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PENDAHULUAN     
 

1.1. LATAR BELAKANG 

Kawasan perairan di pesisir Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh diketahui sebagai salah satu habitat kura 
kura yaitu Tuntong Laut (Batagur Borneoensis) yang merupakan satwa langka yang dilindungi. Tuntong Laut 
merupakan salah satu dari 29 species kura kura yang ada di Indonesia. Oleh International Union for the 
Conservation of Nature (IUCN), populasi B. borneoensis dimasukkan ke dalam kategori Kritis (CR, Critically 
Endangered). Pemerintah Indonesia telah mengkategorikan B. borneoensis sebagai spesies dengan prioritas 
konservasi yang tinggi dan telah dicantumkan dalam lampiran "Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999" 
tentang perlindungan hewan dan tumbuhan.  

Sebaran Satwa ini menjangkau hampir di berbagai penjuru dunia.Di Asia Tenggara bagian selatan. Sebarannya 
meliputi Thailand bagian selatan, Malaysia, dan Kalimantan. Di Indonesia salah satu habitatnya adalah di pesisir 
Pulau Sumatra yaitu di kawasan muara dan di bagian sungai di pesisir Aceh Tamiang yang masih terpengaruh 
oleh pasang surut. Pada musim kawin hewan ini  akan bermigrasi  ke arah pantai dan seperti halnya penyu laut,  
kura kura betina akan bertelur dan meninggalkan telurnya di pasir pantai.  

Tidak hanya oleh perburuan dan pengambilan telur untuk di konsumsi, rusaknya kawasan mangrove juga 
menjadi ancaman bagi kepunahan satwa ini. Terdapat hubungan bersifat ekologis yang sangat kuat antara kura-
kura ini terhadap keberadaan hutan bakau. B. Borneoensis merupakan penyebar biji bagi perkembangan  jenis 
pohon berembang (Sonneratia caseolaris) dimana buahnya menjadi salah satu sumber pakan bagi hewan ini.   

Perhatian dan Keprihatinan terhadap keterancaman species ini pada tahun 2012 oleh Yayasan Satucita Lestari 
Indonesia (YSLI) dengan dukungan PT Pertamina EP Field Rantau, melakukan usaha konservasi Tuntong Laut (B. 
Borneoensis) yang dipusatkan di wilayah  Pusung Kapal Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Progam 
ini kemudian mendapatkan dukungan lebih lanjut dari  Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh.  

Disadari bahwa usaha konservasi species Tuntong Laut dan habitatnya berupa kawasan hutan mangrove tidak 
akan berhasil jika tidak melibatkan masyarakat setempat. Memunculkan kesadaran atas perlunya  konservasi 
alam  terhadap masyarakat membutuhkan partisipasi dalam bentuk yang nyata baik pelibatan sebagai kelompok 
pengawas lingkungan maupun upaya peningkatan ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan yang salah 
satunya adalah melalui kegiatan ekowisata. 

Pengelolaan destinasi wisata melalui pendekatan ekowisata menjadi pilihan yang umum diterapkan bagi 
kawasan-kawasan alami maupun kawasan yang dilindungi bagi kepentingan konservasi jenis maupun habitat. 
Ekowisata mensyaratkan adanya perhatian terhadap kaidah-kaidah konservasi dan partisipasi dari masyarakat 
setempat. Pendekatan ekowisata juga memastikan bahwa pengelolaan wisata dikawasan tersebut memberi 
manfaat yang besar  secara ekonomi  bagi masyarakat lokal. Pendekatan ekowisata juga sejalan dengan tren 
pariwisata saat ini dan tahun-tahun mendatang, dimana kesadaran akan lingkungan yang berkelanjutan serta 
kedekatan terhadap masyarakat setempat menjadi perhatian bagi wisatawan untuk berkunjung.   Perubahan 
tren di dunia kepariwisataan terus berkembang dan berubah sejak dekade terakhir dari perjalanan yang bersifat 
konvensional berubah menjadi perjalanan yang bertanggung jawab, ingin mengenal lebih dekat alam dan 
lingkungan serta adat dan budaya  setempat.  

 

Ini menunjukkan bahwa wisatawan tidak lagi hanya cukup dipuaskan dengan perjalanan pengamatan panorama 
alam dan budaya semata, tetapi ingin lebih terlibat secara fisik dan psikologis melaluai aktifitas yang atraktif, 
partisipatif  yang menggugah kesadaran kepedulian terhadap ekologi.  

Tren ekowisata, green tourism atau wisata hijau  ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam 
pertumbuhan pariwisata global. Begitu juga wisata minat khusus petualangan tumbuh secara fenomena.  
Pertumbuhan Trend wisata adventure (petualangan) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat 
signifikan, antara tahun 2010-2014 peningkatan industri wisata adventure mencapai kenaikan sampai dengan 
195%. 

Upaya pengembangan wisata di daerah ini tentu juga membutuhkan paritispasi masyarakat setempat. Pelibatan 
masyarakat dalam kegiatan pariwisata di Pusung Kapal telah dimulai Pada tahun 2017, dengan membentuk 
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai pengelola kegiatan wisata yang dibina oleh PT Pertamina EP Field 
Rantau. Kelompok ini diharapkan dapat menjadi pelopor dalam mengelola kawasan ekowisata ditempat ini 
sekaligus sebagai penyampai pesan konservasi bagi masyarakat dan pengunjung. 

 

1.2. WILAYAH  PERENCANAAN 

Kabupaten Aceh Tamiang sebagai salah satu dari Kabupaten/Kota di provinsi Aceh yang memiliki beragam 
keunggulan potensi wisata. Keunggulan tersebut tidak hanya dari segi aspek historis yang dimilikinya tetapi juga 
berbagai daya tarik wisata alam,  tradisi dan budaya yang masih terpelihara.  Berdasarkan RIPPARDA (Rencana 
Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah) Kabupaten Aceh Tamiang (2018), potensi daya tarik wisata 
Kabupaten Aceh Tamiang sangat beragam dan  tersebar di 12 (dua belas) kecamatan. Potensi daya tarik tersebut 
, berupa wisata alam, budaya-sejarah maupun buatan yang  jumlahnya mencapai 74 objek dengan rincian 32 
daya tarik alam, 28 daya tarik budaya/sejarah dan 14 daya tarik wisata buatan. 

Salah satu daya tarik wisata alam yang terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang adalah kawasan Pusung Kapal yang 
di Kecamatan Seruway yang meliputi juga kawasan mangrove Pantai Ujung Tamiang dan Pantai Pusung Cium, 
yang berada di wilayah paling ujung dari Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Kedua pantai tersebut 
dapat diakses melalui jalan darat selama ±1,5 jam dari Kota Kualasimpang dengan kendaraan roda dua maupun 
empat.  

Saat ini kedua pantai tersebut menjadi salah satu lokasi berwisata yang populer bagi masyarakat kecamatan 
Seruway. Pantai Ujung Tamiang ini diketahui merupakan salah satu tempat bertelur dan berkembangnya 
Tuntong Laut. Keberadaan Tuntong Laut sebagai daya tarik wisata juga menjadikan satwa ini berada dalam 
keterancaman yang tinggi.  Diperlukan upaya yang terpadu dalam pengelolaan wisata di kawasan ini agar 
kelestarian satwa dan kawasan dapat tetap terjaga sebagai aset wisata berkelanjutan. 

Untuk itu diperlukan perencanaan pengelolaan yang komprehensip dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan 
Kawasan Ekowisata (Master Plan Ekowisata) sebagai panduan bagi para pihak dalam melakukan berbagai 
aktifitas pembangunan maupun pengembangan kawasan khususnya dalam kegiatan wisata.  

