EVALUASI DAMPAK EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN DESA
WISATA DI DESA AIR HITAM LAUT KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S1) Dalam Ilmu Ekonomi Syariah Pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam

QUNITA LUTFIAH
EES 160541

PEMBIMBING:
Ambok Pangiuk, S.Ag., M.SI
Ahsan Putra Hafiz, S.HI.,M.EI.

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2020

MOTTO

Artinya :
" Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala
penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu
(kembali setelah) dibangkitkan."1
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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Evaluasi Dampak Ekonomi Dalam Pengembangan Desa
Wisata di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur”. Skirpsi ini
menggunankan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.Penelitian ini berupaya
mendeskripsikan mengenai mengetahui (1) evaluasi dampak ekonomi dalam pengembangan
desa wisata di Desa Air Hitam Laut kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk (2) mengetahui
faktor-faktor apa yang mempengaruhi dampak ekonomi dalam pengembangan desa wisata di
Desa Air Hitam Laut kabupaten Tanjung Jabung Timur, (3) mengetahui upaya yang
dilakukan pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif dari pengembangan desa wisata
di Desa Air Hitam Laut kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari penemuan dan pembahasan,
maka dapat disipulkan bahwa (1)Pengembangan desa wisata di desa Air Hitam laut
membawa dampak positif terhadap ekonomi karena meningkatkan pendapatan masyarakat
sekitar. (2) adapun faktor faktor yang mempengaruhi adalah sarana dan prasarana, kondidi
geografis desa wisata serta dana yang terbatas, (3) paya yang dilakukan pemerintah atau
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk meminimalisir dampak negatif dari pengembangan
desa wisata Desa Air Hitam Laut di Kabupaten Tanjung Jabung timur yaitu dengan
memberikan sosialisasi melalui Kades tentang pelestarian budaya , menindaklanjuti pelakupelaku penyimpangan, seperti penyimpangan corat-coret fasilitas umum di sekitar objek
wisata desa wisata Desa Air Hitam Laut di Kabupaten Tanjung Jabung timur , membentuk
POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang nantinya diharapkan dapat membantu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat , memperbolehkan dan menyediakan area untuk
masyarakat mendirikan wirausaha, menyediakan tempat sampah yang dibedakan jenisnya
untuk dimanfaatkan kembali. Dan memperbaiki gardu pandang di desa wisata Desa Air
Hitam Laut di Kabupaten Tanjung Jabung timur

Kata Kunci : Exaluasi, Dampak, Program, ekonomi, Desa Wisata
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ABSTRACT

This thesis is entitled "Evaluation of Economic Impacts in the Development of
Tourism Villages in Air Hitam Laut Village, Tanjung Jabung Timur Regency". This Skirpsi
uses descriptive-qualitative research methods using data collection techniques through
observation, interviews, and documentation. This research seeks to describe about knowing
(1) evaluation of economic impacts in the development of tourist villages in Air Hitam Laut
Village, Tanjung Jabung Timur Regency for (2) knowing what factors influence the
economic impact in the development of tourist villages in Air Hitam Laut Village, Tanjung
Jabung Timur district, (3) knowing the efforts made by the government to minimize the
negative impact of developing tourist villages in Air Hitam Laut Village, Tanjung Jabung
Timur district. From the findings and discussion, it can be concluded that (1) The
development of a tourism village in the Air Hitam Laut village has a positive impact on the
economy because it increases the income of the surrounding community. (2) as for the
influencing factors are facilities and infrastructure, geographical conditions in tourist villages
and limited funds; east namely by providing socialization through the Village Head about
cultural preservation, following up on perpetrators of irregularities, such as deviation of
graffiti on public facilities around the tourist attraction of the tourism village of Air Hitam
Laut Village in the East Tanjung Jabung Regency, forming the POKDARWIS (Tourism
Aware Group) which will be expected can help improve the welfare of the community, allow
and provide an area for communities to set up entrepreneurs, provide different types of bins
for reuse. And improve the viewing post at the tourist village of Air Hitam Laut Village in the
east of Tanjung Jabung Regency

Keywords: Exaluation, Impact, Program, economy, Tourism Village
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pariwisata merupakan hal yang penting bagi suatu Negara karena dengan
adanya pariwisata maka suatu Negara khususnya pemerintah daerah tempat obyek
wisata itu berada akan mendapatkan pemasukan dari pendapatan setiap obyek
wisata. Pariwisata itu sendiri sangat penting bagi individu. Alasannya, karena
berwisata bagi individu dapat meningkatkan daya kreatif, menghilangkan
kejenuhan, berbelanja, relaksasi, mengetahui peninggalan sejarah dan budaya
suatu etnik tertentu, dan kesehatan.
Pariwisata dalam artian yang semurni-murninya adalah untuk bersenangsenang dan dinikmati dalam waktu senggang. Akibat dari gejala atau fenomena
dan hubungan tersebut, oleh penduduk setempat muncul industri pariwisata.
Dalam buku I Gde Pitana dan Putu G. Gayatri,

2

1

menurut Murphy, pariwisata

adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan wisata,
perjalanan, industri, dan lain-lain) yang merupakan akibat dari perjalanan wisata
ke daerah tujuan wisata, sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen.
Pengembangan wisata merupakan bentuk program kegiatan pemerintah
untuk memaksimalkan potensi wisata yang ada di wilayah tersebut, baik dari sisi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan, keluhuran
budaya serta kearifan lokal, maka pengelolaan sektor pariwisata menjadi sangat
1

Pitana, I Gde dan I Ketut Surya Diarta.Pengantar Ilmu Pariwisata. ANDI: Yogyakarta,
2009. Hlm. 17
2
Pitana, I Gde dan Putu G. Gayatri., Sosiologi Pariwisata. Andi: Yogyakarta,2005. .hlm.
45

2

relevan mengingat hal ini mampu menggerakan sektor lain dalam upaya
percepatan

pembangunan

dan

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat.

Berkembangnya pariwisata di suatu daerah dapat bermanfaat bagi masyarakat
yaitu untuk memperluas tenaga kerja dari kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana dari berbagai jenis usaha. Untuk itu perlu pengembangan obyek wisata
untuk mencapai kemantapan di era globalisasi.
Berwisata di desa, dewasa ini telah menjadi pilihan tersendiri bagi
wisatawan. Wisatawan menggemari tempat wisata di desa tidak hanya menyajikan
keindahan alamnya saja tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat lokal.
Didasari oleh hal tersebut, berkembanglah alternative pariwisata pada minat
khusus dan lokasi tertentu yang disebut dengan desa wisata. Konsep desa wisata
menurut Nuryanti3 adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan
fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat
yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. 4
Pemerintah daerah yang memiliki Desa Wisata yang sedang berkembang
salah satunya adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Tanjung
Jabung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas
wilayahnya 5.445 km² dengan populasi 205.272 jiwa atau 10,86% dari Luas
Provinsi Jambi. Ibu kotanya ialah Kota Muara Sabak. Kabupaten ini terbagi
menjadi 11 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 60 desa. Kabupaten Tanjung

3

Nuryanti dalam Edwin, Gamar. Studi Tentang Pembentukan Desa Setulang Sebagai Desa
Wisata Dikecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau. Jurnal Pemerintahan Integratif
Vol 3, No. 1.,2018, hlm. 154
4
Muhammad Farid Ma’ruf, dkk. Desa Wisata : Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi
Desa Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan
Karangmojo Kabupaten Gunungkidul). 2018.http :/ /ejournal. Upnjatim .ac.id /index.php /jdg
/articl e/view/1209, hlm.6
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Jabung Timur mempunyai ketinggian kurang lebih 0 – 100 M dari permukaan
laut. Topografi daerah pada umumnya dataran rendah terdiri dari rawa/gambut
dengan permukaan tanah banyak dialiri pasang surut air laut. Wilayah perairan
laut kabupaten ini merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan
internasional (ALKI I) dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi
geografis daerah ini sangat potensial untuk berkembang. 5
Beberapa desa dengan perkembangan sebagai desa wisata antara lain
Desa Tanah Pilih sebagai sebagai desa wisata edukasi, Desa Kampung Laut
sebagai daerah wisata bahari dan Desa Air Hitam Laut yang sangat berpotensi
sebagai desa wisata bahari, edukasi sekaligus budaya. Desa-desa ini berada dalam
tahap Desa berkembang, dimana diharapkan lima tahun ke depan desa-desa ini
bisa menjadi desa maju. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Lokasi Objek Wisata di Kabupaten tanjung Jabung timur
No
1

2

Kecamatan
Kecamatan Berbak

Kecamatan Sadu

3

Wisata
Makam orang kayo
hitam
Makam orang kayo
pingai
Taman
Nasional
Berbak
Cagar Alam Hutan
Bakau Pantai timur
Pantai Cemara

Desa
Simpang
Simpang
Simpang
Air Hitam Laut
Air Hitam Laut

Kecamatan
Kuala Pantai Pasir putih
Kampung Laut
Jambi
Kecamatan Geragai
Sumber Mata Air Pandan
Panas
sejahtera
Sumber : Dinas Pariwista Kabupaten Tanjabtim, 2019
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5

https://www.tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/gambaran-umum-kabupaten-tanjungjabung-timur

4

Dengan geografisnya yang berupa daratan rendah dan perairan maka desa
wisata yang berkaitan dengan wisata bahari menjadi perkembangan utama
Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimasa yang akan datang. Desa Bahari
memiliki arti sebuah perjalanan ke objek wisata yang banyak dikaitkan dengan
kegiatna olehraga di air. Seperti memancing, berlayar, menyelam, berselancar,
atau berkeliling melihat taman dengan pemandangan indah di bawah permukaan
air.

6

. Desa wisata bahari akan menarik banyak wisatawan sehingga

memungkinkan pemasukan desa bertambah dan perekonomian disekitarnya
tumbuh. Namun, didukung dengan banyaknya kearifan lokal dan budaya di
Tanjung Jabung Timur, maka ada baiknya wisata bahari juga dikombinasikan
dengan wisata budaya dan edukasi, sehingga para wisatawan mendapatkan banyak
manfaat dari satu desa wisata.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih Desa Air Hitam Laut yang
sangat berpotensi sebagai desa wisata bahari, edukasi sekaligus budaya. Di Desa
ini wisatawan akan menjumpai rumah-rumah penduduk yang berada di pinggir
sungai dengan posisi seperti rumah kampung nelayan. Tradisi yang menarik dan
mengesankan di sini adalah acara adat mandi Safar yang diadakan setiap bulan
Safar. Kegiatan ini tidak hanya di ikuti oleh masyarakat daerah sekitar saja,
namun juga banyak diikuti oleh masyarakat dari luar daerah. 7.
Selain itu, ada pantai cemara dimana pada bulan antara Oktober – Februari
jika berkunjung ketempat ini, wisatawan akan mendapari ribuan burung migran
yang singgah di tempat ini. Burung-burung ini melakukan perjalanan dari wilayah
6

Nyoman.S. Pendit. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta : Pradya
Paramita. 1999. hlm.78
7
http://galeriindonesiakaya.blogspot.com/2017/10/9-wisata-tanjung-jabung-timur.html

5

Siberia menuju Australia. Selanjutnya, ada pulau Penyu. Pulau ini merupakan
pulau tidak perpenghuni. Maksudnya, tidak dihuni oleh manusia. Pulau ini
merupakan pulau yang kecil, namun di sekelilingnya memiliki pantai pantai yang
indah. Berikut jumlah pengunjung yang terdata pada dinas Pariwisata setiap
tahunnya.
Tabel 2. Jumalah wisatawan di desa Air Hitam Laut 2015-2019
No
1
2
3
4
5

Tahun
Jumlah per tahun
2015
3.218
2016
5.764
2017
6.325
2018
5.495
2019
5.843
Rata-rata per tahun
5.329
Sumber : Dinas Pariwista Kabupaten Tanjabtim, 2019

Banyaknya pengunjung pada obyek wisata Desa Air Hitam Laut
mengalami penurunan dari dua tahun tersebut. Penurunan pengunjung tersebut
diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti fasilitas yang kurang memadai di
tempat wisata, kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai, kurangnya
keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata, kurangnya pameran wisata
dan promosi wisata. Namun pada tahun berikutnya mengalami kenaikan
pengunjung karena terdapat fasilitas yang diperbaharui seperti perbaikan pada
gardu pandang.
Selain itu, dengan adanya pengembangan wisata juga dapat menimbulkan
dampak positif dan negatif. Dampak pada bidang ekonomi yaitu peningkatan
pendapatan masyarakat sekitar dengan berwirausaha, kesempatan kerja, dan
lainnya. Jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik,
justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan

6

merugikan masyarakat. Untuk menjamin supaya pariwisata dapat berkembang
secara baik dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat ekonomi bagi manusia
dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul maka pengembangan
pariwisata perlu didahului dengan kajian yang mendalam, yakni dengan
melakukan penelitian terhadap semua sumber daya pendukungnya. Penelitian ini
dilakukan

untuk

mengetahui

seberapa

besar

dampak

ekonomi

dalam

pengembangan wisata Desa Air Hitam Laut .
Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat
judul EVALUASI DAMPAK EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN
DESA WISATA DI DESA AIR HITAM LAUT KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana dampak ekonomi dalam pengembangan desa wisata di Desa
Air Hitam Laut kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Faktor-faktor

apa

yang

mempengaruhi

dampak

ekonomi

dalam

pengembangan desa wisata di Desa Air Hitam Laut kabupaten Tanjung
Jabung Timur ?
3. Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir dampak
negatif dari pengembangan desa wisata di Desa Air Hitam Laut kabupaten
Tanjung Jabung Timur?

