diberi kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan
terhadap sumber daya yang dimilikinya. Namun demikian, pada kenyataannya konsep
pengelolaam sumber daya alam berbasis masyarakat tersebut juga tidak dapat
sepenuhnya berhasil. Jika dilihat dari segi kepentingan, pengelolaan yang berbasis
masyarakat diperuntukan bagi masyarakat saja. Sementara dalam beberapa hal,
masyarakat masih memiliki keterbatasan antara lain dalam tingkat pendidikan dan
kesadaran akan penting nya mangrove.65
Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa tanpa keterlibatan pemerintah dalam
pengelolaan
64
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implementasinya. Partisipasi pemerintah dalam pengelolaa mangrove diwilayah
pesisir masih dibutuhkan. Dengan demikian bentuk pengelolaan yang ideal adalah
bagaimana

masyarakat

bersama

dengan

pemerintah

melaksanakan

proses

perencanaan, implementasi, dan evaluasi pemenfaatan secara bersama-sama,
sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dipenuhi.66
Pada dasarnya, seperti yang dikatakan Taufiq Kurniawan, S.STP:
“pengelolaan kawasan hutan mangrove tidak hanya di fokuskan pada kegiatan
fisik, tetapi kegiatan manusia yang berkaitan langsung dengan keberadaan
mangrove”.67
Hal ini sangat penting dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:
a. Sebagian besar masalah pesisir disebabkan oleh aktivitas manusia
sehingga penanganannya juga melibatkan masyarakat sekitar.
b. Keterlibatan masyarakat adalah sumber informasi pesisir yang baik yang
berhubungan dengan pengelolaan pesisir.
c. Keterlibatan masyarakat dapat menyeimbangkan pandangan masyarakat
tersebut.
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C. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Zonasi
Mangrove di Wilayah Pesisir Kecamatan Kuala Jambi
Ekosistem mangrove tergolong sumber daya yang dapat pulih (renewable
resources), namun bila pengalihan fungsi atau konservasi dilakukan secara besarbesaran dan terus-menerus tanpa pertimbangan kelestariannya, maka kemampuan
ekosistem tersebut untuk memulihkan dirinya tidak hanya terhambat, tetapi juga tidak
dapat berlangsung, karena beratnya tekanan akibat perubahan tersebut. Secara umum
ekosistem mangrove dan hutan mangrove cukup tahan terhadap berbagai gangguan
dan tekanan lingkungan. Namun demikian, mangrove tersebut sangat peka terhadap
pengendapan atau sedimentasi, tinggi rata-rata permukaan air, pencucian serta
tumpahan minyak. Kondisi ini mengakibatkan penurunan kadar oksigen dengan cepat
untuk kebutuhan respirasi dan menyebabkan kematian mangrove68.
Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi rencana zonasi
mangrove diwilayah pesisir Kecamatan Kuala Jambi sehingga dalam penerapan
PERDA no 8 Tahun 2014 sangat sulit diterapkan di wilayah Kuala Jambi.69
a. Konservasi untuk pemukiman
Salah satu faktor penyebab penghambat rencana zonasi wilayah pesisir adalah
masih banyaknya pemukiman diwilayah pesisir Kuala Jambi dari data yang saya
68
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dapat sekitar 4.532 Kartu Keluarga yang bermukim di sekitar pesisir pantai.
Konservasi ekosistem mangrove untuk pemukiman penduduk masih terus berlanjut,
karena itu pemerintah Tanjung Jabung Timur pernah menggusur sekitar 155 Kartu
Keluarga yang berada disekitar pesisir Kecamatan Kuala Jambi tetapi sampai saat ini
belum ada dampak signifikan dan tindak lanjut pemerintah untuk menerapkan
konservasi mangrove.
b. Kegiatan Nelayan.
Kegiatan nelayan di tepi pesisir pantai seperti menjala ikan, meyondong
udang, mencari kepiting dan penambatan perahu sedikit mengganggu rencana zonasi
mangrove dikarenakan kebiasaan masyarakat yang tidak ikut serta menjaga
kelestarian mangrove, mereka lebih mementingkan penghasilan yang mereka dapat di
pinggir pesisir pantai dari pada menjaga kelestarian mangrove, dalam konservasi
implementasi rencana zonasi mangrove diperlukan penanaman bibit mangrove yang
baru, penanaman mangrove butuh pemeliharaan agar tumbuh optimal, sehingga lebih
cepat berfungsi sesuai yang diginkan pemerintah Tanjung Jabung Timur.
c. Perubahan iklim
Perubahan iklim (global climate change) dapat menyebabkan kerusakan
ekosistem pesisir, termasuk ekosistem mangrove dan sebagai penghambat dalam
zonasi mangrove70, iklim di Kuala Jambi biasanya terjadi gelombang besar air laut
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terjadi pada bulan-bulan September- Januari ini memakan rentan waktu yang cukup
lama, sedangkan dalam pembibitan dan penanaman mangrove minimal 4-5 bulan
untuk jenis bakau (Rhizophora) agar akar mangrove kuat dengan terjangan ombak
besar.71
d. Biaya
Dalam penanaman dan rehabiltas hutan mangrove memerlukan biaya yang
cukup besar, Bupati Tanjung Jabung Timur pernah mengeluarkan sebuah kebijakan
terkait daerah yang berada di wilayah pesisir pantai guna menghindari abrasi, desa
wajib menganggarkan dana dari alokasi desa (ADD) tahun 2017 sebesar 50 juta72,
untuk penanaman pohon mangrove, namun sampai saat ini belum ada desa yang
melakukan penanaman mangrove dikarenakan anggaran 50 juta itu terlalu kecil untuk
penanaman hutan mangrove seperti yang dikatakan Taufiq Kurniawan.
“penanaman hutan mangrove bukan hanya sekedar tanam saja setelah itu
ditinggalkan, penanaman mangrove ini butuh waktu jangka panjang memakan
biaya yang lumayan besar dikarenkan diperlukan penghancuran mangrove
bagi mangrove yang sudah rusak dan butuh sewa org untuk melakukannya
dikarenkan masyarakat terlalu acuh dengan kelestarian hutan mangrove”.73
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Senada dengan Kepala Desa Kuala lagan.
“bahwa mereka tindak mengindahkan kebijakan pak bupati dikarenakan
berbagai teknis termasuk biaya, pesisir kuala lagan yang cukup panjang
sehingga mereka merasa terlalu kecil dana yang harus dikeluarkan”