Master plan wisata ini nantinya akan menjadi pedoman dan arahan pengembangan kawasan ekowisata 
mangrove di  Desa Kuala Pusung Kapal  yang meliputi Pantai Ujung Tamiang dan Pantai Pusung Cium. Untuk 
mendapatkan pedoman dan arahan yang benar-benar sesuai dengan karakteristik wilayah dan lingkungannya 
serta mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada, maka sangat perlu untuk 
melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pengembangan ekowisata di kawasan ini.  
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Dalam perkembangannya, dari beberapa fase FGD (Fokus Group Discussion) dengan para pihak, selanjutnya 
penamaan Rencana Induk  Ekowisata Kuala Pusung Kapal diusulkan untuk diubah menjadi  Rencana Induk 
Ekowisata Pesisir Seruway mengingat cakupan wilayah perencanaan yang melingkupi tiga desa di Kecamagtan 
Seruway. 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan Rencana Induk Pariwisata (master plan) Kawasan Ekowisata Pusung Kapal  dimaksudkan sebagai 
arahan (guideline) bagi segenap pemangku kepentingan guna percepatan pembangunan kawasan ekowisata 
Pusung Kapal Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.  

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Induk ini adalah : 

1. Melakukan inventarisasi potensi daya tarik wisata di kawasan Desa Kuala Pusung Kapal yang juga 
meliputi Pantai Ujung Tamiang dan Pantai Pusung Cium. 

2. Melakukan kajian potensi Kawasan Wisata Desa Kuala Pusung Kapal Kecamatan Seruway.  
3. Diperolehnya  arahan bentuk dan model pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan 

kaidah-kaidah ekowisata. 
4. Didapatnya gambaran model partisipasi masyarakat dalam perlindungan  kawasan melalui kegiatan 

ekonomi  dan konservasi yang berkelanjutan. 
5. Didapatnya gambaran model pengelolaan kawasan berdasarkan sistem zona pengembangan yang 

terpadu. 
6. Didapatkannya model pengembangan produk dan paket wisata yang sesuai dengan pasar wisata yang 

dituju. 
 

1.4. METODOLOGI 

Metodologi yang digunakan dalam menghasilkan Rencana Induk Pengembangan ‘Ekowisata’ Pesisir Seruway 
adalah melalui: 

1. Survey pengambilan data kebutuhan pengembangan kawasan, termasuk didalamnya adalah 
pengambilan data primer dan sekunder sesuai dengan lingkup kerja yang telah dijabarkan. 

2. Focus Group Discussion (FGD) terhadap kelompok lokal dan para pihak terkait dengan kawasan rencana 
pengembangan. 

3. Analisa hasil survey dan berdasarkan data primer dan sekunder yang dipadukan dengan berbagai 
instrumen peratuan yang terkait dengan kawasan rencana pengembangan. 

4. Penyusunan desain rencana induk.  

 

 

 

 

 

 

1.5.  ALUR PROSES 

Kerangka alur penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan Kawasan Ekowisata Pesisir Seruway adalah 
sebagai berikut : 

Gambar 1.1. 
Bagan Alur proses Penyusunan Rencana Induk Kawasan  Ekowisata Pesisir Seruway  

 

 

 

 

 

 

 

1.6. KELUARAN 

Keluaran yang diharapkan dari  Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Kawasan Ekowisata Pusung Kapal adalah: 

1. Dokumen perencanaan kawasan ekowisata  Pusung Kapal yang meliputi : 
a. Arahan perwilayahan (zonasi) kawasan Kuala Pusung Kapal yang juga meliputi Pantai Ujung 

Tamiang dan Pantai Pusung Cium.  
b. Arahan pengembangan fasilitas pendukung pengelolaan pusat konservasi dan layanan 

kunjungan. 
c. Arahan Model pengelolaan kawasan 
d. Arahan pengembangan produk dan pemasaran  wisata. 
e. Arahan pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat (Pengelolaan 

kawasan, ekonomi alternatif dan kompetensi SDM). 
 

Aspek  

Bio – Fisik 

Sosial Budaya 
Masyarakat 

Sarana & 
Prasarana Kebijakan 

Potensi 
Pasar 

Aspek 
Geografis 

Potensi 
Wisata 

Data Survei & FGD Data Pustaka 

Saran dan Pendapat Para Pihak/Ahli 

Proses & Analisis Data 

Kesimpulan 

& Rekomendasi 

Perencanaan & Arahan 
Pengembangan 

Konsep 
Pengelolaan  

Zonasi 
Kawasan 

Kelembagaan & 
SDM 

Produk & 
Paket Wisata 

Fasilitas  Promosi & 
Pemasaran 
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AGST

II III IV I II III IV I II III IV I

1 Persiapan X

2 Pengumpulan Data Pustaka X X X X X X X X X X

3 Pengumpulan Data Lapangan X X X

4 Pengolahan Data dan Analisis X X X X X X X X X

5 FGD Pra Studi X

6 FGD Draft Final X

7 Pembuatan Peta X X X X X X X X

8 Pembuatan Gambar Desain X X X X X X X X

9 Penyusunan Laporan Awal X X X X X X

10 Penyusunan Laporan Final X X

11 Penyampaian Laporan Final X

MEI JUN JUL

BULAN

No. KEGIATAN

2. Arahan pengembangan Standar Operasi Pengelolaan (SOP); 
a. SOP pengelolaan kawasan 
b. SOP pelayanan kunjungan dan atraksi wisata 
c. SOP Pengurangan Resiko (Obyektif dan Kebencanaan) 

 
3. Detail Engineering Design (site plan) Kawasan Ekowisata Pusung Kapal.  

 

1.7.  INDIKATOR KEBERHASILAN 

Indikator keberhasilan dari program ini adalah: 

1. Tersusunnya dokumen Rencana Induk Kawasan Ekowisata Kuala Pusung Kapal yang dilengkapi dengan 
gambar-gambar desain dan animasi 3D 

2. Tersusunnya Arahan Pengelolaan  Kawasan Ekowisata Kuala Pusung Kapal 
3. Tersusunnya Detail Engineering Design Kawasan Ekowisata Kuala Pusung Kapal. 

 

1.8. JADWAL KEGIATAN  

Jangka waktu rencana penyelesaian  penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembang ekowisata ini 
membutuhkan waktu 3,5 bulan dimulai dari tahap persiapan hingga pfinalisasi laporan dengan jadwal sebagai   
berikut; 
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GAMBARAN UMUM  
WILAYAH PERENCANAAN     
 
 

2.1. KONDISI FISIK LINGKUNGAN 

2.1.1. Keadaan Geografis dan Administrasi Wilayah 

Gambaran umum wilayah perencanaan dalam rencana induk pengembangan ekowisata Kawasan Pesisir Seruwai 
meliputi wilayah tiga Kampung atau desa yang terdapat di Kecamatan Seruwai, Kabupaten Aceh Tamiang. Ke tiga  
kampung ini memiliki karakteristik bentang alam yang relatif seragam, yaitu berupa desa pesisir dengan 
topografi yang relatif datar. Tiga  kampung ini saling berbatasan satu dengan yang lain dimana kampung Kw 
Pusung Kapal berada di bagian barat wilayah perencanaan yang  berbatasan dengan Kecamatan Bendahara di 
bagian utara dengan batas fisik berupa sungai Tamiang. Desa Kuruk III berada di bagian  selatan yang berbatasan 
di bagian baratnya dengan Kampung Sungai Kuruk I dan dibagian tengah terdapat kampung Kampung Baru yang 
diapit oleh Kampung Kw Pusung Kapal dan Kampung Sungai Kuruk III.  Kampung Kampung Baru  di wilayah 
baratnya berbatasan dengan kampung Gelung, Kampung Paya Udang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dua Desa diwilayah perencanaan ini yaitu Kampung Kw Pusung Kapal dan  Kampung Sungai Kuruk III merupakan 
desa pesisir yang memiliki wilayah pantai yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian timurnya. 
Rata-rata ketinggian lahan kawasan perencanaan berada di bawah 500 mdpl (BPS,  Kabupaten Aceh Tamiang, 
2018) 

Tabel  2.1. : Batas Wilayah Desa Kawasan Perencaaan 
Pengembangan Ekowisata Pesisir Seruway 

Desa 
Batas  Wilayah 

Utara Timur Selatan Barat 

Kw Pusung Kapal Kec. Bendahara Selat Malaka 
Kampung Baru & 
Sungai Kuruk III 

Kec. Bendahara 

Kampung Baru Kec. Bendahara Kw Pusung Kapal Sungai Kuruk I & III Gelung & Paya Udang 

Sungai Kuruk III Kampung Baru Selat Malaka Lubuk Damar Sungai Kuruk II 

 

 

Luas ke tiga kampung wilayah perencanaan mencapai 6.524 hektar atau 34,61 % dari luas Kecamatan Seruway 
yang mencapai 18.849 hektar dari 24 Desa atau Kampung yang ada di Kecamatan ini.  Secara administratif ketiga 
desa ini berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Seruway. Tiga desa ini merupakan bagian dari 24 desa 
atau kampung yang terdapat di kecamatan Seruway dan merupakan kampung yang terdekat keberadaannya 
pada habitat tuntong laut di pesisir kecamatan Seruway. 