7

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dampak ekonomi dalam pengembangan desa wisata di
Desa Air Hitam Laut kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dampak ekonomi
dalam pengembangan desa wisata di Desa Air Hitam Laut kabupaten
Tanjung Jabung Timur
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir
dampak negatif dari pengembangan desa wisata di Desa Air Hitam Laut
kabupaten Tanjung Jabung Timur
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:
a. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan
pengetahuan penulis mengenai desa wisata.
b. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih
pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi tentang dampak ekonomi
dalam pengembangan desa wisata di Desa Air Hitam Laut kabupaten
Tanjung Jabung Timur
c. Bagi Praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi penduduk
atau masyarakat untuk mendukung program desa wisata.
d. Bagi pihak lain

8

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi
informasi

atau

pengetahuan

tentang

dampak

ekonomi

dalam

pengembangan desa wisata di Desa Air Hitam Laut kabupaten Tanjung
Jabung Timur
e. Sebagai bahan informasi penelitian selanjutnya.
E. Batasan Masalah
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sadu Desa Air Hitam Laut,
Pembatasan masalah yang dilakukan dengan tujuan tidak melebar atau
mencakup hal-hal lain yang tidak menyangkut dengan tujuan skripsi ini. Jadi
penulis membatasi masalah ini dengan

hanya

mengevaluasi

dampak

ekonomi dalam pengembangan wisata di Desa Air Hitam Laut kabupaten
Tanjung Jabung Timur.
F. Kerangka Teori
1. Evaluasi
Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun
negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang,
benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan
seseorang.
2. Dampak
Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun
negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang,
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benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan
seseorang.
3. Ekonomi
Ekonomi sebagai pengukur tingkat kemajuan suatu negara.
Sedangkan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai ilmu yang
berhubungan tentang sumber daya material seseorang, masyarakat, dan
negara untuk meningkatkan kesejahteraan.
4. Pengembangan
Pengembangan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk
mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang
sesuai dengan visi dan misi.
5. Desa Wisata
Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca
yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif
geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ a groups of houses or
shops in a country area, smaller than and town “. Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah
tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam
Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul
“Otonomi Desa” menyatakan bahwa:

8

Desa adalah sebagai kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-

8

Widjaja. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.hlm. 3
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usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai
Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pengertian desa
sebagai kesataun masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesataun Republik
Indonesia.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa
adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Menurut Paul H. Landis Desa adalah pendudunya kurang dari
2.500 jiwa. Dengan ciri ciri sebagai berikut : 9
a) mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara
ribuan jiwa.
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Paul H. Landis. Tata Desa. Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm.112
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b) ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap
kebiasaan
c) cara berusaha (ekonomi)adalah agraris yang paling umum yang
sangat dipengaruhi alam seperti : iklim, keadaan alam ,kekayaan
alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat
sambilan
Dari segi geografis, Bintarto
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mengemukakan bahwa desa adalah

suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan
lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu dapat dilihat pada unsur-unsur
fisiografi, sosial dan ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi
antara unsur tersebut dan juga dalam hubunganya dengan daerah-daerah
lain. Sementara itu Sutardjo Kartohadikusumo yang dikutip Nora
Susilawati11 menyatakan bahwa desa adalah satu kesatuan hukum dimana
bertempat

tinggal

suatu

masyarakat

yang

berkuasa

mengadakan

pemerintahan sendiri.
Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma
12

menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau

suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang
ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan
ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang

hlm.89
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Bintarto. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta; Ghalia Indonesia, 1989,

11

Kartohadikusumo dalam Nora Susilawati. Sosiologi Pedesaan ,Padang , UNP , 2012.,

hlm.21
12

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal
Administrasi Publik , vol I, No. 6, 2018, hlm.4
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Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan
Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan
dihormti dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.13
Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan
penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan
peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat
perkembangan

dan

kemajuan

pembangunan.

Dalam

menciptakan

pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa
syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: pertama, faktor
penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas
yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga,
faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar
dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan,
pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor
sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan
bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan
masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.
Desa wisata menurut Nuryanti14 adalah suatu bentuk integrasi
antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam
13

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Edwin, Gamar. Studi Tentang Pembentukan Desa Setulang Sebagai Desa Wisata
Dikecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau. Jurnal Pemerintahan Integratif Vol 3,
No. 1., 2015. ,hlm. 154
14
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suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan
tradisi yang berlaku.
Menurut Priasukmana & Mulyadin,
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Desa Wisata merupakan

suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang
mencerminkan keaslian pedesaaan baik dari kehidupan sosial ekonomi,
sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan
struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik
dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkanya berbagai
komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makananminuman, cindera-mata, dan kebutuhan wisata lainnya.
Desa wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki
beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan
wisata. Dikawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya
yang relative masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti
makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah
kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan
lingkungan alam yang masih terjaga merupakan salah satu faktor penting
dari sebuah kawasan desa wisata.
Selain berbagai keunikan tersebut, kawasan desa wisata juga
dipersyaratkan memiliki berbagai fasilitas untuk menunjangnya sebagai
kawasan tujuan wisata. Berbagai fasilitas ini akan memudahkan para
pengunjung desa wisata dalam melakukan kegiatan wisata. Fasilitas15

Parikesit, D dan Muliawan, H. Prospek dan Strategi Pengembangan WisataMinat Khusus
di Indonesia. Makalah Seminar Nasional Gegama.. Yogyakarta : Fakultas Geografi Universitas
Gadjah Mada, 2001, hlm.113
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fasilitas yang seyogyanya ada disuatu kawasan desa wisata antara lain :
sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Khusus
untuk sarana akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana
penginapan berupa pondok-pondok wisata (Home Stay) sehingga para
pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli.
Menurut Priasukmana dan Mulyadin,
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penetapan suatu desa

dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan,
antara lain sebagai berikut :
a) Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan

dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
b) Memiliki objek-objek menarik berupa alam, seni budaya, legenda,

makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai objek
wisata.
c) Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan

dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan
yang datang kedesanya.
d) Keamanan di desa tersebut terjamin.
e) Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang

memadai.
f)

Beriklim sejuk atau dingin.

g) Berhubungan dengan objek wisata lain yang sudah dikenal oleh

masyarakat luas.
16

Parikesit, D dan Muliawan, H. Prospek dan Strategi Pengembangan WisataMinat Khusus
di Indonesia. Makalah Seminar Nasional Gegama. Yogyakarta : Fakultas Geografi Universitas
Gadjah Mada., 2001, hlm.113
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Pembangunan desa wisata juga memiliki manfaat ganda bagi
berbagai macam bidang yaitu :
a) Ekonomi, meningkatkan perekonomian nasional, ragional, dan

masyarakat lokal.
b) Sosial, membuka lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi

masyarakat di desa.
c) Politik, dari sisi internasional adalah menjembatani perdamaian

antar bangsa didunia dan dari sisi nasional untuk memperkokoh
persatuan bangsa, mengatasi disintegrasi.
d) Pendidikan, keberadaan desa wisata dapat memperluas wawasan

dan cara berpikir orang-orang desa, mendidik cara hidup bersih dan
sehat.
e) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), meningkatkan ilmu dan

teknologi bidang kepariwisataan.
f)

Sosial budaya, keberadaan desa wisata dapat menggali dan
mengembangkan kesenian serta kebudayaan asli daerah yang
hamper punah untuk dilestarikan kembali.

g) Lingkungan,

dapat

menggugah

sadar

lingkungan

yaitu

menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan
melestarikan lingkungan bagi kehidupan manusia kini dan di masa
datang.
Manfaat ganda di atas tidak dapat tercapai dengan baik tanpa
adanya peran serta pihak-pihak terkait dalam mengembangkan desa
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wisata. Oleh karena itu, diperlukan kunci sukses pembangunan desa
wisata yaitu :
a) Pembangunan Sumber daya manusia (SDM)

Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia (SDM), bisa
dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam
seminar, diskusi dan lain sebagainya, serta di bidang-bidang
kepariwisataan. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan
pelatihan yang diberikan kepada generasi muda bagaimana menerima
dan melayani wisatawan yang baik, keikutsertaan penduduk setempat
pada seminar atau diskusi dalam rangka menambah pengetahuan
untuk kegiatan usaha yang mereka lakukan seperti kerajinan, industry
rumah tangga, pembuatan makanan lokal, budi daya jamur, cacing,
menjahit, dan lain sebagainya.

b)

Kemitraan
Adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak
pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau
pihak dinas pariwisata daerah dalam bidang-bidang usaha

yaitu

bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain-lain.
c)

Kegiatan pemerintahan di desa
Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain
seperti rapat-rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara-upacara
hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata.
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d)

Promosi
Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai
media, oleh karena itu desa atau kabupaten harus sering mengundang
wartawan dari media cetak maupun elektronik untuk kegiatan
tersebut.

e) Festival/pertandingan

Secara rutin di desa wisata perlu diselenggarakan kegiatankegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk
mengunjungi desa wisata tersebut, misalnya mengadakan festival
kesenian, pertandingan olahraga, dan lain sebagainya.
f)

Membina organisasi warga
Penduduk desa biasanya banyak yang merantau ditempat lain.
Mereka juga bisa diorganisir dan dibina untuk memajukan desa wisata
mereka melalui organisasi kemasyarakatan atau desebut “warga”,
yaitu ikatan keluarga dari satu keturunan yang hidup terpencar,
mereka

tersebut

bertujuan

ingin

mengeratkan

kembali

tali

persaudaraan diantara keturunan mereka. Fenomena kemasyarakatan
semacam ini perlu didorong dan dikembangkan untuk memajukan
desa wisata.
g)

Kerjasama dengan universitas
Universitas-universitas di Indonesia mensyaratkan melakukan
kuliah

kerja

praktek

lapangan

bagi

mahasiswa

yang

akan

menyelesaikan studinya. Sehubungan dengan itu sebaiknya dijalin
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kerjasama antara desa wisata dengan universitas yang ada, agar
bisa memberikan masukan dan peluang bagi kegiatan di desa wisata
untuk meningkatkan pembangunan desa wisata tersebut.
Untuk memperkaya objek dan tujuan wisata di suatu desa wisata,
dapat dibangun berbagai fasilitas dan kegiatan sebagai berikut :
a) Eco-lodge, yaitu renovasi homestay agar memenuhi persyaratan

akomodasi wisatawan, atau membangun guest house berupa, bamboo
house, tradisional house, log house, dan lainnya.
b) Eco-recreation, yaitu kegiatan pertanian, pertunjukan kesenian lokal,

memancing ikan di kolam, jalan-jalan di desa (hiking), dan lain
sebagainya.
c) Eco-education, yaitu mendidik wisatawan mengenai pendidikan

lingkungan dan memperkenalkan flora dan fauna yang ada di desa
yang bersangkutan.
d) Eco-research, yaitu meneliti flora dan fauna yang ada didesa, dan

mengembangkan produk yang dihasilkan di desa tersebut, dan
sebagainya.
e) Eco-energy, yaitu membangun sumber energy tenaga surya atau

tenaga air untuk eco-lodge.
f)

Eco-development, yaitu menanam jenis-jenis pohon yang buahnya
untuk makanan burung atau binatang liar, tanaman hias, tanaman
obat,dll agar bertambah populasinya.
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g) Eco-promotion, yaitu promosi melalui media cetak atau elektronik,

dengan mengundang wartawan untuk meliputi mempromosikan
kegiatan desa wisata.
Desa wisata merupakan suatu wilayah perdesaan yang dapat
dimanfaatkan berdasarkan kemampuan unsur-unsur yang memiliki
atribut produk wisata secara terpadu, dimana desa tersebut menawarkan
secara

keseluruhaan

suasana

yang

memilikan

tema

dengan

mencerminkan keaslian pedesaan, baikdari tatanan segi kehidupan sosial
budaya dan ekonomi serta adat istiadat keseharian yang mempunyai ciri
khas arsitektur dan tata ruang desa menjadi suatu rangkaian aktivitas
pariwisata
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Sedangkan Nuryanti18 berpendapat bahwa desa wisata merupakan
suatu bentuk integrasi tantara atraksi,akomodasi, dan fasilitas pendukung
yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu
dengan tatacaradan tradisi yang berlaku.
Ditjenpar dalam Arlini19mendefinisikan desa wisata sebagai suatu
wilayah perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang
mencerminkan keaslian pedesaan, arsitektur bangunan dan tata ruang
desa, serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen
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www.wikipedia.org,2010
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Nuryanti, W. Desa Wisata. Concept, Perspective and Challenge. Yogyakarta : Gadjah
Mada University Press, 1993.,hlm.45
19
Ditjenpar dalam Arlini, Wike Pramudya. Analisis Efektifitas Promosi Desa Wisata
Candirejo Magelang. Jawa Tengah : Jurusan Usaha Perjalanan Wisata Sekolah Tinggi Pariwisata
TRISAKTI, 2003.,hlm.62.
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kepariwisataan, misalnya atraksi wisata makanan dan minuman,
cinderamata, penginapan, dan kebutuhan lainnya.
Dalam pengembangan desa wisata sebagai objek wisata perlu
dipahami sejak awal bila masyarakat setempat bukan sebagai objek pasif
namun justru sebagai subjek aktif. Sebuah lingkungan perdesaan dapat
dipandang sebagai objek sekaligus sebagai subjek wisata. Sebagai objek
artinya desa tersebut merupakan tujuan kegiatan pariwisata sedangkan
sebagai subjek adalah sebagai penyelenggara, apa yang dihasilkan oleh
desa akan dinikmati oleh masyarakatnya secara langsung dan peran aktif
masyarakat sangat menentukan kelangsungannya. 20
Dalam pelaksanaan pariwisata berbasis komunitas khususnya
bagi pengembangan desa wisataa, beberapa persoalan yang harus
dipertimbangkan

adalah

partisipasi,

pengambilan

keputusan,

pembangunan kapasitas masyarakat, dan akses ke pasar wisata. Dalam
menyususn konsep kerja pembangunan sebuah desa menjadi desa wisata
dapat dicapai melalui dua pendekatan yaitu:
1. Pendekatan Pasar untuk Pengembangan Desa Wisata
a. Interaksi tidak langsung
Model pengembangan didekati dengan cara bahwa desa mendapat
manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan misalnya,