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang rencana zonasi
mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Kuala Jambi tertuang di dalam peraturan
daerah Tanjung Jabung Timur no 8 tahun 2014, Untuk secara khusus dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam rangka rencana pengelolaan dan pelestarian zonasi ekosistem
mangrove di pesisir pantai Kabupaten tanjung Jabung Timur pada tahun 2012
pernah dilakukan penanaman 27 ribu batang pohon mangrove. Bupati
Tanjung Jabung Timur telah mengeluarkan kebijakan terkait dana desa yang
berada

diwilayah

pesisir

pantai

guna

menghindari

abrasi

dengan

menggunakan Alokasi Dana Desa sebesar 50 juta
2. Zona Preservasi/zona inti berada di wilayah desa Kuala Lagan.
Zona Konservasi di seluruh daerah pesisir Kecamatan Kuala Jambi.
Zona Penyangga difokuskan pada Kelurahan Tanjung Solok
Zona Pemanfaatan (Budidaya) di fokuskan di kelurahan Kampung Laut

66

3. Ada beberapa kendala didalam implementasi rencana zonasi wilayah pesisir
Kecamatan Kuala Jambi yaitu, kendala dalam hal pendanaan, aktivitas
masyarakat disekitar pesisir dan cuaca.
B. Saran
1. Kepada pemerintah lebih serius lagi dalam penangan hutan mangrove untuk
masalah pendanaan biaya sebanarnya Provinsi Jambi telah mendapatkan dana
dari bank dunia untuk masalah hutan seharusnya pemerintah Tanjung Jabung
Timur bisa meminta bantuan dana dari pemprov.
2. Untuk masalah rencana zonasi di setiap wilayah Kecamatan Kuala Jambi
pemerintah seharusnya mendata ulang kembali daerah mana yang mempunyai
potensi besar untuk dijadikan ekowisata hutan mangrove.
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