Secara hirarki pemerintahan, setiap Kecamatan terdiri dari beberapa mukim dan setiap mukim terbagi lagi dalam 
beberapa desa atau kampung, selanjutnya pada setiap kampung terbagi lagi dalam beberapa dusun.  Setiap 
kampung dipimpin oleh seorang Datok Penghulu  dan pada setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. 
Dari profil pembagian wilayah administrasi Kecamatan Seruway menunjukkan wilayah perencanaan ini berada 
pada wilayah 2 mukim dengan total jumlah dusun di ke tiga desa ini berjumlah 8 dusun. 

Untuk mencapai kawasan Rencana Pengembangan dapat diakses melalui jalan darat dari Kota Kuala Simpang 
sebagai ibukota kabupaten  melalui jalan raya Kuala Simpang via  Rantau atau langsung dari arah kota melintasi 
jembatan Sungai Tamiang yang selanjutnya mengarah ke kota kecamatan Seruway. Dari kota kecamatan 
terdapat dua jalur menuju kawasan ini, yang pertama adalah jalan menuju Kw Pusung Kapal melewati Kampung 
Baru dan yang ke dua adalah jalur menuju kampung Sungai Kuruk III.  Jarak tempuh berkendaraan dari kota  
Kuala Simpang mencapai lebih kurang 50 menit perjalanan dengan jarak tempuh sekitar 40 km. 

 

 

Gambar 2.1. :  Peta Wilayah Administrasi Desa Kawasan 
Rencana Pengembangan Ekowisata Pesisir Seruway 
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2.1.2.  Topografi 

Kawasan perencanaan merupakan wilayah pesisir yang secara administrasi termasuk dalam Kecamatan Seruway.  
Secara keseluruhan, Kecamatan Seruway  memiliki  bentang topografi yang relatif datar dengan klasifikasi 
kelerengan antara 0 - 2%, 2 - 8% dan 8 - 15%,. Berdasarkan kelompok kelerengan tersebut wilayah ini dominan 
berkelerengan 0-2%, dengan luasan   mencapai 10.501 hektar  atau 49,16% dari total luas wilayah kecamatan 
(BPS Kab. Aceh Tamiang, 2017). Sehingga kondisi topografi wilayah kawasan perencanaan dapat dikatakan berada 
pada dataran rendah pada kawasan pesisir yang relatif datar menjadikan daerah ini muara bagi aliran sungai 
yang mengalir dari wilayah dataran tinggi pengunungan di bagian barat kabupaten Aceh Tamiang. Total luas 
wilayah tiga desa pada kawasan perencanaan mencapai 6.574 hektar dengan pola penggunaan lahan yang 
beragam.  

Kawasan dataran rendah yang relatif datar ini menjadikan wilayah ini berkembang menjadi kawasan 
permukiman, pertanian dan perkebunan. Selain kawasan hutan dengan luas areal mencapai 1.601 hekatar, 
sebagian besar lahan yang terdapat di kawasan ini merupakan lahan kebun rakyat dan areal pertambakan atau 
kolam ikan serta persawaan dan ladang. Di Kawasan ini masih terdapat lahan kosong yang belum diusahakan 
seluas 1.489 hektar.  

Sumber Kecamatan Seruway Dalam Angka, 2018 

 

 

 

 

2.1.3. Iklim 

Menurut klasifikasi iklim Schmidt Fergusson (1952) Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai type iklim A dan B 
sebagaimana kawasan tropis lainnya. Iklim sangat dipengaruhi oleh angin yang senantiasa bertukar setiap 
tahunnya, sehingga terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim Hujan 
terjadi dari bulan September sampai dengan bulan Februari, sedangkan musim kemarau mulai bulan Maret 
sampai dengan bulan Agustus. Hujan rata-rata tiap tahunnya diantara 1.000 sampai 2.000 mm, sedangkan suhu 
udara berkisar diantara 28 – 320C dengan kelembaban nisbi rata-rata 75%. 

 

2.1.4. Hidrologi 

Kawasan ini merupakan hilir dari aliran sungai Tamiang yang merupakan Satuan Wilayah Sungai yang terbesar di 
Kabupaten Aceh Tamiang, Sungai ini berhulu di kawasan pegunungan di Kabupaten Aceh Tamiang yang sebagian 
wilayahnya termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.  Sungai ini merupakan sumber untuk 
pengairan ke persawahan dan perkebunan. Pada bagian muara, sungai ini dimanfaatkan sebagai jalur 
aksesibilitas warga yang bermata pencaharian sebagai nelayan untuk pergi melaut. Sedangkan persawahan 
warga umumnya berada di sepanjang aliran sungai ini.   

Fluktuasi air sungai ini sangat di pengaruhi oleh iklim dan kondisi penggunaan lahan wilayah aliran sungai (WAS) 
atau di hulunya. Kondisi Topografi Aceh Tamiang mempengaruhi kondisi hodrologi kawasan. Pada bagian hulu 
yaitu dibagian Barat Laut dan Barat Daya berupa pegunungan dan perbukitan yang rerlatif curam, sedangkan 
dibagian tengah kondisi topografi bergelombang  hingga mendatar di bagian pesisir pantai timur Aceh Tamiang.  
Hal ini mengakibatkan aliran air permukaan dari bagian hulu mengalir cukup deras dan mulai berkurang di bagian 
tengah dan semakin pelan di bagian hilir. 

Kondisi demikian, menyebabkan bagian hilir menjadi tempat pengendapan sedimen yang berasal dari bagian 
hulu (Tamiang Hulu, Tenggulun, Bandar Pusaka dan Sekerak). Pada musim penghujan dengan instensitas tinggi, 
aliran sungai akan cenderung naik dan membawa material potongan kayu dari hulu sungai maupun sampah dari 
kawasan permukiman warga yang dihanyutkan hingga ke muara. Sehingga pada musim air sungai naik ini akan 
terlihat potongan maupun batangan kayu serta sampah terdampar di kawasan pantai Ujung Tamiang Kuala  
Pusung Kapal. 

 

Tabel 2.4. : Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan 
                      di Kabupaten Aceh Tamiang (mm) Tahun 2017 

Gambar:  Kawasan muara Sungai Tamiang di pesisir  Desa Pusong Kapal menghijau 
dengan tanaman Mangrove disepadan kiri dan kanan muara. 
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2.1.5. Ekologi  

Kawasan Perencanaan berada di wilayah pesisir Kecamatan Seruway dan muara dari beberapa sungai yang 
terdapat di Aceh Tamiang. Terdapat dua tipe pesisir di kawasan ini antara lain berupa pantai berpasir (sandy 
beach) yang terdapat di Ujung Tamiang dan Pulau Pusung Cium, pantai berlumpur (muddy beach) pada daerah 
muara dan alur-alur sungai.  