20

Raharjani, J., Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Pasar
Swalayan Sebagai Tempat Berbelanja (Studi Kasus Pada Pasar Swalayan Di Kawasan Seputar
Simpang Lima Semarang), Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi, Vol.2 No.1, Januari 2005,
2005, ,hlm.5
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penulisan buku-buku tentang desa yang berkembang, kehidupan desa,
arsitektur tradisional, latar belakang sejarah, dan sebagainya
b. Interaksi setengah langsung
Bentuk-bentuk one way trip yang dilakukan oleh wisatawan, kegiatan
kegiatan meliputi makan dan berkegiatan bersama penduduk dan
kemudian wisatawan dapat kembali ke tempat akomodasinya.
c. Interaksi langsung
Wisatawan dimungkinkan untuk tinggal/bermalam dalam akomodasi
yang dimiliki oleh desa tersebut. Dampak yang terjadi dapat dikontrol
dengan berbagai pertimbangan yaitu daya dukung dan potensi
masyarakat.
2. Pendekatan Fisik Pengembangan Desa
Wisata Pendekatan ini merupakan solusi yang umum dalam
mengembangkan sebuah desa melalui sektor pariwisata dengan
menggunakan standar-standar khusus dalam mengontrol perkembangan
dan menerapkan aktivitas konservasi.
a. Mengkonservasi sejumlah rumah yang memiliki nilai budaya dan
arsitektur yang tinggi dan mengubah fungsi rumah tinggal menjadi
sebuah museum desa untuk menghasilkan biaya untuk perawatan
dari rumah tersebut.
b. Mengkonservasi keseluruhan desa dan menyediakan lahan baru
untuk menampung perkembangan penduduk desa tersebut dan
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sekaligus mengembangkan lahan tersebut sebagai area pariwisata
dengan fasilitas-fasilitas wisata.
c. Mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi didalam wilayah desa
tersebut yang dioperasikan oleh penduduk desa sebagai industri
skala kecil.
Sebelum akhirnya desa bisa dikatakan sebagai desa wisata, terdapat
tiga tahap perkembangan desa wisata. Ketiga tahapan tersebut umumnya
dicapai dalam jangka waktu tertentu yang direncanakan selama
pembentukan desa wisata. Pembentukan tersebut seperti dimulai dari
perencanaan jangka pendek hingga perencanaan jangka panjang. Berikut
ke 3 tahapan tersebut:
a. Desa Berpotensi
Tahap perkembangan desa wisata yang pertama adalah Desa
Berpotensi. Sebelum ada pada tahapan ini, terlebih dahulu desa harus
mengenali potensi apa yang ada didalamnya. Potensi tersebut
kemudian disesuaikan pada prinsip-prinsip pengembangan desa wisata
seperti pada sumber daya alam, kearifan lokal, hingga sumber daya
manusianya.
Ciri dari tahap perkembangan desa wisata di tahap Desa
Berpotensi adalah warga desa yang belum memahami potensi desanya,
ketiadaan fasilitas hingga kunjungan ke desa yang masih sedikit serta
belum diolahnya kunjungan wisatawan sebagai mata pencahariaan bagi
penduduk.
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Setelah memahami potensi yang ada di dalam desa, kemudian
ditentukanlah apakah desa tersebut layak menjadi desa yang bisa
dikembangkan ke arah wisata atau tidak. Karena, tidak semua desa
mampu mencapai atau menjadi tahap perkembangan desa wisata
sebagai Desa Berpotensi untuk desa wisata.
Pemahaman akan potensi desa ini sangat penting untuk rencana
jangka panjang sebelum mencapai tahap perkembangan desa wisata
yang terakhir. Pasalnya, dari potensi inilah nantinya desa akan
difokuskan arah perkembangannya dan juga dipromosikan ke luar agar
mendapatkan kesempatan untuk berkembang.
b. Desa Berkembang
Setelah desa memahami potensi apa yang dapat dikembangkan
di wilayahnya dan mencapai kesepakatan bahwa desa tersebut memang
layak dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata, desa
tersebut masuk ke tahap perkembangan desa wisata selanjutnya yakni
Desa Berkembang.
Tahap perkembangan desa wisata selanjutnya inilah dimana
seluruh proses pengembangan desa, mulai dari peresmian nama,
pembangunan lokasi-lokasi strategis yang menunjang keberadaan desa
wisata tersebut hingga promosi akan dilakukan. Oleh karena itulah
sangat penting untuk memahami potensi desa yang ada, apakah
nantinya akan dituju ke wisata alam atau seperti wisata agrikultur.
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Tahap perkembangan desa wisata ini pun masih bisa dibagi lagi
menjadi beberapa tahap mulai dari tahap pengembangan awal hingga
tahap pengembangan akhir. Oleh karena itulah perlu adanya
perencanaan mulai dari rencana jangka pendek hingga rencana jangka
panjang sebelum mencapai tahap selanjutnya.
c. Desa Maju
Untuk tahap perkembangan desa wisata yag terakhir ada Desa
Maju. Yang dimaksud sebagai desa maju ini bukan berarti desa tidak
lagi melakukan pengembangan namun secara manajemen maupun
struktural desa dapat secara mandiri mengatur alur kegiatannya. Mulai
dari pengelolaan pendapatan hingga pembangunan lebih lanjut dari
wisata desa tersebut.
Sebagai ciri dari tahap perkembangan desa wisata yang terakhir
ini adalah kesadaran masyarakat sudah tumbuh bahwa wisata yang ada
dalam desa bisa menjadi sumber penghidupan mereka dan yang kedua
adalah bahwa desa tersebut sudah dikenal oleh para wisatawan hingga
wisatawan asing dan tidak sedikit pula yang datang berkunjung.
Dari bangunan fisik pun, untuk tahap perkembangan desa
wisata akhir sudah dianggap memiliki fasilitas yang lengkap.
Sedangkan jika ada proses pembangunan, mungkin diarahkan ke
pengembangan karena fasilitas sudah cukup atau terbilang sudah
terpenuhi.
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Itulah ke tiga tahap perkembangan desa wisata yang akan dan
harus dipenuhi oleh calon ataupun juga desa wisata. Semoga apa yang
dikembangkan ke arah desa wisata tersebut mampu terarah sehingga
mencapai tujuan yang diharapkan.
6. Pendapatan
Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja
(usaha atau sebagainya).

21

Sedangkan pendapatan dalam kamus

manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan
organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan
laba. 22
Pendapatan

adalah

sejumlah

penghasilan

yang

diperoleh

masyarakat atas prestasi kerjanya dalam periode tertentu, baik harian,
mingguan, bulanan maupun tahunan.
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Rahardja dan Manurung24

mengemukakan pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan
uang) seseorang atau suatu rumah tangga dalam periode tertentu.
Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pendapatan merupakan penghasilan yang diterima oleh masyarakat
berdasarkan kinerjanya, baik pendapatan uang maupun bukan uang selama
periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.

21

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka, 2008, hlm. 185
22
BN. Marbun, Kamus Manajemen, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 230
23
Sukirno,Sadono.Ekonomi Pembangunan, Jakarta:Kencana, , 2006, hlm. 20
24
Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung . Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar,
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001 hlm. 46
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Rahardja dan Manurung membagi pendapatan menjadi tiga
bentuk, yaitu: 25
1) Pendapatan ekonomi
Pendapatan ekonomi adalah pendapatan yang diperoleh
seseorang atau keluarga yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan tanpa mengurangi atau menambah asset bersih.
Pendapatan ekonomi meliputi upah, gaji, pendapatan bunga
deposito, pendapatan transfer dan lain-lain.
2) Pendapatan uang
Pendapatan uang adalah sejumlah uang yang diperoleh
seseorang atau keluarga pada suatu periode sebagai balas jasa
terhadap faktor produksi yang diberikan. Misalnya sewa
bangunan, sewa rumah, dan lain sebagainya
3) Pendapatan personal
Pendapatan personal adalah bagian dari pendapatan
nasional sebagai hak individu-individu dalam perekonomian,
yang merupakan balas jasa terhadap keikutsertaan individu
dalam suatu proses produksi.
Menurut cara perolehannya, pendapatan dibedakan menjadi 2: 26
1) Pendapatan kotor, yaitu pendapatan yang diperoleh sebelum
dikurangi dengan pengeluaran biaya-biaya.
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Ibid, hlm. 49
Tohar. Membuka Usaha Kecil. Yogyakarta: Kanisius, 2000, hlm. 89
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2) Pendapatan bersih, yaitu pendapatan yang diperoleh setelah
dikurangi dengan pengeluaran biaya-biaya.
Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya
suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan
bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan
dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah
untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi
dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat.
Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif
tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi
pula. 27
G. Tinjauan Pustaka
Sebagai bahan pendukung terdapat penelitian terdahulu yang menjelaskan
tentang perkembangan Desa Wisata melalui dana desa:
NO Peneliti
1

Judul
penelitian
Muhammad Desa Wisata :
Farid
Sebuah Upaya
Ma’ruf,
Mengembangk
Badrudin
an
Kurniawan, Potensi Desa
Rizky Purna dan
Aji Galih
Meningkatkan
Pangestu
Pendapatan
(2016)
Asli Desa
(Studi Pada
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Metode
Penelitian
Deskriptif
kualitatif

Kesimpulan
Hasil pnelelitian
pemerintah desa telah
bekerjasama dengan
masyarakat sekitar untuk
menata ulang dan
menggali objek-objek
wisata yang sebelumnya
belum ada
sehingga dapat dikunjungi
wisatawan nusantara

Mahyu Danil, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri
Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”, Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen
Aceh, Vol. IV No. 7: 9, 2016.
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2

Anestya
Pramesti
(2012)

28

Desa Wisata
Bejiharjo
Kecamatan
Karangmojo
Kabupaten
Gunungkidul)
Perkembangan
Dan Upaya
Pengembangan
Pariwisata
Cavetubing
Gua Pindul di
Desa Bejiharjo
Kecamatan
Karangmojo
Kabupaten
Gunungkidul
Provinsi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta

maupun wisatawan
mancanegara.28

deskriptif
kuantitatif

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa; (1)
Jumlah kunjungan
wisatawan
selalu meningkat sejak
tahun 2011 hingga tahun
2012, dengan pola
kunjungan
terbanyak pada akhir pekan
(Sabtu dan Minggu) dan
hari libur, wisatawan yang
berkunjung pada hari
tersebut hingga mencapai
200 – 400 orang, sebagian
besar
tanggapan wisatawan 64 %
merasa puas dengan objek
wisata karena panorama
gua dan atraksi
cavetubingnya dan 36 %
berpendapat masih banyak
kekurangan
untuk sarana dan prasarana
di Gua Pindul. (2)Faktor
pendukung Objek wisata
Gua
Pindul adalah keindahan
Gua Pindul yang alami,
atraksi cavetubingnya yang
menantang, dan promosi
yang gencar, sedangkan
faktor penghambatnya yaitu
kecemburuan sosial antar
warga, munculnya dua
pengelola, dan terbatasnya
sarana dan prasarana (3)
Perkembangan terbaik Gua

Muhammad Farid Ma’ruf, Badrudin Kurniawan, Rizky Purna Aji Galih Pangestu ., Desa
Wisata : Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi Desa dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
(Studi Pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul).
Universitas Negeri Surabaya, 2016.

29

3

Nunun
Nurjahati
(2017)

29

Dampak
Pengembangan
Desa Wisata
Terhadap
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat
( Studi di Desa
Mulyosari
Kecamatan
Pagerwojo
Kabupaten
Tulungagung)

Deskripsi
kualitatif

Pindul untuk masa yang
akan
datang adalah dapat
menarik lebih banyak
wisatawan lokal maupun
mancanegara
dengan skor SWOT 5,63
(4) Upaya pengembangan
terbaik Gua Pindul untuk
masa yang akan datang
adalah meningkatkan
pertunjukan seni dan
budaya
masyarakat untuk menarik
minat wisatawan
berkunjung ke Gua Pindul
dengan
skor SWOT 3,04. 29
Pembangunan pariwisata
yang
dilakukan berdampak pada
aspek
ekonomi dan sosial budaya
masyarakat,
dampak tersebut berupa
dampak positif
dan juga dampak negatif.
Dampak yang
terjadi akibat pembangunan
pariwisata
pada aspek ekonomi
diantaranya : (1)
Terbukanya lapangan kerja
baru, (2)
Berkurangnya tingkat
pengangguran, (3)
Meningkatkan pendapatan
dan daya beli
masyarakat, (4) Membantu
menanggung
beban pembangunan sarana
dan
prasarana setempat, (5)
peningkatan

Anestya Pramesti, Prospek Dan Upaya Pengembangan Pariwisata Cavetubing Gua
Pindul di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.
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4

Istiqomah
Tya Dewi
Pamungkas
dan
Mohammad
Muktiali
( 2018)

Pengaruh
Keberadaan
Desa Wisata
Karangbanjar
Terhadap
Perubahan
Penggunaan
Lahan ,
Ekonomi dan
Sosial
Masyarakat

Deskriptif
Kuantitatif

5

Agatha

Strategi
Pengembangan

metode
Analisis

30

pendapatan yang sangat
tinggi tetapi
hanya musiman. Dampak
pembangunan
pariwisata pada aspek
sosial budaya. 30
Desa Wisata Karangbanjar
yang terletak
di Kecamatan Bojongsari,
Kabupaten
Purbalingga memiliki
berbagai atraksi yang
ditawarkan. Atraksi yang
ada terdiri dari
kesenian kuda lumping dan
klotekan, wisata
edukasi pembuatan rambut
palsu, arena bumi
perkemahan dan adventure
zone Munjuluhur,
perlombaan memancing
dan snack gaul yang
ditawarkan pada
wisatawan. Sedangkan
akomodasi yang ada berupa
homestay yang
terbagi dalam 3 dusun yaitu
homestay
Srikandi di Dusun
Pakuncen, homestay
Arimbi
di Dusun Karangsempu dan
homestay
Sembodro di Dusun
Karangbanjar. Kegiatan
usaha yang ada meliputi
warung, homestay,
kerajinan rambut palsu,
kolam pemancingan
dan peternakan terpadu. 31
Hasil analisis AHP
menunjukkan bahwa

Nunun Nurjahati , Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat ( Studi di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten
Tulungagung). http://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/view/136,2017..
31
Istiqomah Tya Dewi Pamungkas dan Mohammad Muktiali, Pengaruh Keberadaan Desa
Wisata Karangbanjar Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan , Ekonomi dan Sosial
Masyarakat, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/9085 ,2018.

31

Patria Putri
(2017)

Desa
Wisata (Studi
Kasus: Desa
Wisata
Limbasari,
Kecamatan
Bobotsari,
Kabupaten
Purbalingga)

Hirarki Proses
(AHP)

kebijakan terbaik dalam
pengelolaan Desa Wisata
Limbasari adalah
mengembangkan Desa
Wisata
Limbasari dengan
melakukan pengembangan
wisata berbasis masyarakat
(community based
tourism). Community based
tourism menjadi prioritas
utama
dibandingkan alternatif
kebijakan lainnya, dengan
bobot prioritas 0,496 dan
indeks inkonsistensi
keseluruhan yang dapat
diterima yaitu sebesar 0,02.
32

6

Tenri Ampa
dan; Ujang
Hariadi
(2016)

Ritual Mandi
Safar Desa Air
Hitam Laut
Kecamatan
Sadu
Kabupaten
Tanjung
Jabung Timur
1986-2003

Deskriptif
kualitatif

7

Bahtiar L,
Ayub
Mursalim,

Ritual Mandi
Safar
"Akulturasi

Deskriptif
Kualitatif

32

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ritual
Mandi Safar berada pada
kondisi yang fluktuatif
mulai dari fungsi, hingga
perubahan-perubahan
ritual
Mandi Safar mulai dari
Magico-religius menjadi
profane. Pada akhirnya
disimpulkan bahwa
kebudayaan ini ternyata
juga telah ada dan terus
dilestarikan penduduk di
Desa Air Hitam Laut
khususnya dan Kecamatan
Sadu umumnya
sehingga tidak hanya
didaerah ini saja. 33
Ritual mandi shafar
merupakan tradisi
sebagian masyarakat

Agatha Patria Putri, Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat ( Studi di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten
Tulungagung, http://eprints.undip.ac.id/57378/2017
33
Tenri Ampa dan Ujang Hariadi, Ritual Mandi Safar Desa Air Hitam Laut Kecamatan
Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1986-2003, Jurnal Ilmiah Istoria Program Studi
Pendidikan Sejarah FKIP Unbari Jambi2016

32

Masburiyah
(2015)

Islam dan
Tradisi Lokal;
Studi Kasus
di Desa Air
Hitam Laut
Kecamatan
Sadu
Kabupaten
Tanjung
Jabung Timur

rnuslim, khususnya di
Indonesia. Dilihat dari
proses dan fungsinya,
ritual mandi shafar tidak
bertentangan dengan
ajaran agama Islam,
karena tidak ada unsur
bid'ah dhalalah. Terkhusus
pada niatnya.
oleh karena itu, sebagai
tradisi yang memiliki
nilai-nilai luhur dari segi
sosial kemasyarakatan,
maka harus tetap
dipertahankan.
Apalagi tardisi semacam
ini dapat meningkatkan
pengembangan
potensi wilayah, dari segi
ekonorni maupun wisata.
34

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah pada subjek
penelitiannya yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya Desa Air Hitan
Laut serta fokus penelitiannya yaitu pada perkembangan dampak ekonomi dan
upaya pemerintah.
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Bahtiar L, Ayub Mursalim, Masburiyah, Ritual Mandi Safar "Akulturasi Islam dan
Tradisi Lokal; Studi Kasus di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung
Jabung
Timu,
https://media.neliti.com/media/publications/37137-ID-ritual-mandi-safarakulturasi-islam-dan-tradisi-lokal-studi-kasus-di-desa-air-hi.pdf, 2015
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BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan
tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi
dampak ekonomi dalam pengembangan desa wisata di desa Air Hitam Laut
Kabupaten Tanjung Jabung Timur 35
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan
data sekunder.
1. Data Primer
Data primer adalah “data yang diambil dari sumber data primer
atau sumber pertama di lapangan.”36Data primer merupakan data yang
diambil langsung dari sumber pertamanya. Data primer yang penulis
maksudkan adalah data yang penulis peroleh langsung dari lapangan yaitu
informasi dari kepala desa dan masyarakat di Desa Air Hitam Laut .
Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dan
observasi penulis terhadap pihak terkait.

35

Ibid, hlm.150
Burhan,Bungin. Metode Penelitian Kuantitatif. Kencana: Jakarta, 2008, hlm.128

36

35

34

2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, koran
keterangan-keteragan atau publikasi lainnya37
Data sekunder merupakan data atau informasi

penunjang

penelitian yang didapat dari studi literature, buku, jurnal, internet, studi
kepustakaan lain. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung media
perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder tersusun
dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak
dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah arsip ,
dokumentasi, literatur perpustakaan lainnya.
C. Instrumen Pengumpulan Data
1. Observasi
Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang
diselediki. Teknik ini menutut adanya pengamatan, panduan pengamatan
Observasi ini dilakukan sebagai studi pendahuluan mengenai evaluasi
dampak ekonomi dalam pengembangan desa wisata di desa Air Hitam
Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timu
2. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data
tersimpan Dalam bahan yang berbentuk dokumentasi sebagian besar

37

Ibid, hlm.98
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tersimpan dalam bahan yang berbentuk surat, catatan harian, cendera mata,
laporan, artefak dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan
waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui halhal yang pernah terjadi di waktu silam. Dalam hal ini penulis
mengumpulkan data-data dengan foto-foto yang didapatkan melalui
kegiatan observasi dan wawancara kepada subjek penelitian di Desa Air
hitam laut.
3. Wawancara langsung
Menurut Harsono, wawancara merupakan proses pengumpulan
data yang langsung memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
Menurut Mantja.

38

wawancara mendalam merupakan percakapan terarah

yang tujuannnya untuk mengumpulkan informasi etnografi. Wawancara
mendalam dapat diberi makna kombinasi antara pertanyaan-pertanyaan
deskriptif, struktural dan kontras. Wawancara mendalam dilakukan secara
langsung kepada seorang nara sumber atau dalam bentuk fokus group
discussion, tergantung pada perjanjian dengan nara sumber. Dalam
penelitian

ini,

wawancara

dilakukan

dengan

informan

langsung.

Wawancara dilakukan kepada kepala desa Air Hitam Laut, tokoh
masyarakat Air Hitam Laut, Perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten
Tanjung Jabung Timur , masyarakat yang terdiri dari pedagang dan
pengunjung.
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Harsono, Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif. Surakarta:
Universitas Muhammadiyah Surakart, 2008,. hlm.162
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D. Subjek dan Objek Penelitian
a. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa dan tokoh
masyarakat serta masyarakat di Desa Air Hitam Laut yaitu :
1. Bapak Habri Sandria yaitu Kepala Desa Air Hitam Laut
2. Bapak Jamal yaitu Tokoh Masyarakat Desa Air Hitam Laut
3. Bapak Deden Hanafi yaitu perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten
Tanjung Jabung Timur
4. Ibu Herti yaitu pedagang / masyarakat sekitar objek wisata
5. Bapak Sani yaitu pedagang / masyarakat sekitar objek wisata
6. Bapak Jaya yaitu pedagang / masyarakat sekitar objek wisata
7. Bapak Lukman yaitu pedagang / masyarakat sekitar objek wisata
8. Bapak Hamdi yaitu pengunjung
9. Bapak Ruslan yaitu pengunjung
10. Ibu Nur yaitu pengunjung
11. Ibu Laras yaitu pengunjung
Dalam penentuan subjek menggunakan metode Nonprobability
Sampling dengan menggunkan teknik Purpove Sampling didalam hal ini
pemilihan berdasarkan karateristik tertentu, kriterianya masyarakat yang
berjualan di daerah wisata dan mengalami peningkatan pendapatan aktif
sampai sekarang yang berjumlah 4 orang pedagang dan 4 orang
pengunjung .39

39

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif R&D, hlm 145
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b.

Objek Penelitian
Sedangkan objek penelitian ini sendiri adalah bagaimana desa

wisata dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat sekitar.
E. Teknik analisis data
Analisa data merupakan proses mencari data menyusun secara sistematis
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain.
Sehingga dapat dan dipahami, dan tentunya dengan mengorganisasikan data ke
dalam kategori, mengajarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun
kedalam pola memilih yang penting yang mana yang akan dipelajari dan membuat
kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.40 Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis dekriptif kualitatif.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki
keadaan, kondisi atau hal-hal yang disebutkan, yang dihasilkan dan dipaparkan
dalam bentuk laporan penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian
diproses dan diolah sehingga didapatkan sebuah kesimpulan dan hasil penelitian.
Analisis data yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data
Peneliti akan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi,
dan dokumentasi.
2. Reduksi Data
Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data
kualitatif. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

40

Ibid, hlm 84
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memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 41 Yang
mana bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,
membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa
sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
3. Penyajian Data
Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan
dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk
melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.
4. Penarikan Kesimpulan
Langkah

ketiga

adalah

penarikan

kesimpulan

awal

yang

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti kuat dalam pengumpulan data berikutnya. Tetapi
apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel. Setelah data disajikan barulah ditarik
kesimpulan mengenai evaluasi dampak ekonomi dalam pengembangan
desa wisata di desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timu.

F. Sistematika Penulisan
Agar lebih mudah memahami proposal ini serta penulisannya lebih
sistematis, maka penulis membagikan menjadi beberapa bab sebagai berikut:
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BAB I

PENDAHULUAN
Dalam bab pertama ini terdiri dari latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
dan sistematika penulisan.

BAB II

METODE PENELITIAN
Dalam bab ini dikemukan metode yang digunakan dalam
penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis dan
sumber data, instrumen pengumpulan data, subjek dan
objek penelitian, teknik analisi data, sistematika penulisan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Bab ini berisi tentang gambaran daerah penelitian yaitu
sejarah Desa Air Hitam Laut , kondisi geografis,
perekonomian desa, kondisi demografis, sarana dan
prasarana ekonomi, industri, keadaan statistik

sosial

budaya desa, keagamaan, kesehatan, pendidikan, kondisi
keamanan dan ketertiban, kondisi politik dan pemerintahan
serta leadaan pariwisata.
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil dari rumusan
masalah yaitu dampak ekonomi dalam pengembangan desa
wisata di Desa Air Hitam Laut kabupaten Tanjung Jabung
Timur, faktor-faktor apa yang mempengaruhi dampak
ekonomi dalam pengembangan desa wisata di Desa Air
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Hitam Laut kabupaten Tanjung Jabung Timur dan upaya
yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir dampak
negatif dari pengembangan desa wisata di Desa Air Hitam
Laut kabupaten Tanjung Jabung Timur
BAB V

PENUTUP
Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran-saran
yang perlu untuk disampaikan serta dilengkapi dengan
daftar pustaka dan lampiran.

4

BAB III
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN
A. Sejarah Desa Air Hitam Laut
Desa Air Hitam Laut merupakan satu desa dari 9 desa yang ada di
Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Dari posisi
strategisnya desa Air Hitam Laut berada tepat pada Muara Sungai Air Hitam
Laut dan merupakan salah satu desa penyangga Taman Nasional Berbak (TNB),
berbatasan langsung dengan TNB dan Laut cina Selatan. 42.
Kehidupan masyarakat lokal desa Air Hitam Laut yang didominasi oleh
suku bugis dari awal terbentuknya desa berangkat dari pemanfaatan lahan yang
ada untuk tujuan pertanian padi dan selanjutnya berubah secara perlahan-lahan
menjadi perkebunan kelapa rakyat, namun sebagian kecil kelompok masyarakat
ada yang hidup dari hasil tangkapan ikan di laut. Secara kultur budaya masyarakat
lokal, dari awal terbangunnya desa telah mengenal pola budidaya. Hal ini
berimplikasi dengan luasnya wilayah desa dengan peruntukan pengembangan
pertanian dan perkebunan. Berdasarkan hasil survey dan penelitian diperoleh data
luas wilayah Administratif daratan desa Air Hitam Laut (tidak termasuk Pulau
Tujuh) seluas 4.700 Ha. 43.
Berdasarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki desa Air Hitam Laut
sesuai letak dan posisinya (darat & laut) serta sumberdaya manusia ditingkat lokal
maka perlu disusun sebuah “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa”
yang selanjutnya disingkat RPJM-Des dalam penyelenggaraan roda pembangunan
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Dokumentasi Desa Air Laut Hitam, 2019
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dan pemerintahan untuk periode 2008 sampai dengan 2013 (5 tahun) . Sesuai
dengan amanat Otonomi Daerah ditandai dengan terbitnya UU No. 22 tahun 1999
Tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disempurnakan menjadi UU
No. 32 Tahun 2004 maka desa dituntut mampu menyelenggarakan pemerintahan
daerah yang mandiri, serta menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Desa Air
Hitam Laut sebagai unit pemerintahan terkecil dengan wilayah administratif yang
jelas dan memiliki berbagai sumberdaya haruslah dikelola sedemikian rupa untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang hidup didalamnya sehingga menjadi
desa yang mandiri. Dengan segala sumberdaya yang dimiliki maka dengan
memiliki RPJM- Des Air Hitam Laut 2016 - 2022 untuk yang pertama kalinya,
diharapkan mampu memutar roda pembangunan dan pemerintahan desa Air
Hitam Laut secara dinamis sesuai arah Pembangunan Daerah yang telah
dirumuskan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan
Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (RPJP & RPJM) serta
Renstra Kecamatan Sadu dan memperhatikan UU No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Nasional dan UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional. 44
Berikut ini adalah nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa
Air Hitam Laut : 45
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d

Ibi
Ibi

43

Tabel 3 Nama-Nama Kepala Desa Air Hitam Laut
No
1
2
3
4
5
6
7
7

Nama
Tahun Menjabat
Daeng Mas Sirih
1965 – 1967
Arfah DM
1967 – 1974
Sutardih
1974 – 1974
Arsyad
1974 – 2003
M. Arwan, S.Ip
2003 - 2008
M. Ardhan Arsyad, S.Ag
2008 - 2013
Habri Sandria
2014 - 2016
Habri Sandria
2016 - 2022
Sumber : Dokumentasi Desa Air Hitam Laut

Sebutan
Kepala Kampung
Kepala Kampung
Kepala Kampung
Kepala Desa
Kepala Desa
Kepala Desa
Pjs Kepala Desa
Kepala Desa