 Kawasan  kaya hara ini menjadi tempat yang sesuai bagi tumbuhnya berbagai jenis mangrove. Mangrove 
tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, tergenang 
saat pasang dan bebas genangan saat surut.  Mangrove ini tumbuh secara luas membentuk kawasan hutan 

mangrove. Tumbuhan mangrove di pesisir ini membentuk kawasan hutan yang luas dan menjadi habitat dari 
berbagai jenis satwa termasuk satwa langka yang dilindungi yaitu tuntong laut dan juga buaya muara.  

Hutan mangrove merupakan salah satu tipe hutan yang terdapat di pesisir pantai.  Hutan Mangrove 
adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang hidup di dalam kawasan yang lembab dan berlumpur serta 
dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove sering juga disebut sebagai hutan pantai, hutan payau 
ataupun hutan bakau (Harahab, 2013).  

Kawasan hutan mangrove pantai timur sumatera umumnya 
terdapat vegetasi mangrove berupa pohon-pohonan dan 
semak yang terdiri atas 12 genera tumbuhan berbunga 
(Avicennia, Sonneratia, Rhizophora, Bruguiera, Ceriops, 
Xylocarpus, Lumitzera, Laguncularia, Aegiceras, Aegiatilis, 
Snaeda, dan Conocarpus) yang termasuk ke dalam delapan 
famili. Jenis mangrove tertentu, seperti Bakau (Rhizophora 
sp.) dan Tancang (Bruguiera sp.).  

Umumnya mangrove memiki sistem perakaran yang 
menonjol sehingga disebut    dengan    akar    nafas.    
Dimana, sistem   dari   perakaran   ini   merupakan suatu  
cara  adaptasi  tanaman  mangrove terhadap   keadaan   
tanah   yang   miskin oksigen  perakaran  pada  pohon  
mangrove dapat berfungsi untuk membantu tumbuhan  
mangrove  bernafas  dan  untuk tetap  berdiri  tegak.  
Tumbuhan  mangrove mempunyai   daya   adaptasi   yang   
khas sesuai  dengan  habitat yang  dipengaruhi oleh  pasang  
surut  dan  salinitas.  Adaptasi terhadap     genangan     air     
dicerminkan dengan pembentukan akar nafas 
(pneumatofor),  akar  lutut,  akar  tunjang dan 
perkecambahan biji pada waktu buah masih   menempel   di   
pohon   (vivipari) (Fachrul, 2007). 

Kondisi hutan mangrove pada kawasan ini masih mengalami 
keterancaman yang tinggi oleh aktifitas manusia. Kebutuhan 
akan sumber bahan baku bangunan dan arang menjadikan kawasan ini sebagai sasaran pengambilan kayu secara 
tidak terkendali. Kerusakan kawasan hutan ini akan berdampaik pada gangguan terhadap habitat alami tuntong 
laut dan juga dalam jangka panjang menyebabkan rusaknya sumber daya alam perairan muara yang selama ini 
dijadikan sebagai wilayah tangkapan nelayan tradisional. 

 

2.2. PENDUDUK 

Jumlah penduduk di wilayah perencanaan mencapai 2.979 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki  berjumlah 
1.562 dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 1.417 jiwa dengan jumlah rumah tangga 638 KK. Jumlah 
penduduk terbesar berada di Kampung Sungai Kuruk III dengan jumlah mencapai 2.052 jiwa. Kepadatan 

penduduk mencapai 46 jiwa per hektar luas lahan. Tingkat kepadatan tertinggi berada di Kampung Sungai Kuruk 
III yaitu mencapai 64 jiwa per hektar luas wilayah dan kepadatan terendah berada di Kampung Baru sebesar  19 
jiwa per hektar dan ini juga merupakan terendah dari sekuruh kampung yang ada di Kecamatan Seruway. 

Jumlah penduduk usia sekolah (5 – 19 tahun) pada setiap kampung mencapai lebih dari 30 % dari jumlah 
penduduk yang ada. Pada setiap kampung masih ada warga yang tidak bersekolah pada usia sekolah tersebut. 
Sedangkan menurut status pekerjaan, tingkat pengangguran di wilayah perencanaan masih cukup tinggi yaitu 
antara 21,10 % - 29,79 %. Angka tidak bekerja tertinggi berada di Kampung Kampung baru yaitu mencapai 
29,79%.  

Dari perbandingan penduduk  laki-laki dan perempuan di wilayah perencanaan didapatkan rasio jenis kelamin 
antara laki-laki dan perempuan (sex ratio) sebesar 110. Ini artinya bahwa dalam setiap 100  penduduk  
perempuan terdapat 110 penduduk laki-laki. Lebih besar dari sex ratio di Kecamatan Seruway sebesar 101 

.  

 

Tabel 2.6. : Jumlah  Penduduk  berdasarkan Status Bekerja dan Tidak Bekerja  
                     di Desa Kawasan Rencana Pengembangan Ekowisata Pesisir Seruway 

Gambar  2.2. : Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin,  Rumah Tangga dan Kepadatan  
di Desa Kawasan Rencana Pengembangan Ekowisata Pesisir Seruway 

Gambar:  Gugusan hutan mangrove yang masih 

tersebar di sepanjang muara sungai Tamiang 

dan pantai Pusong Kapal 
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Tingkat pendidikan berpengaruh dengan akses terhadap lapangan kerja. Di wilayah perencanaan ini dimana 
masih terdapat warga yang tingkat pedidikannya tidak tamat Sekolah Dasar (SD).   Jumlah warga tidak tamat 
Sekolah Dasar rata-rata di atas 25% dari jumlah penduduk masing-masing kampung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. SOSIAL BUDAYA  

2.3.1. Sosial & Budaya 

Berbeda umumnya dengan wilayah lainnya di pantai timur Aceh yang mayoritas masyarakatnya bersuku Aceh. Di 
kabupaten Aceh Tamiang terdapat suku Tamiang yaitu etnik Tamiang yang merupakan salah satu etnik yang 
mendiami wilayah Aceh dan memiliki kebudayaan tersendiri yang khas serta berbeda dengan etnik lainnya di 
Provinsi Aceh. Melayu tamiang merupakan salah satu etnis di Provinsi Aceh yang mendiami wilayah yang luas 
dari dataran tinggi bukit barisan di wilayah barat Aceh Tamiang hingga Pantai Timur Aceh yang berbatasan 
dengan selat malaka. Agama mayoritas masyarakatnya adalah agama Islam sebagaimana agama yang dianut 
mayoritas penduduk Aceh.  

Dilihat dari bentuk fisik dan kebudayaannya, etnik Tamiang lebih didominasi oleh unsur Melayu daripada Aceh. 
Adapun bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari adalah bahasa Tamiang. Bahasa ini memiliki banyak 
kesamaan dengan bahasa Melayu yang dipergunakan oleh masyarakat Melayu Deli, Melayu Riau, Melayu 
Palembang, dan Melayu Malaysia.  Selain suku melayu di daerah ini juga terdapat suku Aceh, Jawa, Gayo dan 
Batak dan suku-suku lainnya. Suku melayu Tamiang memiliki perbedaan dari segi dialek dari melayu pesisir 
pantai timur Sumatera Utara. Demikian juga haknya dengan penduduk di tiga desa wilayah perencanaan. 
Pendudukmya relatif homogen dan mayoritas bersuku melayu atau melaya tamiang.  

Dalam menggunakan bahasa didaerah Tamiang ini dikenal dengan nama bahasa Kampong (bahasa Tamiang) 
yang mempunyai tiga dialek yaitu: dialek ilek (dialek hilir), dialek tengah, dan dialek hulu. Terdapat pengaruh 
perbauran bahasa antara suku Gayo, Aceh, dan Melayu Deli.  Bagi suku perkauman Tamiang tetap dapat 
dipahami secara umum walaupun dalam beberapa isitilah terdapat perbedaan pengertian.  Adanya saling 
pengertian dan saling memahami ini  tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan ketaatan terhadap raja yang pernah 
berkuasa di Tamiang.  Petuah dari Raja Muda Sedia, yaitu ; ’ller boleh pecah. Ulu boleh pecah Tamiang tetap 
bersatu’’.  