B. Kondisi Geografis
Desa Air Hitam Laut terletak di Pesisir Pantai Timur Provinsi Jambi, secara
geografis desa ini berada pada Muara Sungai Air Hitam Laut dengan koordinat
geografis 1040230’8” BT sampai 1040270’25” BT dan antara 10160’54” LS sampai
10210’56” LS. Secara Administratif desa Air Hitam Laut berada di Kecamatan
Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Posisi eksisting desa Air
Hitam Laut dilapangan berbatasan langsung dengan Desa Remau Baku Tuo
dibagian Utara, Desa Sungai Cemara di bagian Selatan dan Laut Cina Selatan di
bagian Timur serta Taman Nasional Berbak (TNB) dibagian Barat dengan luas
wilayah daratan desa Air Hitam Laut (tidak termasuk Pulau Tujuh) lebih kurang
4.700 Ha atau 47 Km2, dengan garis pantai sepanjang 9,4 Km. 46
Desa Air Hitam Laut terdiri atas 4 buah dusun yaitu 1) Dusun Sejahtera,
2) Dusun Tani Nelayan, 3) Dusun Nelayan dan 4) Dusun Sejati. Sebagai desa
yang terletak di pesisir laut Cina Selatan mengakibatkan desa ini memiliki pantai
laut yang berpasir dan dibagian belakang berbatasan dengan kawasan Taman
46
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Nasional Berbak juga menjadikan desa ini layak menjadi salah satu desa tujuan
wisata alam yang memiliki karakteristik spesifik dan menarik ditambah lagi
dengan adanya budaya ritual “Mandi Syafar” tiap tahunnya. 47
Untuk mencapai atau menuju desa Air Hitam Laut harus melaui jalur/rute
darat dan air. Dikarenakan masih minimnya sarana dan prasarana transportasi ke
desa ini maka dibutuhkan waktu 8 jam dari pusat Ibu Kota Provinsi Jambi, namun
demikian saat ini pembangunan jalan darat menuju daerah ini (Ibu Kota Provinsi –
Kecamatan Sadu) sedang giat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sehingga untuk kendaraan jenis roda 2 (sepeda motor)
pada saat hari panas atau tidak hujan sudah banyak dilakukan atau ditempuh
masyarakat. Jalur darat terdekat yang dapat ditempuh dari kota Jambi menuju desa
dapat dilakukan melalui jalan Muara Sabak dilanjutkan ke pusat Kecamatan
Nipah Panjang dan menempuh penyeberangan sepeda motor di pusat pasar Nipah
Panjang ke Parit 3 desa Sungai Jeruk kemudian dilanjutkan menempuh jalan aspal
kecamatan menuju desa Sungai Lokan (pusat Kecamatan Sadu), desa Sungai
Jambat, desa Sungai Sayang terakhir desa Remau Baku Tuo hingga sampai di
desa Air Hitam Laut . 48
Umumnya

dengan

kondisi

baik

(hari

panas)

perjalanan

dengan

menggunakan sepeda motor dari kota Jambi hingga desa Air Hitam Laut dapat
ditempuh dengan 6 jam perjalanan. Akses menuju atau keluar dari desa Air Hitam
Laut bagi masyarakat umum lebih banyak dilakukan dengan mengikuti jalur
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reguler yakni melalui rute darat dan air (sungai dan laut), untuk rute reguler
dibutuhkan transit yaitu di Nipah Panjang. Rute reguler yang ada dari kota Jambi
dapat ditempuh dengan Mobil Angkutan Umum PO. Putra Nipah atau Cakra
yang loketnya berada di depan WTC Jambi dengan menempuh jalan darat menuju
Nipah Panjang. Dari Nipah Panjang dilanjutkan dengan kapal motor/speed boat
yang berangkat sore hari dari Nipah Panjang menuju desa Air Hitam Laut . 49
Akses keluar dan masuk yang cukup menyulitkan ini tidak melemahkan
semangat masyarakat desa Air Hitam Laut untuk dapat maju dan bahkan
menambah semangat warga untuk bangkit menjadi Desa Mandiri, apalagi harapan
tersebut telah disikapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dengan pembangunan sarana jalan lintas kecamatan yang tengah dikerjakan
sehingga pada akhirnya desa Air Hitam Laut dapat ditempuh melalui jalur darat
dari Kelurahan Tanjung atau Suak Kandis dalam waktu 1,5 jam (dengan
penambahan jalan sepanjang 60 Km). 50
Daratan desa Air Hitam Laut terbentuk melalui proses endapan rawa yang
terdiri dari lanau, lumpur, lempung dan sisa tumbuhan (Badan Geologi –
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral). Berdasarkan peta satuan lahan
hasil survey proyek LREPP pada tahun 1992 fisiografi desa Air Hitam Laut
adalah Endapan Marine (B), seperti lazimnya fisiografi sepanjang Pantai Timur
Provinsi Jambi. 51.
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Topografi wilayah desa Air Hitam Laut adalah datar dengan kemiringan
lereng 0 – 3 % dengan ketinggian dari permukaan laut 1 – 5 meter dari
permukaan laut. Permukaan yang paling tinggi terdapat disepanjang bibir pantai.

Gambar 1. Bentuk irisan wilayah desa Air Hitam Laut berdasarkan ketinggian.

Dari posisi desa yang berada pada muara sungai alami yang langsung
bermuara kelaut (pesisir laut) dan gambaran topografi serta ketinggian lahan 1 – 5
di atas permukaan laut tersebut, maka keberadaan lahan atau area daratan Desa
Air Hitam Laut dikelompokkan dalam 4 tipe lahan yaitu ; 1) Dataran rawa pasang
surut, 2)
Daratan rawa pasang surut dengan vegetasi mangrove, 3) Daratan pasang
surut sepanjang muara dengan vegetasi campuran nipah dan atau mangrove dan 4)
Rawa belakang (coastal backswamp) dengan air segar yang berasal dari hutan.

Ada 3 tipe luapan yang terdapat di wilayah
Desa Air Hitam yaitu : 1. tipe B, dimana
lahan dengan tipe luapan ini hanya
tergenang air sewaktu terjadi pasang besar
saja, sedangkan pada pasang biasa atau
pada saat surut lahannya kering. 2. tipe C, yaitu lahan yang tidak tergenang air,
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baik pasang biasa maupun pasang besar. Akan tetapi tinggi permukaan air tanah
pada saat pasang kurang dari 50 cm. 3. tipe luapan D, yaitu lahan yang juga tidak
tergenang air pada waktu pasang besar mapun pasang kecil, namun tinggi
permukaan air tanah pada saat pasang lebih dari 50 cm (Sebaran berbagai tipe
luapan di desa Air Hitam Laut dapat terlihat pada gambar peta).
Kehidupan masyarakat desa Air Hitam Laut yang didukung oleh
sumberdaya laut dan daratan mengakibatkan terdapat 2 kelompok besar sumber
mata pencaharian utama masyarakat desa yaitu Nelayan (29%) dan Petani (50,8%
kelapa & padi) serta sisanya bergerak dibidang jasa & perdagangan. Pemanfaatan
sumberdaya laut oleh masyarakat belum tergarap secara optimal ditandai dengan
penggunaan alat tangkap yang masih konvensional (tidak memiliki alat pendeteksi
ikan) dan minimnya prasarana pendukung nelayan lokal untuk turun melaut
seperti pabrik es dan pos/tempat pengisian bahan bakar perahu bermotor
(BBM/solar). 52
C. Kondisi Ekonomi
Desa Air Hitam Laut dilihat dari perekonomian terbagi 2 jenis yaitu
perkotaan dan non perkotaan, kegiatan perkotaan terdiri dari kegiatan industri,
kegiatan perdagangan dan jasa sedangkan kegiatan non perkotaan adalah kegiatan
pertanian, kelautan dan peternakan. 53
Sejalan dengan itu, untuk mengantisifasi naik turunnya denyut
perekonomian

maka

pembangunan

perekonomian

pada

setiap

bidang

pembangunan penyebarannya harus merata dalam hubungan ini, perencanaan
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pembangunan yang ditetapkan dan upaya pengembangan infrastruktur senantiasa
diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan konsep pengembangan
potensi yang dimiliki wilayah. 54
Disamping itu, dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan wilayah
yang cukup pesat pada sektor pertanian, pemukiman/perumahan, perdagangan dan
jasa maka pengendalian dan perubahaan tata ruang wilayah sangat mendesak
untuk dilakukan, mengingat wilayah desa Air Hitam Laut yang di proyeksikan
sebagai wilayah pertanian, pemukiman/perumahan, jasa/perdagangan dan sektor
lapangan usaha masyarkat memerlukan upaya pengembangan infrastruktur secara
umum. 55
Denyut nadi perekonomian masyarakat di Desa Air Hitam Laut tentunya
didukung oleh sarana dan prasarana perekonomian yang ada, yang merupakan
aspek pendukung utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang secara
tidak langsung berpengaruh pada tingkat perekonomian masyarakat.
Sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan pembangunan
perekonomian masyarakat, diantaranya adalah tersedianya transportasi (sebagai
pola pergerakan ekonomi masyarakat) sarana dan prasarana perekonomian, dan
industri. 56
D.Kondisi Demografis
Penduduk Desa Air Hitam Laut keadaan sampai bulan Desember 2016
berjumlah 2.497 jiwa terdiri dari laki-laki 1.229 jiwa dan perempuan 1.268 jiwa
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dengan jumlah kepala keluarga 645 KK yang tersebar dalam 4 ( empat ) dusun
dapat dilihat dalam tabel beriut : 57
Tabel 5 Jumlah Penduduk
No

Wilayah

Nama Dusun

Jumlah Penduduk
Laki-laki

Perempuan

Jumlah Total

1

Dusun I

Sejahtera

445

407

852

2

Dusun II

Tani Nelayan

262

270

532

3

Dusun III

Nelayan

266

282

548

4

Dusun IV

Sejati

254

195

449

1.227

1.154

2.381

Jumlah

Dalam sektor lapangan usaha masyarakat Desa Air Hitam Laut tidaklah
berbeda dengan sektor lapangan usaha yang ada di wilayah desa lainnya di
kecamatan Sadu, tiap sektor lapangan usaha senantiasa membawa pengaruh bagi
peningkatan dan penurunan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) masyarakat
terutama disektor pertanian, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pula
bagi penningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun mata pencarian penduduk
Desa Air Hitam Laut dapat di lihat dibawah ini :
1. PNS

: 15 orang

2. TNI

: 1

orang

3. POLRI

: 1

orang

4. Dokter Swasta

: -

orang

5. Bidan Swasta

: 11 orang

6. Dukun / paraji

: 5

orang

7. Guru swasta

:

orang

8. Pensiunan TNI /POLRI

: -

orang

9. Pensiunan PNS

: 1

orang

57
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10. Pengacara

: -

orang

11. Notaris

: -

orang

12. Sopir

: 5

orang

13. Buruh Migran

: -

orang

14. Wiraswsta lainnya

: 98 orang

15. Tukang ojek

:

orang

16. Bengkel

:

3 orang

17. Supir angkutan truk

:

- orang

18. Kuli bongkar muat

: -

19. Jasa penyewaan peralatan pesta

:

20. Petani dan buruh tani

: 283 orang

21. Pemilik jasa transportasi

: 7 orang

22. Montir

: 5 orang

23. Pertukangan/jahit,kayu,gali sumur

: 15 orang

24. Pemulung

:

25. Nelayan dan buruh nelayan

: 573 orang

26. Peternak hewan

: 50 orang

orang
1 orang

- orang

E. Sarana dan Prasarana Ekonomi
Sebagai penunjang peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Air Hitam
Laut didukung oleh keberadaan sarana dan Prasarana perekonomian masyarakat.
Adapun kebaradaan sarana perekonomian di Desa Air Hitam Laut baik
yang terbentuk koperasi, lembaga/Badan/perbankan adalah sebagai berikut :
-

Koperasi simpan pinjam

: 2 buah

-

Koperasi unit Desa

: - buah

-

Badan-badan perkreditan

: - buah

-

Koperasi produksi

: - buah

-

Simpan pinjam

: 2 buah

51

Prasaran

perdagangan

yang

merupakan

pusat

kegiatan

ekonomi

masyarakat di Desa Air Hitam Laut secara khusus tidak ada, hanya berupa
warung/toko maupun kios-kios kecil yang menyebar di berbagai wilayah dusun.
F.

Transportasi (pola pergerakan masyarakat)
Jaringan transportasi di Desa Air Hitam Laut cukup baik, kondisis jalan

relatif baik, walaupun sebagian besar belum ada yang beraspal akan tetapi seluruh
wilayah dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 (dua) . 58
Tingginya persentase penduduk yang melakukan perjalanan menunjukkan
tingginya dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dan mengingat tingkat
perjalanan yang cukup tinggi, maka dibutuhkan sarana angkutan dan sarana
prasarana yang memadai untuk memperlancar kegiatan sosial ekonomi
masyarakat. 59
G. Industri
Keberadaan industri di desa Air Hitam Laut tentunya sangat menunjang
terhadap kondisi ekonomi masyarakat, disamping masyarakat mempunyai
berbagai jenis mata pencaharian, adapula sebagian masyarakat sebagai home
industry dan memanfaatkan keberadaan industri rumah tangga untuk membuka
lapangan pekerjaan. 60
Jumlah industri kecil menengah dan home industry sebagai berikut :
-

Industri menengah

: 5 buah

-

Industri kecil/home industry

: 15 buah

-

Pasar

: - buah
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Pada kelompok industri kecil/home industry, hasilyang terkenal adalah
kerupuk kerupuk udang/ikan. penanganan KLB, dan di bidang peningkatan
kemampuan daya beli, penciptaan kerja baru, bantuan pinjaman bergulir (UP2K
PKK). 61
H.Keadaan Statistik Sosial Budaya Desa
Peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

sangat

tergantung

kepada

pendidikan masyarakat , peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengetahuan
kesehatan masyarakat dan kehidupan sosial budaya. Salah satu parameter yang
dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan sosial adalah keberadaan
keluarga miskin baik pra KS maupun KS I. Jumlah penduduk miskin dalam 2
( dua ) tahun terakhir mengalami perubahan yang cukup fluktuatif tetapi
cenderung meningkat, itu dipengarui karena krisis ekonomi yang berkepanjangan
serta penurunan hasil produktifitas disektor pertanian dan hasil laut. 62
I. Keagamaan
Kegiatan keagamaan di Desa Air Hitam Laut berjalan sebagaimana
mestinya sesuai dengan agama yang di anut, kerukunan hidup antar intren umat
beragama berjalan harmonis. Penganut agama di Desa Teluk Majelis mayoritas
islam, yaitu : 96 %, protestan 1 %, Khatolik 0 %, Hindu 0 %, Budha 3 %, dan
kepercayaan (konghucu) 0 %, sedangkan sarana keagamaan di Desa Air Hitam
Laut adalah :
1. Masjid

:

2

buah

2. Mushollah

:

4

buah

3. Pondok pesantren

:

1

buah

4. Gereja

:

-

buah
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5. Vihara

:

-

buah63

J. Kesehatan
Walaupun Desa Air Hitam Laut termasuk dalam wilayah penyangga
kecamatan, namun sangat dirasakan ternyata perilaku hidup bersih dan sehat
( PHBS ), di sebagian wilayah masih belum membudayakan terutama pada lokasi
pemukiiman pertanian.
Disamping kurangnya Infrasruktur serta pengaruh geografis kewilayahan
yang kurang mendukung, tentunya sedikit banyak berpengaruh terhadap
tercapainya tingkat derajat kesehatan masyarakat, antara lain : 64
-

Persalinan masih ditangani dukun beranak.

-

Masin tingginya penyakit endemis (demam berdarah, hepatitis, diare)

Untuk meningkatkan pengetahuan, pembentukan sikap dan

pengarahan

prilaku individual, keluarga dan masyarakat yang sangat berpengaruh bagi
tercapainya kesehatan lingkungan baik lingkungan rumah tangga maupun
pemukiman/perumahan.
Adapun sarana dan prasarana kesehatan di Desa Air Hitam Laut sebagai
berikut :
-

Apotek

: - buah

-

Toko obat

: - buah

-

RSU

: - buah

-

Rumah sakit bersalin

: - buah

-

Poliklinik

: - buah
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-

Posyandu

: 3 buah

-

Rumah sakit khusus

: - buah

-

puskesmas

: 1 buah

-

Praktek

: 3 buah

-

Bidan desa

: 8 buah

K.Pendidikan
Apabila

melihat

kehidupan

sosisal

budaya

masyarakat

dibidang

pendidikan, diketahui bahwa minat dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap
pendidikan usia sekolah sudah cukup tinggi hal ini di tunjang oleh keberadaan dan
peran program pendidikan luar sekolah (kejar paket, Keaksaraan Fungsional, dll),
yang sudah cukup mampu memberikan andil dalam penanganan masalah
pendidikan, adanya program yang di canangkan oleh pemerintah maupun dengan
adanya peran swasta. 65
Namun demikian, dari hasil analisa yang dilakukan UPTD pendidikan
TK,SD ternyata anggota drop out usia sekolah tingkat SLTP masih ada dan
berpengaruh pada program penuntasan Wajar 9 tahun. Oleh karena itu lebih
meningkatkan pencapaian target, disebagian kecil wilayah masih memerlukan
PAUD dan peningkatan kejar paket A,B dan C melalui PKBM.
Sangat dirasakan bahwa, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat pula
di pengaruhi oleh upaya peningkatan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu,
sarana prasarana pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM sangat
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mempunyai peran yang cukup penting, sarana dan prasarana pendidikan di Desa
Air Hitam Laut yaitu : 66
-

PAUD

: 2 buah

-

TK

: 1 buah

-

SD

: 2 buah

-

MDTA

: - buah

-

SLTP

: - buah

-

MTS

: 1 buah

-

SMA/MA

: 1 buah

-

KF

: - buah

Sedangkan pada bidang sosial budaya, pembinaan terhadap peningkatan
kualitas pendidikan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat,
sedangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada
keadaan perekonomian masyarakat.
L.Kondisi Keamanan dan Ketertiban
Situasi keamanan dan ketertiban diwilayah Desa Air Hitam Laut cukup
kondusif tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol yang mengakibatkan
terhambatnya penyelenggaran perekonomian, diupayakan di selesaikan dengan
cara musyawarah kekeluargaan berlandaskan hukum yang berlaku. Hal ini di
dukung oleh potensi masyarakat yang terlibat dalam pemeliharaan ketentraman
dan ketertiban dengan penerapan sistem pertahanan keamanan masyarakat

66
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semesta dalam bentuk partisipasi ronda/siskamling, POLMAS dan adanya petugas
LINMAS. 67
Dalam kaitan itu, untuk mengantisipasi berbagai hal yang berkaitan
dengan pelanggaran-pelanggaran hukum bagi masyarakat sangat diperlukan.
Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Air Hitam Laut pada dasarnya
merupakan implementasi/pelaksanaan dari produk-produk hokum dari tingkat
pusat, propinsi dan Kabupaten. 68
M. Kondisi Politik dan Pemerintahan
Pemahaman ideologi masyarakat berkembang dengan baik,

semua

ideologi hanya berpusat pada ideologi politik yang berkaitan dengan dasar Negara
yaitu Pancasila. Namun seiring dengan Era Globalisasi, pemahaman ideologi
berkembang pada suatu pengertian bahwa ideologi dengan dasar Negara berbeda.
Pancasila telah diletakkan sebagai Dasar Negara dan bukan merupakan azas
tunggal dalam kehidupan suatu organisasi. 69
Pancasila di letakkan sejajar dengan asas lainnya yang berjalan beriringan
dan dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan roda organisasi. Karena
berjalan seiring dan pemahamannya diserahkan kepada pandangan masyarakat
masing-masing, maka hal ini tersebut sedikit banyak berpengaruh pula terhadap
sosial masyarakat . pembaharuan dan pembinaan kesatuan bangsa berjalan
sebagaimana mestinya, tidak ada kerawanan sosial yang dapat mengarah kepada
isu SARA. Situasi dan kondisi sosial politik di wilayah Desa Air Hitam Laut

67

d

68

d

69

d

Ibi
Ibi
Ibi
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cukup kondusif. Kejadian yang menonjol yang berkaitan degan politik dapat di
selesaikan dengan baik. 70
Keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan dan polotik mengalami
peningkatan, apabila dilihat dari aspek budaya politik, mayoritas penduduk Desa
Air Hitam Laut sudah termasuk kedalam budaya politik partisipatif, yaitu budaya
masyarakat yang sudah berani mengambil peranan dalam melaksanakan fungsi
sosial control.
Sejak otonomi daerah di gulirkan, maka tugas dan fungsi pemerintah Desa
memegang dan membawa dampak yang sangat signifikan bagi berlangsungnya
tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pada tingkat
masyarakat, produk-produk hukum lama, yang memposisikan Pemerintah Desa
sebagai perangkat Desa masih sering di gunakan oleh masyarakat dalam
menjembatani kebutuhan-kebutuhannya, sehingga perangkat desa yang ada di
desa harus dapat mensosialisasikan produk hukum baru kepada masyarakat. 71

N. Situasi Pariwisata
1. Mandi Safar Sebagai Ikon Desa Wisata di Desa Air Hitam Laut
Mandi Sapar dilakukan sebagai upaya masyarakat untuk mengenang
dan mempertingati peristiwa mati syahid Imam Husen bin Ali bin Abi
Thalib yang memimpin tentaranya berangkat dari Makkah ke Kota Kuffah.
Biasanya, festival ini akan diadakan pada pekan terakhir bulan Sapar tahun

70

d

71

d

Ibi
Ibi
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hijriah. Hari itu, kita dapat menyaksikan suatu budaya yang sudah dijaga
dari tahun ke tahun, oleh masyarakat Jambi khususnya Tanjabtim.
Bagi sejumlah warga, Mandi Sapar merupakan ritual untuk meminta
kepada Sang Kuasa agar terhindar dari bahaya, penyakit dan menyucikan
diri dari dosa dengan menceburkan diri ke laut. Mengutip perkataan K. H.
Arsyad dalam Jurnal Mandi Sapar yang ditulis Ariyandi Batubara, M.Ud
dan Dr. H. Hilmi, M.Pd bahwa tradisi Mandi Sapar di Air Hitam Laut
diselenggarakan secara berjamaah dan terbuka oleh masyarakat sejak tahun
1965 sampai tahun 2002. Tradisi tersebut pada saat itu hanya dijalani oleh
masyarakat Air Hitam Laut saja dan belum tersebar secara luas ke wilayahwilayah lainnya. 72
Kemudian pada tahun 2003 sampai sekarang, Mandi Sapar menjadi
even daerah dan destinasi wisata tahunan di Kabupaten Tanjung Jabung
Timur. Adanya menara, pondasi menara (rakit), payung dan lain sebagainya
untuk tujuan memberikan ciri khas kepada tradisi keagamaan Mandi Sapar
ala Air Hitam Laut.
Sebagaimana diungkapkan oleh Bahtiar L, Ayub Mursalim,
Masburiyah, dalam bukunya “Ritual Mandi Sapar: Akulturasi Islam dan
Tradisi Lokal: Studi Kasus di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.”

73

, Ada beberapa alasan yang

menjadikan Mandi Sapar ini sebagai festival atau destinasi wisata. Pertama,
sebagai sarana mempererat ukhuwah islamiyah (persaudaraan karena
72

https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/festival-mandisaparmasyarakat-tanjung-jabung-timur
73
Kontekstualita Vol. 24, No. 2, Desember 2008

59

hubungan agama). Kedua, membuka akses ekonomi dengan menjadikan
objek parawisata. Dan ketiga, untuk mempercepat pembangunan daerah.
Sebelum masyarakat atau wisatawan berangkat ke lokasi pantai
mandi sapar, para warga sekitaran Air Hitam Laut akan melakukan proses
terlebih dahulu di rumah masing-masing. Setelah melaksanakan di rumah,
barulah masyarakat melakukan tradisi ini di pantai. Yang mana proses
pertama yang harus dilakukan adalah menuliskan lafadz ayat al-quran yang
diawali kata salamun sebanyak tujuh ayat pada selembar daun. Proses
penulisannya dilakukan malam hari.
Kemudian pada pagi hari berikutnya sebuah menara diletakkan di
dekat pantai. Kemudian, diisi dengan sambutan beberapa pejabat daerah
atau tokoh masyarakat. Lalu, semua peserta akan bersama-sama memasuki
pantai Air Hitam Laut untuk ritual Mandi Sapar yang diawali dengan
membaca niat “Aku mandi sapar karena Allah SWT.”
Ariyandi Batubara dalam bukunya, “Makna Simbol dan Nilai-nilai
Kearifan Lokal dalam Tradisi Keagamaan Mandi Sapar di Desa Air Hitam
Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”
menuliskan; ritual diawali oleh para pemimpin dan tokoh adat yang menaiki
menara yang telah disiapkan dan diarak hingga ke bagian tengah pantai
sembari membagi-bagikan telur ayam matang yang telah dipersiapkan
sebelumnya. Biasanya, masyarakat akan memercikkan air kepada pemimpin
mereka dengan rasa gembira dan bersyukur atas tradisi penolakan bala yang
telah dilakukan setiap tahunnya.
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2. Karakteristik Sumberdaya Manusia di Desa Air Hitam Laut
Pertumbuhan ekonomi bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada
saat tertentu, melainkan dilihat dari aspek dinamis dari suatu perekonomian,
yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang dan berubah dari waktu ke
waktu. Oleh sebab itu pengaruh mata pencarian penduduk dengan
perkembangan wisata itu sangat berpengaruh. Bila suatu daerah dibangun
tempat-tempat wisata maka secara tidak langsung penduduk sekitar akan
mengalami dampak pertumbuhan ekonomi, karena tempat-tempat wisata
tersebut akan menarik lapangan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan.
Karakteristik sumberdaya manusia pada desa Air Hitam Laut yaitu masyarakat
Air Hitam Laut yaitu memiliki tata kehidupan sosial khas desa seperti
kekeluargaan yang erat dan musyawarah untuk mengambil keputusan dan
memecahkan konflik. Minat mempunyai karakteristik pokok yaitu melakukan
kegiatan yang dipilih sendiri dan menyenangkan sehingga dapat membentuk
suatu kebiasaan dalam diri seseorang.
Dari segi kehidupan ekonomi mata pencaharian masyarakat hampir sama
yaitu sebagai nelayan, dan petani, serta memiliki tingkat pendidikan yang
masih rendah Kondisi ini mempengaruhi pengetahuan yang mereka miliki . Hal
ni dikarenakan bahwa kondisi kemauan dan minat yang dimiliki oleh
masyarakat dapat membangun daerah yang akan dijadikan tempat wisata.
Besarnya minat dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat akan
memudahkan pengembangan suatu daerah. Dari segi kehidupan budaya masih
adanya semangat gotong royong.
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3. Program desa Wisata
Desa wisata adalah bentuk integrasi yang disajikan dalam struktur
kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang
berlaku. Program Desa Wisata atau Homestay merupakan satu dari lima
prioritas nasional pemerintah.
Desa Wisata juga adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari
para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara
langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta
kesadaran untuk berperan bersama sesuai ketrampilan dan kemampuan
masing-masing memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan
berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona sehingga
tercapai peningkatan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan
memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah itu.
Desa Wisata merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat
yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman
kepariwisataan,
pembangunan

mewadahi

peran

kepariwisataan

di

dan

partisipasi

wilayahnya,

masyarakat
meningkatkan

dalam
nilai

kepariwisataan serta memberdayakannya bagi kesejahteraan masyarakat,
keikut sertaan dalam mensukseskan pembangunan kepariwisataan.
Program pemerintah Tanjung Jabung Timur terhadap Desa Wisata di
Air Hitam Laut adalah dengan cara mempromosikan ritual mandi Safar yang
diadakan setiap bulan safar,
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Penduduk di Desa Air Hitam Laut meyakini bahwa dengan melakukan
ritual Mandi Safar akan terhindar dari “kesialan”, wabah penyakit, bencana,
musibah, serta menjadi usaha untuk “menolak bala”. Hal ini dikarenakan mereka
percaya bahwa di Bulan Safar, sang pencipta akan menurunkan berbagai macam
ujian dan cobaan tersebut. Oleh karena itu penduduk di Desa Air Hitam Laut
menyebut Bulan Safar sebagai “bulan panas”, sehingga harus ada hal-hal baik
yang dilakukan sebagai pencegahannya.
Terkait dengan ritual Mandi Safar ini tentu menimbulkan pro dan kontra
dikalangan penduduk itu sendiri dulunya. Disatu sisi ada yang menganggapnya
sebagai tindakan bid’ah karena bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang
adanya takhayul dan khurafat serta mengandung unsur syirik, sedangkan disatu
sisi lainnya ada yang berpendapat bahwa Mandi Safar hanyalah sekedar tradisi
leluhur yang bernafaskan Islam yang perlu dipelihara kelestariannya, tentunya
mengedepankan modifikasi-modifikasi Islam dan membuang unsur-unsur
mistisisme, atau

dengan bahasa lain meminjam istilah Abdurrahman,

“mengislamkan tradisi atau budaya lokal” 74
Terlepas dari pro dan kontra, ritual Mandi Safar masih tetap eksis
diselenggarakan oleh penduduk Desa Air Hitam Laut. Pelaksanaan ritual Mandi
Safar ini merupakan fenomena sosial keagamaan dan budaya yang cukup
menarik dan unik. Kita ketahui suatu ritual dilaksanakan untuk lebih
mendekatkan diri seseorang terhadap Tuhannya baik untuk memuja ataupun
mohon perlindungan. Selain itu, ritual Mandi Safar ini akan terjalin hubungan
sosial antara penduduk setempat ataupun penduduk dari daerah lain yang datang