Terkait dengan bahasa tulisan, sebelum pengajaran bahasa dan tulisan melayu latin sebagaimana yang berlaku 
dan diajarkan di sekolah-sekolah saat ini, dahulunya aksara yang digunakan masyarakat Tamiang tidak berbeda 
dengan masyarakat etnis lain yang mendiami Provinsi Aceh, yaitu menggunakan huruf Arab-Melayu. Tulisan ini 
dikenal setelah agama Islam datang ke Aceh. 

No. Kampung 
Tidak  Tamat 

SD 
Tamat 

SD 
Tamat 
SMP 

Tamat 
SMA 

SMA ke 
Atas 

1   Sungai Kuruk III 1.043 551 266 192 2.052 

2   Kampung Baru 200 75 44 20 339 

3   Kw Pusung Kapal 347 157 55 29 588 

 
  Jumlah 1.590 783 365 241 2.979 

Sumber:  Kecamatan Seruway Dalam Angka, 2018 

Tabel 2.5. : Jumlah  Penduduk  berdasarkan Status sekolah dan  Tidak Sekolah  
                     di Desa Kawasan Rencana Pengembangan Ekowisata Pesisir Seruway  

Tabel 2.6. : Jumlah  Penduduk   Menurut  Tingkat Pendidikan 
                     di Desa Kawasan Rencana Pengembangan Ekowisata Pesisir Seruway 

Gambar 2.3. : Jumlah  Penduduk   Menurut Kelompok  Umur  
                     di Desa Kawasan Rencana Pengembangan Ekowisata Pesisir Seruway 
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Walaupun mayoritas penduduknya penganut agama Islam, penduduk beragama lain juga tetap dapat tinggal dan 
hidup berdampingan secara harmonis. Di Kecamatan Seruway bahkan terdapat satu vihara atau Kelenteng 
(Rumah Ibadah agama Konghucu) yang berdasarkan sejarahnya dibangun pada tahun 1911 yang sampai saat ini 
masih terpelihara dan terjaga, dimana pada saat peringatan hari raya imlek tempat ibadah ini ramai dukunjungi 
penganutnya bahkan dari luar kota maupun dari luar negeri. 

Dalam kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan lokal, di Aceh Tamiang berlaku sistem pemerintahan yang 
menganut kekhasan adat dan kearifan lokal yang telah berlangsung lama dan diakui dalam sistem pemerintahan 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Undang-Undang Pemerintahan Daerah . Dalam hirarki 
pemerintahan yang berlaku di Aceh Tamiang, kesatuan teritorial dari bentuk yang terkecil sampai yang terbesar 
dalam suku perkauman (kumpulan beberapa kemukiman) dan kewedanaan yang terdiri dari beberapa 
kecamatan. Status kewedanaan ini kemudian berubah status menjadi Pembantu Bupati Wilayah III yang 
selanjutnya berubah menjadi Kabupaten Aceh Tamiang.  

Perangkat-perangkat adat di desa yang sudah ada dalam suku perkauman Tamiang berdasakan kedudukan dan 
fungsinya adalah:  

a. Urang tuhe kampong, sebagai penasehat gecik (kepala kampong).  
b. Imam, yang mengurus masalah didesa.  
c. Ketue belang (tetuhe belang), yang mengurus masalah sistem persawahan.  
d. Pawang laot, yang mengatur masalah nelayan dan peraturan-peraturan dilaut yang berkenaan dengan 

penangkapan ikan dan areal atau tempat penangkapan ikan serta sengketa bagi hasil. 
e. Pawang rimbe, yang mengatur masalah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam memasuki hutan, dan 

peraturan membuka areal hutan. 
f. Kepale pecan, yang mengatur ketertiban, keamanan, kebersihan dan mengutip retribusi pasar (pecan). 
g. Syahbandar, yang mengurus dan mengatur lalulintas laut dan sungai serta tambatan perahu dan 

sampan.  

Sedangkan Pemerintahan Kampong (desa) terdiri dari beberapa pejabat yaitu:  

a. Gechik atau kepala desa, dalam suku perkauman Tamiang gechik ada juga yang menyebut datok 
berkewajiban menjaga ketertiban, keamanan dan adat dalam kampong (desanya) dan memberikan 
keadilan dalam setiap menyelesaikan perselisihan dengan berpegang teguh kepada langkahlangkah yang 
telah menjadi suatu keyakinan yang disebut dengan 16 falsafah (pusaka) Tamiang. Ke-16 falsafah 
tersebut adalah: kaseh, sayang, tilek, pandang, alang, tolong, berat, bantu, salah, tegah, benar, papah, 
sidek, siasat, usul, dan periksa. 

b. Imam, pejabat ini bertindak sebagai agama dalam kampong (desa). Jabatan ini dipilih dan dapat dijabat 
oleh setiap orang yang faham tentang agama Islam sehingga Imam sebagai centrum religious didalan 
kampong (desa). Segala sesuatu yang bersifat ritual (keagamaan) diurus oleh imam. Seorang imam 
memiliki peran sentral dalam kehidupan keseharian masyarakat Tamiang. Segala urusan baik yang 
menyangkut keagamaan maupun sosial misalnya kenduri. Pesta perkawinan dan lain sebagainya tidak 
afdhal dan tidak sempurna bila tidak ikut serta imam, oleh sebab itu imam benar-benar sebagai panutan 
dalam masyarakat dan orang yang mampu menyelesaikan seluruh persolan agama islam, sehingga 
keluarga imampun menjadi cerminan terhadap sikap dan prilaku dari pada imam tersebut. Dahulu imam 
ini dibawahi oleh Raje Imam yaitu orang yang memberi nasehat kepada setiap imam, dan Raje Imam ini 
juga yang berperan untuk melakukan pernikahan kepada setiap orang yang akan melakukan perkawinan. 
Setiap kecamatan hanya ada satu Raje Imam, namun sekarang jabatan ini sudah tidak ada lagi karena 
sudah ada lembaga pemerintah di Kecamatan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kec) yang 
mengkoordinasi seluruh imam yang ada dalam Kecamatan tersebut. 

c. Urang tuhe, di kampong (desa) biasanya ada majlis yang terdiri dari beberapa orang yang biasanya 
sudah cukup berumur dan  dianggap sebagai tokoh masayrakat dan banyak pengalaman serta faham 
tentang soal adat istiadat. Mereka adalah para wakil rakyat yang dipilih dan ikut serta membicarakan 
kepentingan kampong (desa), sehingga kampong (desa) menunjukan ciri masyarakat yang demokratis 
dan tanpak dua unsur yang bergandeng sama dan sejalan yaitu agama dan adat. Urang tuhe ini 

merupakan komponen dari masyarakat desa yang tidak boleh ditinggalkan dalam setiap persoalan didesa 
dengan kata lain setiap permasalahan, persoalan, dan kegiatan yang ada di desa mereka harus 
dilibatkan. 

d. kepala mukim, adalah orang-orang tertentu yang memiliki status sosial, keturunan dan kemampuan 
yang diakui kepala mukim ini membawahi dari beberapa kepala desa dan merupakan tempat 
bermusyawarah kepada desa yang ada dalam kemukimannya. Untuk hal-hal tertentu terutama yang 
menyangkut adat dan pembangunan didesa meskipun telah mendapat suatu keputusan dalam 
musyawarah didesa namun tetap dibicarakan kembali dengan kepala mukim. 

Dalam keseharainnya, budaya Tamiang tidak dapat dilepaskan dari unsur agama Islam sebagai landasan 
berprilakuknya. Hal ini dapat terjadi karena setiap suku perkauman di Aceh Tamiang menjujung tinggi nilai nilai 
adat istiadat, yang sejalan dengan nilai-nilai agama sesuai dengan falsafah yang telah diyakini yaitu: Sebadi 
dangan syara’, adat dipangku, syara’ dijunjong, resam dijalin, qanun diator, duduk setikar. Dalam kaitan falsafah 
ini membuktikan bahwa adat dan nilai-nilai agama tak dapat dipisahkan seperti satu adanya, dalam 
melaksanakan adat tetap berpegang pada ajaran agama, sehingga setiap menetapkan aturan adat tetap 
mengacu pada ketentuan agama yaitu agama Islam karena masyarakat suku perkauman Tamiang seluruhnya 
beragama Islam, kebiasaan adat dijalin dan hukum diatur dalam suatu musyawarah. 

Agama Islam menjadi pedoman dari segala bentuk manifestasi kehidupan sosial kemasyarakatan  dan seirama 
dengan perlakuan adat. Sehingga Islam mewarnai setiap sendi kehidupan dalam kekeluargaan, perkawinan, 
harta waris dan kematian, hal ini semakin diperkokoh sejak diberlakukannya  syariat Islam di Provinsi Aceh. 

 

2.3.2. Seni Budaya 

Seni budaya yang dimiliki oleh suku 
Tamiang adalah salah satu dari kekayaan 
khasanah seni budaya Aceh yang memiliki 
pola dan corak yang  khas. Dalam seni 
budaya tradisi suku Tamiang dikenal seni 
tari maupun nyayian atau syair. 
Adakalanya tari mengikuti nyanyian atau 
sebaliknya nyanyi mengiringi  tari. Karena 
setiap tari di daerah Tamiang selalu 
disertai dengan nyanyian berbentuk syair 
ataupun berbalas pantun. Ada ”Pantun” 
jenaka dan ada juga ”Pantun” yang berisi 
pesan-pesan moral adat istiadat yang 
positif dan tetap pesan-pesan yang 
disampakan melalui ”Pantun” tetap saja 
diwarnai dengan nilai-nilai yang 
bernafaskan Islam. 

Pola dasar dari gerak tari pada seni budaya suku perkauman Tamiang adalah gerak melingkar atau saling 
memotong silih berganti, dengan hentakan kaki sebagai irama dasar dan ditingkahi oleh suara gelang kaki. 
Setelah berkembang barulah diikuti diiringi dengan instrument yang sederhana seperti gendang, seruling, dan 
biola. Namun dibeberapa tempat yang terpencil tarian ini hanya diiringi oleh irama lesung ataupun ketukan pada 
kayu yang disusun pada unjuran kaki (terdiri dari tiga atau lima potong kayu) 

Selain itu, gerak tari persembahan Aceh dan tari persembahan Tamiang juga tidak sama. Kalau Tari Persembahan 
Aceh (Ranup Lam Puan) dan Tari Persembahan Tamiang jika menyambut tamu yang berkunjung ke daerah 
Tamiang dan menyambut pengantin dipersembahkan dengan penampilan tari persembahan yaitu ”Tari Tepak” 
dan ada juga yang menyembutnya dengan nama ”Tari Sekapur Sirih”. 

Gambar:  Seni tari adat budaya suku Tamiang yang biasa 

dipertunjukan dalam pagelaran budaya Tamiang. 
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Selain itu dalam upacara adat menyambut kedatangan tamu yang berkunjung ke Tamiang dan menyambut 
pengantin juga disambut dengan penampilan seni budaya yang bebeda antara Tamiang dan Aceh. Kalau di 
Tamiang disambut dengan penamplan silat plintau, silat songsong, dan silat rebas tebang yang diiringi alunan 
irama musik bernuansa Melayu mengandalkan suara tabuhan gendang, gesekan biola dan suara alat musik 
accordion. Sedangkan di daerah Aceh yang lain disambut dengan penampilan seni budaya yang berwarna dan 
pola yang ”lain”, alat musik pengiringnya juga beda dengan Tamiang. 

Tarian tradisional yang telah digali dari masyarakat suku perkauman Tamiang yang dianggap seni budaya tua 
disebut ‘piasan”. Seni budaya ini dapat dipegelarkan tanpa musik, baik dalam bentuk penyajian atau penampilan 
tarian maupun nyanyian. Oleh sebab itulah dalam penyajian ini sekaligus diuraikan seni budaya tari dan 
nyanyian, salah satu tarian dan nyanyian adalah tari “Ula-ula Lembing”. 

 

 

2.4. PEREKONOMIAN 

2.4.1. Mata Pencaharian Penduduk  

Penduduk di wilayah perencanaan umumnya bekerja disektor perikanan, perkebunan dan industri pengolahan 
arang. Sebagian lagi bekerja sebagai pedagang, dan pegawai negeri dan swasta.  Pekerjaan disektor perikanan 
meliputi perikanan tangkap dan budidaya.  Tingkat pengangguran masih cukup tinggi di wilayah ini, mencapai 
23,33 % dari angkatan kerja yang ada. 

Sulitnya pekerjaan dan harapan pendapatan yang lebih besar jika bekerja di luar negeri mempengaruhi sebagian 
warga untuk merantau dan bekerja di luar negeri. Data dari Kecamatan Seruway menunjukkan bahwa terdapat 
warga yang bekerja di luar negeri. 

 

2.4.2. Sektor Perikanan  

Sektor perekonomian yang berjalan di wilayah perencanaan adalah perikanan dan perkebunan dan industri 
pengolahan hasil hutan dan laut.  Sektor perikanan tangkap menjadi andalan bagi nelayan tradisional yang ada di 
wilayah ini. Sebagian lagi mengusahakan budidaya perikanan melalui pengelolaan tambak / kolam ikan 
tradisional. Lahan tambak rakyat ini berada di desa Kampung Baru dan Sungai Kuruk III dengan total luas lahan 
mencapai 610 hektar.  Pola budidaya tambak atau kolam ikan bersifat terbuka  (non wanamina) yaitu tanpa 
penanaman bakau di areal tambak.  Pola ini tidak bersifat konservasi karena lahan tambak dibuka dengan 
menebang seluruh tegakan pohon bakau yang ada. 

Jenis komoditas perikanan budidaya yang diusahakan di tambak rakyat ini  berupa udang, ikan dan kepiting. 
Secara keseluruhan untuk tingkat kecamatan Seruway, produksi perikanan budidaya pada tahun 2014 mencapai 
Rp.73.500.000.-(DKPP Aceh Tamiang,2015) dengan produksi utama berupa udang mencapai 67 ton, ikan 75 ton, 
dan kepiting 7 ton. Sedangkan Produksi ikan budidaya pada kolam pemeliharaan menurut jenis komoditi adalah 
jenis lele 2,00 ton; Gurami 1,00 ton; nila 1,50 ton; mujair 0,40 ton dan udang galah 5,00 ton.  

Selain potensi perikanan budidaya, Kecamatan Seruway juga memiliki potensi perikanan tangkap yang 
diusahakan oleh para nelayan tradisional. Nelayan tradisional ini terdiri dari nelayan pemilik kapal, nelayan 
sambilan  maupun buruh nelayan. Produksi hasil perikanan tangkap sangat tergantung pada jenis armada dan 
alat tangkap serta musim.  Pada musim angin dan ombak besar, nelayan tradisional hanya melakukan 
penangkapan ikan disekitar perairan dekat pantai dan di sekitar kawasan mangrove dengan menggunakan alat 
tangkap berupa jaring, pancing dan bubu.  