74

Abdurrahman Moeslim. Islam Sebagai Kritik Sosial (Jakarta: Erlangga,2003), hlm. 86.
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untuk mengikuti ritual Mandi Safar tersebut ataupun hanya untuk kunjungan
wisata budaya. Karena di Desa Air Hitam Laut ini yang masih tetap
melaksanakan ritual Mandi Safar.Mandi Safar ini juga berbeda dengan ritualritual yang ada karena tidak hanya darimayoritas Islam saja yang boleh
melaksanakan atau mengikutinya. Agama lain pun boleh untuk mengikutinya
(dalam konteks mandinya).
Mandi Safar adalah salah satu bentuk upacara ritual yang hidup dan
berkembang di wilayah pesisir Pantai Timur Provinsi Jambi, tepatnya di Desa
Air Hitam Laut. Mandi Safar berasal dari dua kata, yaitu mandi dan safar. Mandi
adalah membersihkan tubuh dengan air atau dengan cara menyiramkan,
merendamkan diri kedalam air. Safar berasal dari nama bulan kedua tahun
Hijriah. Secara harfiah Mandi Safar bermakna mandi yang dilakukan pada bulan
Safar. Pengertian lain yang juga sering ditemukan dalam kelompok penduduk
tertentu adalah bersafar atausaparan. Bersafar atau saparan sering dimaknai
dengan melaksanakan kegiatan ritual atau dalam bentuk tahlilan ke tempat
keramat agar terhindar dari bahaya pada bulan Safar.

75

Jadi ritual Mandi Safar

di Desa Air Hitam Laut ini dapat dikategorikan sebagai ritual keagamaan
yang sudah membudayadalam kehidupan penduduk sehari-hari dalam wujud
ide dan aktivitas
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A, Hasil penelitian
1.

Dampak ekonomi dalam pengembangan desa wisata di Desa Air Hitam
Laut kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pada penelitian ini akan digunakan dampak ekonomi sebagai parameter

evaluasi. Dampak ekonomi adalah dampak yang secara ekonomis diterima oleh
masyarakat dan pemerintah. Tujuan pengembangan desa wisata di Desa Air Hitam
Laut adalah untuk meningkatkan daya tarik wisatawan yang nantinya juga dapat
meningkatkan pertumbuhan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
melalui kesempatan kerja dan peluang berusaha. Selain itu, dengan adanya
pengembangan desa wisata di Desa Air Hitam Laut diharapkan juga akan dapat
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung timur.
Tabel 4. Jumlah wisatawan di desa Air Hitam Laut 2015-2019
No
1
2
3
4
5

Tahun
Jumlah per tahun
2015
3.218
2016
5.764
2017
6.325
2018
5.495
2019
5.843
Rata-rata per tahun
5.329
Sumber : Dinas Pariwista Kabupaten Tanjabtim, 2019

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa pengunjung desa wisata di Desa Air
Hitam Laut meningkat pada tahun 2015 sampai tahun 2017 karena dampak dari
adanya perbaikan fasilitas gardu pandang dan fasilitas-fasilitas lainnya. Karena
banyaknya pengunjung yang berdatangan maka pendapatan masyarakat di desa
wisata di Desa Air Hitam Laut menjadi meningkat.
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Tabel 5. Jumlah Warung 2015-2019
No
1
2
3
4
5

Tahun
Jumlah per tahun
2015
4
2016
11
2017
15
2018
21
2019
24
Sumber : Dinas Pariwista Kabupaten Tanjabtim, 2019

Hal itu disebabkan karena masyarakat banyak yang mendirikan warungwarung di sekitar desa wisata Desa Air Hitam Laut dan juga ada yang diminta
untuk bekerja sebagai pegawai honorer di tempat wisata.
Tabel 6. Tingkat Pendapatan 2015-2019
No
1
2
3
4
5

Tahun

Jumlah pendapatan rata-rata
per bulan
2015
800.000
2016
1.165.000
2017
1.300.000
2018
1.680.000
2019
1.825.000
Sumber : BPS Kecamatan sadu, 2019

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya pendapatan masyarakat
yang berdagang di Desa Wisata selalu meningkat. Meskipun jumlah pengunjung
sempat menurun, namun jumlah warung semakin banyak dan daya beli wisatawan
semakin besar dari seblumnya karena lebih banyak pilihan makanan dan souvenir
yang bisa mereka beli.
Menurut Bapak Habri Sandria selaku Kepala Desa Air Hitam

Laut

dampak terhadap pendapatan masyarakat kedepannya setelah Desa Air Hitam
Laut berkembang pasti akan semakin baik. Karena

dengan

perkembangan desa wisata, maka akan semakin banyak wisatwan yang

adanya
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berkunjung yang berarti akan semakin memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat
di Kecamatan Sadu dan di Desa Air Hitam Laut khusunya.
“Pastinya kedepannya jika Desa Air Hitam Laut telah menjadi desa
wisata maka akan memicu laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa
Air Hitam Laut itu sendiri. Wisatawan akan banyak berkunjung dan itu
menguntungkan pedagang yang nota benenya adalah penduduk desa.
Otomatis pendapatan masyarakat akan bertambah. Jadi, tentunya dampak
kedepan terhadap pendapatan masyarakat sangat baik ” 76
Pendapat tersebut didukung oleh Bapak Jamal selaku tokoh masyarakat di
Desa Air Hitam laut. Dalam wawancaranya ia menyatakan bahwa ia yakin
dampak kedepannya akan baik. Dengan adanya Desa Wisata akan meningkatkan
pendapatan masyarakat.
“Saya yakin kedepannya dengan adanya pengembangan desa wisata ini,
maka pendapatan masuarakat akan meningkat. Mereka bahkan dapat
77
membuka usaha sendiri “
Selanjutnya Bapak Deden Hanafi selaku perwakilan Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mengiyakan bahwa dampak ke depan jika
desa wisata terwujud akan baik bagi perekonomian masyarakat sekitar. Ia juga
menambahkan bahwa masyarakat mendapatkan peluang bagus untuk membuka
usaha yang berkaitan dengan pariwisata selain bisnis kuliner.
“Dengan adanya pengembangan desa wisata maka masyarakat sekitar akan
semakin baik perekonomiannya. Masyarakat juga akan mendapatkan
peluang bagus untuk membuka usaha yang berkaitan dengan pariwisata
selain bisnis kuliner. Misalnya penjualan souvenir atau rental motor dan
mobil, dan lain lain ” 78

76

Wawancara dengan Kepala Desa Air Hitam Laut tanggal 8 November 2019
Wawancara dengan Kepala Desa Air Hitam Laut tanggal 8 November 2019
78
Wawancara dengan Perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur
tanggal 8 November 2019
77
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Selanjutnya penulis juga mewawancarai beberapa pedagang dan juga
pengunjung mengenai dampak desa wisata terhadap pendapatan mereka, Secara
umum, mereka menanggapi positif dan yakin bahwa dampak kedepannya akan
semakin baik. Hal ini dikarenakn saat ini saja mereka telah merasakan
peningkatan terhadap pendapatan mereka.
“Saya merasakan peningkatan pendapatan semenjak ada ovjek wisata ini
walaupun saya hanya berjualan air minum saja. Setidaknya sekarang saya
sudah bisa mempunyai lapak yang memadai sehingga wisatawan bisa
menikmati munuman sambil duduk dan berteduh. Apalagi jika terwujud
desa wisata saya yakin akan semakin baik perekonomian saya .” 79
Selanjutnya Ibu Harti penjual bakso di daerah wisata juga memberikan
pendapat yang sama tentang pendapaatnnya yang meningkat. Ia menambahkan
bahwa ia sekarang bisa menambah modal untuk usahanya. Maka dari itu dia yakin
perekonomiannya akan semakin baik jika Desa Air

Hitam

Laut

terwujud

menjadi desa wisata.
“Saya merasakan peningkatan pada penjualan saya. Saya sekarang bisa
menambah modal usaha dan selain bakso daya bisa berjualan mie ayam
juga .Jika jadi desa wisata, pasti lebih banyak pengunjung dan berarti
lebih banyak keuntungan” 80
Begitu pula Bapak Jaya yang menyatakan dampak desa wisata membawa
peningkatan pendapatan untuk dirinya.
“Saya sangat tertolong dengan adanya objek wisata ini. Wisatawan banyak
membeli keripik saya dan saya bisa menyekolahkan anak saya hingga

2019
2019

79

Wawancara dengan Bapak Sani, pedagang di Desa Air Hitam Laut tanggal 8 November

80

Wawancara dengan ibu Harti, pedagang di Desa Air Hitam Laut tanggal 8 November
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tamat sekolah. Saya yakin dengan dijadikannya desa wisata maka
pendapatan masyarakat di desa ini semakin baik termasuk saya” 81
Jadi, jika desa wisata dikembangkan dengan maksimal, maka dampak
kedepannya akan semakin baik pula bagi pendapatan masyarakat sekitar.
Pendapatan yang meningkat tentunya akan menambah kemakmuran masuarakat di
daerah tersebut. Begitu pual dengan Bapak Lukman yang menawarkan jasa
memotret berbayar.
“Saya sangat meyakini bahwa kedepannya desa ini jika dijadikan desa
wisata akan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat desa” 82
Kemudian penulis juga mewawancarai pengunjung yang berkunjung ke
pantai cemara dan cagar alam hutan bakau Pantai timur guna meanyakan persepsi
mereka mengenai dampak desa wisata terhadap pendapatan masyarakat sekitar
kedepannya.
“Saya yakin bahwa kedepannya akan sangat bagus terutama untuk
pendapatan masyarakat sekitar. Sekarang saja sudah ramai. Apalaginkalau
jadi Desa Wisata dengan fasilitas yeng lebih baik nantinya.” 83
Selanjutnya, pengunjung yang lain yait Bapak Ruslan juga memberikan
pendapat yang sama, yaitu bahwa akan banyak manfaat dan keuntungan dari segi
pendapatan masyarakat sekitar ketika Desa Wisata berkembang.
“Ya pastinya pendapatan akan meningkat, Dampak ekonomi akan lebi
terlihat jika desa wisata berkembang.” 84

81

2019

82

Wawancara dengan Bapak Jaya, pedagang di Desa Air Hitam Laut tanggal 8 November

Wawancara dengan Bapak Lukman, pedagang di Desa Air Hitam Laut tanggal 8
November 2019
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Wawancara dengan Bapak Hamdi, pengunjung objek wisata di Desa Air Hitam Laut
tanggal 8 November 2019
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Wawancara dengan Bapak Ruslan, pengunjung objek wisata di Desa Air Hitam Laut
tanggal 8 November 2019
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Begitupula dengan Ibu Nur dan Ibu Laras yang juga mengutarakan hal
yang sama mengenai dampak desa wisata terhadap pendapatan masyarakat
sekitar.
“Iya saya yakin akan berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat
sekitar terutama dari segi pendapatan.” 85
“Saya sangat mendukung adanya pengembangan desa wisata, sehingga
perekonomian masyarakat sekitar jadi lebih makmur.” 86
Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak
kedepannya jika desa wisata terwujud maka akan baik terutama untuk pendapatan
masyarakat sekitar. Hal tersebut dikarenakan desa wisata akan membuka banyak
peluang masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru
2.