Hasil tangkapan nelayan dari kawasan hutan mangrove berupa udang dan kepiting yang didapatkan dengan 
menjaring dan memasang bubu. Selain itu nelayan juga melakukan pencarian kerang di sekitar perairan pantai 
dan kawasan hutan mangrove. Ini menunjukkan bahwa keberadaan kawasan hutan mangrove memberi manfaat 
langsung bagi nelayan tradisional yang 
memiliki keterbatasan dari segi sarana 
penangkapa ikan. Data dari DKPP Aceh 
Tamiang (DKPP Aceh Tamiang,2015) 
menunjukkan bahwa sebagian besar 
armada kapal nelayan yang terdapat di 
Kecamatan Seruway merupakan kapal 
dengan motor tempel dan sampan 
tradisional. 

 

 

 

  

Tabel 2.7. : Jumlah  Penduduk   Menurut  Jenis Kelamin  
                     di Desa Kawasan Rencana Pengembangan Ekowisata Pesisir Seruway 

Tabel 2.8. : Jenis Armada Kapal Nelayan  di Desa Kawasan  
                      Rencana Pengembangan Ekowisata Pesisir Seruway 

Gambar:  Warga Desa Kw Pusong Kapal adalah nelayan tradisional 

yang menggunkan perahu-perahu kecil dan alat tangkap 
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2.4.3. Sektor Pertanian dan Perkebunan 

Salah satu sektor perekonomian yang menjadi mata pencaharian penduduk di wilayah perencanaan adalah 
pertanian dan perkebunan. Di Wilayah ini terdapat lahan sawah seluas 200 hektar yang berada di desa Sungai 
Kuruk III seluas 60 hektar dan desa Kampung Baru seluas 40 hektar. Di desa Sungai Kuruk III sistem pertanian 
ditopang dengan sistem irigasi sederhana.  

 Selain pertanian sawah dan ladang, di wilayah ini juga terdapat lahan kebun seluas 1.624 hektar. Luas lahan 
kebun ini setara dengan  36,94 % dari luas keseluruhan lahan perkebunan rakyat di Kecamatan Seruway jika 
dibandingkan berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang (2013) yang 
mencapai luas 4.396 hektar. Seluruh lahan perkebunan yang terdapat di wilayah perencanaan di tiga desa 
merupakan perkebunan rakyat. Tidak terdapat perkebunan besar atau swasta di wilayah ini. Umumnya lahan 
perkebunan di wilayah ini merupakan lahan milik warga luar desa.  Jenis tanaman perkebunan yang diusahakan 
warga di Kecamatan Seruway umumnya adalah kelapa sawit, kelapa, karet, kakao,  pinang, dan aren. 

Walaupun tidak terdapat lahan perkebunan swasta di wilayah ini namun sebagian lahan di wilayah ini 
merupakan konsesi perkebunan swasta (PT Raya Pinang) yang sempat ditinggalkan beberapa  tahun dan belum 
diusahakan kembali. Sebagian perkebunan milik PT Raya Padang Langkat ini juga terdapat di Desa Kuala Pusong 
Kapal seluas 409,31 Ha yang berada di dalam kawasan industri minapolitan. Lahan ini merupakan bagian dari 
konsesi salah satu perusahaan swasta seluas 604,61 Ha (SK HGU No. SK.61/HGU/BPN-RI/2008) yang berlaku 
hingga 5 September 2043. 

Di tingkat kecamatan, luas lahan kebun kelapa di Kecamatan Seruway mencapai 632 hektar dengan hasil 
produksi pada tahun 2013 mencapai 479,70 ton (DPPK Kab.  Aceh Tamiang, 2013).  Selain sebagai penghasil 
kelapa, komoditas utama hasil perkebunan di wilayah ini adalah kelapa sawit. Hasil produksi kelapa sawit di 
tingkat kecamatan pada tahun 2013 mencapai 35.433 ton dari luas lahan 10.448  hektar.    

Bekerja di sektor pertanian khususnya perkebunan rakyat merupakan mata pencaharian terbesar penduduk di 
Kecamatan Seruway. Dari seluruh penduduk Kecamatan Seruway yang berjumlah 5.924 kepala keluarga, 
sebanyak 49,97% diantaranya bermata pencaharian sebagai petani sektor perkebunan. Dari total jumlah kepala 
keluarga petani yang ada di Kecamatan Seruway sebanyak 40,61% merupakan petani kelapa sawit. Ini 
menunjukkan bahwa hampir setengah dari keseluruhan kepala keluarga di Kecamatan Seruway menggantungkan 
hidupnya pada sektor perkebunan dengan komoditi kelapa sawit sebagai komoditi utamanya.  

2.4.4. Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa 

Industri pengolahan hasil laut yang berkembang di wilayah perencanaan masih berskala usaha kecil yang bersifat 
rumahan (usaha rumah tangga) dalam bentuk pengolahan hasil laut menjadi produk terasi. Produk ini sudah 
mulai dipasarkan hingga luar daerah. Selain itu sebagian warga masyarakat mengembangkan ekonomi rumah 
tangganya dengan membuka warung penjualan kebutuhan konsumsi rumah tangga dan warung makanan dan 
minuman.  

Di Desa Sungai Kuruk III  terdapat industri pengolahan arang bakau. Tempat ini merupakan sentra pengolahan 
arang bakau di Kecamatan Seruway.   Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 500 dapur arang terdapat di Desa 
Sungai Kurok III namun saat ini jumlah menurun dikarenakan pasokan kayu bahan baku arang yang saat ini sudah 
mulai berkurang jumlahnya karena keterbatasan bahan baku yang selama ini berasal dari kawasan hutan bakau 
(mangrove) yang terdapat di sekitar desa. Pengolahan arang bakau ini sudah berlangsung sejak tahun 1996. 
Warga pengusaha lokal bekerjasama dengan pemodal dari kota Medan memulai usaha ini secara besar-besaran 
dengan memanfaatkan bahan baku kayu bakau yang berasal hutan mangrove yang ada disekitar desa.  

Di wilayah perencanaan belum terdapat usaha jasa pelayanan wisata. Pariwisata belum menjadi pilihan usaha 
bagi penduduk wilayah ini. Secara terbatas usaha yang berkaitan dengan jasa wisata adalah penyewaan kapal 
atau perahu nelayan yang digunakan oleh pelancong lokal yang ingin berkunjung ke pantai Ujung Tamiang 
maupun ke Pusung Cium. Permintaan penyewaan perahu nelayan ini meningkat pada masa libur hari raya 
maupun libur nasional.  

 2.5. SEJARAH  WILAYAH PERENCANAAN 

2.5.1. Aceh Tamiang dalam Perjalanan Sejarah  

Sejarah keberadaan Aceh Tamiang tertelusuri dari sejarah kerajaan yang pernah ada di wilayah ini. Cikal bakal 
kerajaan Tamiang  telah ada sejak tahun  960. Pada masa itu  di wilayah Aceh Timur telah berkuasa seorang raja 
Negeri Tamiang bernama Tan Ganda. Negeri ini berpusat di Bandar Serangjaya. Bandar ini pernah diserang oleh 
Raja Indra Cola I yang menyebabkan Raja Tan Ganda meninggal. Anak Raja Tan Ganda, Tan Penuh berhasil 
melarikan diri dari serangan itu. Ketika kondisi Negeri Tamiang telah aman, ia memindahkan pusat pemerintahan 
ke daerah pedalaman, yaitu Bandar Bukit Karang, di dekat Sungai Simpang Kanan. Sejak saat pemindahan itu, 
maka mulai berdirilah Kerajaan Bukit Karang dengan raja-rajanya sebagai berikut: Tan Penuh (1023-1044); Tan 
Kelat (1044-1088); Tan Indah (1088-1122); Tan Banda (1122-1150); dan Tan Penok (1150-1190). Tan Penok 
kemudian mewarisi tahtanya kepada anak angkatnya yang bernama Pucook Sooloh.  