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dampak ekonomi dalam
pengembangan desa wisata di Desa Air Hitam Laut kabupaten Tanjung
Jabung Timur
Dalam pengembangan desa wisata Desa Air Hitam Laut di Kabupaten

Tanjung Jabung timur juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu
sarana dan prasarana, lingkungan, dan dana atau anggaran yang dikeluarkan
pemerintah. Pengembangan desa wisata Desa Air Hitam Laut tidak hanya
memberikan dampak positif kepada masyarakat, namun menimbulkan dampak
negatif pula.
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Wawancara dengan Ibu Nur, pengunjung objek wisata di Desa Air Hitam Laut tanggal 8
November 2019
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Wawancara dengan Ibu Laras, pengunjung objek wisata di Desa Air Hitam Laut tanggal
8 November 2019
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Menurut Bapak Deden Hanafi selaku perwakilan Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada beberapa dampak negatif tang menjadi
penyebab terhalangnya pengembangan, diantaranya adalah sarana dan prasarana
Sarana untuk menuju desa wisata Desa Air Hitam Laut masih belum memadai
apabila dilalui kendaraan besar serta lingkungan desa wisata Desa Air Hitam Laut
terletak di dataran tinggi, sehingga memiliki tempat-tempat yang curam dan sulit
untuk dijangkau

sehingga menyulitkan

para pekerja

untuk melakukan

pengembangan wisata, dan juga curah hujan cukup tinggi.
“Tetap ada negatifnya yang membuat kami jadi terhambat. Dua
diantaranya adalah sarana dan prasarana Sarana untuk menuju desa wisata
Desa Air Hitam Laut masih belum memadai apabila dilalui kendaraan besar
serta lingkungan desa wisata Desa Air Hitam Laut terletak di dataran tinggi,
sehingga memiliki tempat-tempat yang curam dan sulit untuk dijangkau
sehingga menyulitkan para pekerja untuk melakukan pengembangan wisata,
dan juga curah hujan cukup tinggi. ” 87
Sementara itu jika berdasarkan dana , anggaran dari pemerintah Anggaran
yang diterima oleh Dinas Priwisata dan Kebudayaan Kabupaten sudah sesuai
dalam Anggaran Dana Perencanaan yang tercantum dalam DPA, sehingga
pengembangan tidak bisa melebihi dana tersebut, sehingga pengembangan desa
wisata terkesan lambat karena harus dikembangkan secara bertahap.
“Sementara jika soal dana, itu sudah sesuai anggaran dana perencanaan
DPA, sehingga kita tidak bisa mengembangkan melampaui dana yang
telah ditetapkan sehingga kesannya menjadi lambat ” 88
Dalam hal ini pemkab Tanjabtim khususnya Dinas Pariwisata telah
memberikan yang terbaik. Dan meskipun terkesan lambat, namun tetap
87

Wawancara dengan Perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur
tanggal 8 November 2019
88
Wawancara dengan Perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur
tanggal 8 November 2019
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pengembangan desa wisata di Desa Air hitam laut akan tetap dilaksanakan sebaik
mungkin.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif
dari pengembangan desa wisata di Desa Air Hitam Laut kabupaten
Tanjung Jabung Timur
Selanjutnya

pemerintah

juga mengupayakan beberapa

hal untuk

meminimalisir dampak negatif dari pengembangan desa wisata di Desa Air Hitam
Laut kabupaten Tanjung Jabung Timur. Menurut Bspak Deden hanani ada
beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu :
“Pemerintah telah mengupayakan beberapa hal untuk meminimalisirnya.
Untuk ke desa tersebut, Pemerintah sudah memberikan sosialisasi melalui
Kades tentang pelestarian budaya. Kami juga memberikan beberapa modul
dan buku untuk menambah wawasan kades, sehingga ia bisa meneruskan
kepada warganya ” 89
Lalu, ia menambahkan bahwa Pemerintah yaitu Dinas Periwisata dan
Kebudayaan

akan

menindaklanjuti

pelaku-pelaku

penyimpangan,

seperti

penyimpangan corat-coret fasilitas umum di sekitar objek wisata desa wisata Desa
Air Hitam Laut di Kabupaten Tanjung Jabung timur .
“Ya... kami juga akan menindaklanjuti pelaku-pelaku penyimpangan,
seperti penyimpangan corat-coret fasilitas umum di sekitar objek wisata
desa wisata Desa Air Hitam Laut di Kabupaten Tanjung Jabung timur.
Mereka yang tidak bertanggung jawab akan diberikan sanksi dan akan di
buat perdanya ” 90
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Wawancara dengan Perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur
tanggal 8 November 2019
90
Wawancara dengan Perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur
tanggal 8 November 2019
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Selanjutnya, Bapak deden juga menyatakan bahwa pemerintah yang terkait
dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanjabtim telah
membentuk POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang nantinya diharapkan
dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat .
“Kami juga telah mendirikan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata)
yang nantinya diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan
masya ” 91
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanjabtim juga telah
memperbolehkan

dan

menyediakan

area

untuk

masyarakat

mendirikan

wirausaha.Hal ini agar masyarakat dapat berjualan tanpa takut lahannya digusur.
Pemerintah juga menyediakan tempat sampah yang dibedakan jenisnya untuk
dimanfaatkan kembali. Serta, pemerintah juga memperbaiki gardu pandang di
desa wisata Desa Air Hitam Laut di Kabupaten Tanjung Jabung timur

B. Pembahasan

Dari hasil evaluasi yang dilakukan melalui wawancara dan observasi,
terbukti bahwa pengembangan desa wisata di desa Air Hitam laut membawa
dampak positif terhadap ekonomi karena meningkatkan pendapatan masyarakat
sekitar. Mereka dapat membuka usaha kuliner dan souvenir ataupun oleh oleh,
serta beberapa diantara mereka pun bekerja di objek wisata tersebut.
Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi adalah:
1.

Sarana dan prasarana Sarana untuk menuju desa wisata Desa Air
Hitam Laut masih belum memadai apabila dilalui kendaraan besar.

91

Wawancara dengan Perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur
tanggal 8 November 2019
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2. Lingkungan desa wisata Desa Air Hitam Laut terletak di dataran
tinggi, sehingga memiliki tempat-tempat yang curam dan sulit untuk
dijangkau sehingga menyulitkan para pekerja untuk melakukan
pengembangan wisata, dan juga curah hujan cukup tinggi.
3.

Dana atau anggaran dari pemerintah Anggaran yang diterima oleh
Dinas Priwisata dan Kebudayaan Kabupaten sudah sesuai dalam
Anggaran Dana Perencanaan yang tercantum dalam DPA

Upaya yang dilakukan pemerintah atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
untuk meminimalisir dampak negatif dari pengembangan desa wisata Desa Air
Hitam Laut di Kabupaten Tanjung Jabung timur disini sangat lah diperlukan.
Upaya yang dilakukan yaitu:
a. Pemerintah sudah memberikan sosialisasi melalui Kades tentang

pelestarian budaya
b.

Pemerintah

yaitu

Dinas

Periwisata

dan

Kebudayaan

akan

menindaklanjuti pelaku-pelaku penyimpangan, seperti penyimpangan
corat-coret fasilitas umum di sekitar objek wisata desa wisata Desa Air
Hitam Laut di Kabupaten Tanjung Jabung timur
c. Pemerintah yang terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Tanjabtim telah membentuk POKDARWIS
(Kelompok Sadar Wisata) yang nantinya diharapkan dapat membantu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
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d. Dinas

Pariwisata

dan

Kebudayaan

Kabupaten

Tanjabtim

memperbolehkan dan menyediakan area untuk masyarakat mendirikan
wirausaha.
e.

Pemerintah menyediakan tempat sampah yang dibedakan jenisnya
untuk dimanfaatkan kembali.

f.

Perbaikan gardu pandang di desa wisata Desa Air Hitam Laut di
Kabupaten Tanjung Jabung timur

7

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penemuan dan pembahasan, maka dapat disipulkan bahwa :
1. Pengembangan desa wisata di desa Air Hitam laut membawa dampak
positif terhadap ekonomi karena meningkatkan pendapatan masyarakat
sekitar
2. Adapun faktor faktor yang mempengaruhi adalah sarana dan prasarana,
kondidi geografis desa wisata serta dana yang terbatas
3. Upaya yang dilakukan pemerintah atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
untuk meminimalisir dampak negatif dari pengembangan desa wisata Desa
Air Hitam Laut di Kabupaten Tanjung Jabung timur yaitu dengan
memberikan sosialisasi melalui Kades tentang pelestarian budaya ,
menindaklanjuti pelaku-pelaku penyimpangan, seperti penyimpangan
corat-coret fasilitas umum di sekitar objek wisata desa wisata Desa Air
Hitam Laut di Kabupaten Tanjung Jabung timur , membentuk
POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang nantinya diharapkan dapat
membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat , memperbolehkan dan
menyediakan area untuk masyarakat mendirikan wirausaha, menyediakan
tempat sampah yang dibedakan jenisnya untuk dimanfaatkan kembali. Dan
memperbaiki gardu pandang di desa wisata Desa Air Hitam Laut di
Kabupaten Tanjung Jabung timur
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B. Saran
Dari kesimpulan tersebut, maka dapat di berikan saran agar :
1. Pemerintah mencari alokasi dana dengan bekerja sama dengan pihak
swasta untuk mengembangkan desa wisata di desa Air Hitam Laut
Tanjung Jabung Timur
2. Pemerintah lebih inovatif dalam memasarkan dan mengiklankan desa
wisata di desa Air Hitam Laut Tanjung Jabung Timur
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Lampiran I
Instrumen Pengumpulan Data
Lembar Observasi
Objek Observasi
Objek wisata unggulan
Kerja sama pemerintah dan
masyarakat
Lokasi
Dokumen desa
Aktivitas masyarakat sekitar obejk
wisata

Ada
√
√
√
√
√

Tidak ada

Lembar Wawancara

Kepala Desa
1. Bagaimana pengembangan desa wisata terhadap pendapatan masyarakat sekitar ?
Jawab :
“Pastinya kedepannya jika desa cemara telah menjadi desa wisata maka akan memicu
laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa cemara itu sendiri. Wisatawan akan
banyak berkunjung dan itu menguntungkan pedagang yang nota benenya adalah
penduduk desa. Otomatis pendapatan masyarakat akan bertambah. Jadi, tentunya
prospek kedepan terhadap pendapatan masyarakat sangat baik ”

Tokoh Masyarakat
1. Bagaimana pengembangan desa wisata terhadap pendapatan masyarakat sekitar ?
Jawab :
“Saya yakin kedepannya dengan adanyapengembangan desa wisata ini, maka
pendapatan masuarakat akan meningkat. Mereka bahkan dapat membuka usaha
sendiri “

Perwakilan Dinas Partiwisata
1. Bagaimana dampak pengembangan wisata di desa wisata desa air hitam laut?
Jawab :
“Dengan adanya pengembangan desa wisata maka masyarakat sekitar akan semakin
baik perekonomiannya. Masyarakat juga akan mendapatkan peluang bagus untuk
membuka usaha yang berkaitan dengan pariwisata selain bisnis kuliner. Misalnya
penjualan souvenir atau rental motor dan mobil, dan lain lain”
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dampak ekonomi dalam pengembangan
desa wisata di Desa Air Hitam Laut kabupaten Tanjung Jabung Timur?
Jawab :
“Tetap ada negatifnya yang membuat kami jadi terhambat. Dua diantaranya adalah
sarana dan prasarana Sarana untuk menuju desa wisata Desa Air Hitam Laut masih
belum memadai apabila dilalui kendaraan besar serta lingkungan desa wisata Desa
Air Hitam Laut terletak di dataran tinggi, sehingga memiliki tempat-tempat yang
curam dan sulit untuk dijangkau sehingga menyulitkan para pekerja untuk melakukan
pengembangan wisata, dan juga curah hujan cukup tinggi. ”
“Sementara jika soal dana, itu sudah sesuai anggaran dana perencanaan DPA,
sehingga kita tidak bisa mengembangkan melampaui dana yang telah ditetapkan
sehingga kesannya menjadi lambat ”
3. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif dari
pengembangan desa wisata di Desa Air Hitam Laut kabupaten Tanjung Jabung
Timur?
Jawab :
“Pemerintah telah mengupayakan beberapa hal untuk meminimalisirnya. Untuk ke
desa tersebut, Pemerintah sudah memberikan sosialisasi melalui Kades tentang
pelestarian budaya. Kami juga memberikan beberapa modul dan buku untuk
menambah wawasan kades, sehingga ia bisa meneruskan kepada warganya ”
“Ya... kami juga akan menindaklanjuti pelaku-pelaku penyimpangan, seperti
penyimpangan corat-coret fasilitas umum di sekitar objek wisata desa wisata Desa Air
Hitam Laut di Kabupaten Tanjung Jabung timur. Mereka yang tidak bertanggung
jawab akan diberikan sanksi dan akan di buat perdanya ”
“Kami juga telah mendirikan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang nantinya
diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masya ”

Mayarakat :
Pedagang
“Bagaimana dampak pengembangan desa wisata terhadap pendapatan masyarakat sekitar ?”
Jawab :
1. Bapak Sani :
“Saya merasakan peningkatan pendapatan semenjak ada ovjek wisata ini walaupun
saya hanya berjualan air minum saja. Setidaknya sekarang saya sudah bisa
mempunyai lapak yang memadai sehingga wisatawan bisa menikmati munuman
sambil duduk dan berteduh. Apalagi jika terwujud”
2. Ibu Harti :
“Saya merasakan peningkatan pada penjualan saya. Saya sekarang bisa menambah
modal usaha dan selain bakso daya bisa berjualan mie ayam juga .Jika jadi desa
wisata, pasti lebih banyak pengunjung dan berarti lebih banyak keuntungan”
3. Bapak Jaya :
“Saya sangat tertolong dengan adanya objek wisata ini. Wisatawan banyak membeli
keripik saya dan saya bisa menyekolahkan anak saya hingga tamat sekolah. Saya
yakin dengan dijadikannya desa wisata maka pendapatan masyarakat di desa ini
semakin baik termasuk saya”
4. Bapak Lukman :
“Saya sangat meyakini bahwa kedepannya desa ini jika dijadikan desa wisata akan
semakin meningkatkan pendapatan masyarakat desa”

Pengunjung :
“Bagaimana dampak pengembangan desa wisata terhadap pendapatan masyarakat sekitar ?”
1. Bapak Hamdi :
“Saya yakin bahwa kedepannya akan sangat bagus terutama untuk pendapatan
masyarakat sekitar. Sekarang saja sudah ramai. Apalaginkalau jadi Desa Wisata
dengan fasilitas yeng lebih baik nantinya.”
2. Bapak Ruslan
“Ya pastinya pendapatan akan meningkat, Dampak ekonomi akan lebi terlihat jika
desa ini menjadi desa wisata.”
3. Ibu Nur
“Iya saya sayin akan berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat sekitar terutama
dari segi pendapatan.”
4. Ibu Laras
“Saya sangat mendukung adanya desa wisata, sehingga perekonomian masyarakat
sekitar jadi lebih makmur.”
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RIWAYAT PENDIDIKAN
2004-2010

: SDN 13 SIMBUR NAIK

2010-2013

: MTS BUSTANUL ULUM SIMBUR NAIK

2013-2016

: MAS BUSTANUL ULUM SIMBUR NAIK

2016-SEKARANG

: UIN STS JAMBI

PENGALAMAN ORGANISASI
1. SEKRETARIS UMUM IKATAN KEKELUARGAAN PELAJAR MAHASISWA SIMBUR
NAIK ( IKPMS ) : 2018 – 2019
2. ANGGOTA DEPARTEMEN PENGEMBANGAN KEILMUAN DAN PENELITIAN,
IKATAN KEKELUARGAAN MAHASISWA/PELAJAR INDONESIA SULAWESI
SELATAN CABANG JAMBI : 2018 – 2019
3. ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM ( HMI ) : 2019 SEKARANG