Disinilah awal cerita tentang asal usul kata “tamiang” bermula,  yang menurut cerita turun temurun yang 
dipercaya oleh masyarakat setempat berasal dari kata "te-miyang" atau “da-miyang” yang berarti tidak kena 
gatal atau kebal gatal dari “miang” bambu. Istilah ini muncul dalam cerita sejarah tentang Raja Tamiang yang 
bernama Pucook Sulooh. Pucook Sulooh merupakan Seorang Raja yang pernah memerintah kerajaan Tamiang 
pada tahun 1190-1256.  Pucook Sulooh merupakan anak angkat dari raja Kerajaan Bukit Karang yang bernama 
Tan Penok yang memerintah pada tahun 1150-1190.    

Raja Tan Penok tidak memiliki anak keturunan yang akan mewarisi kerajaannya kelak. Dalam suatu peristiwa, 
Tan Penok menemukan seorang bayi di antara rumpun-rumpun bambu betong (istilah Tamiang adalah bulooh). 
Bayi yang ditemukannya ini kemudian diberi nama Puchook Sulooh. Singkat cerita  Pucook Sulooh akhirnya 
dinobatkan menjadi Raja Tamiang bergelar "Pucook Sulooh Raja Te-Miyang", yang artinya "seorang raja yang 
ditemukan di rumpun rebong, tetapi tidak kena gatal atau kebal gatal".  

Terdapat beberapa versi lainnya tentang asal usul istilah “tamiang”, pada versi yang lain  penyebutan Tamiang 
bermula dari orang-orang Samudera Pasai yang menyebut tentang adanya Kerajaan Temieng. Hal ini bermula 
dari diangkatnya Raja Muda Sedia yang membawa tanda-tanda hitam pada pipinya dengan menyebut Kerajaan 
Raja Itam Mieng, dalam bahasa Aceh artinya “Kerajaan Raja Hitam Pipi” (Zainuddin, 1961: 131).  Penyebutan kata 
mirip dengan kosa kata “tamiang”  juga terdapat pada buku “Wee Pei Sih” oleh Mills (1937) dalam catatan kuno 
Tiongkok yang menyebutkan tentang Negeri Kan Pei Chiang (Tamiang), dan nama Tamiang (Tumihang) juga 
disebutkan dalam buku Nagarakertagama oleh M. Yamin tahun 1946 serta penemuan Yacob dan Muhr atas 
benda-benda budaya yang terdapat pada situs Tamiang (Muntasir, 2003:3). 

Tamiang pernah mencapai puncak kejayaan dibawah pimpinan Raja Muda Sedia yang memerintah selama pada 
tahun 1330 – 1366 M. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tamiang saat itu meliputi  Sungai Raya / Selat Malaka di 
bagian Utara, Besitang di bagian Selatan,  Selat Malaka di bagianTimur serta gunung Segama ( gunung Bendahara 
/ Wilhelmina Gebergte ) di bagian Barat. 

Kemudian pada masa kesultanan Aceh, kerajaan Tamiang telah mendapat Cap Sukureung dan hak Tumpang 
Gantung (Zainuddin, 1961, 136 – 137) dari Sultan Aceh Darussalam, atas wilayah Negeri Karang dan negeri 
Kejuruan Muda. Sementara negeri Sulthan Muda Seruway, negeri Sungai Iyu, negeri Kaloy dan negeri Telaga 
Meuku merupakan wilayah-wilayah yang belum mendapat cap Sikureung dan dijadikan sebagai wilayah 
pelindung (protektor) bagi wilayah yang telah mendapat cap Sikureung. 

Pada masa kolonial Belanda pada tahun 1908, dengan berlakunya Staatblad No.112 tahun 1878, maka wilayah 
Tamiang dimasukkan ke dalam Geuverment Aceh en Onderhoorigheden. Maksudnya adalah, Tamiang berada 
dibawah status hukum Onderafdelling.  Dalam Afdeling Oostkust Van Atjeh  (Aceh Timur) terdapat beberapa 
wilayah Landschaps berdasarkan Korte Verklaring diakui sebagai  Zelfbestuurder, dengan status 
hukum Onderafdelling Tamiang yang meliputi ; 

1. Landschap Karang 
2. Landschap Seruway/Sultan Muda 
3. Landschap Kejuruan Muda 



RIP KAWASAN EKOWISATA PESISIR  SERUWAY 

4. Landschap Bendahara 
5. Landschap Sungai Iyu, dan 
6. Gouvermentagebied Vierkantepaal Kualasimpang. 

Selanjutnya pada masa kemerdekaan sejalan dengan tuntutan pemekaran daerah di Provinsi Daerah Istimewa 
Aceh yang telah diperjuangkan sejak tahun 1957 pada awal masa Provinsi Aceh ke-II, termasuk eks Kewedanaan 
Tamiang diusulkan menjadi Kabupaten Daerah Otonom. Provinsi Aceh sebagai Daerah Istimewa akhirnya 
terwujud dengan keluarnya ketetapan MPRS hasil sidang umum ke-IV tahun 1966 tentang pemberian otonomi 
yang seluas-luasnya bagi Provinsi Aceh. Kemudian menyusul pemekaran beberapa daerah setingkat kabupaten 
sesuai dengan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah – Gotong Royong (DPRD-GR) Propinsi Daerah Istimewa 
Aceh dalam usul memorendumnya tentang Pelaksanaan Otonomi Riel dan luas dengan Nomor B-7/DPRD-GR/66, 
melalui Pemekaran Daerah yang dianggap sudah matang untuk dikembangkan secara lengkap, termasuk dalam 
usulan ini adalah  Bekas Daerah "Kewedanaan Tamiang" menjadi Kabupaten Aceh Tamiang dengan ibu kotanya 
Kualasimpang. 

Cita-cita berdirinya kabupaten Aceh Tamiang baru terwujud pada era reformasi dengan keluarnya UU No. 4 
Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, 
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 2 Juli 
2002. 

 

2.5.2. Sejarah Seruway  

Seruway merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Di sini pernah berdiri satu 
kerajaan dibawah Kerajaan Bendahara. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1887 oleh Tengku Absah. Raja 
pertamanya adalah Tengku Abdul Majid  Wilayah kekuasaannya meliputi Tamiang Hilir Selatan.  

Seruway menjadi saksi sejarah yang penting pada masa lalu.  Berbagai peristiwa bersejarah pernah terjadi di 

tempat ini. Tempat ini dianggap sangat strategis sebagai pintu masuk ke wilayah Aceh. Bahkan pernah  menjadi 
pilihan titik masuk invasi kerajaan Majapahit  ke Aceh yang dipimpin langsung oleh Patih Gajah Mada pada 1377 
yang sebelumnya sudah mendaratkan pasukan di Pulau Kampai dekat Pangkalan Susu, Langkat. Tidak mudah 
bagi Kerajaan  Majapahit menguasai kawasan Aceh Tamiang bahkan konon Patih Gajah Mada pun harus tewas di 
tempat ini. Beberapa cerita menyebutkan Sungai Kuruk menjadi jalur masuk tentara Majapahit ke Seruway saat 
menyerang Kerajaan Banua Tamiang yang saat itu dipimpin oleh Raja Muda Sedia. Guna memuluskan pergerakan 

kapal perang pasukan Majapahit, salah satu strateginya adalah mengeruk alur sungai untuk membuat terusan, 
hingga menembus ke Sungai Tamiang. Sungai atau terusan yang dibuat tersebut, dinamakan “Sungai Kurok 
Dalam”. Kurok dalam bahasa Indonesia artinya keruk atau menggali.  

Cerita tentang invasi Majapahit ke kerajaan Banua Tamiang tidak hanya menyisakan cerita tentang penaklukan 
yang gagal terhadap kerajaan-kerajaan di Aceh dalam memenuhi sumpah Palapa Patih Gajah Mada dalam 
mempersatukan nusantara.Peristiwa sejarah ini juga  dibumbui dengan ambisi Gajah Mada untuk mendapatkan 
Puteri Meuga Gema  bergelar Putri Lindung Bulan, yang akan dipersembahkan kepada Raja Hayam Huruk. putri 
yang kecantikan termasyur hingga ke berbagai kerajaan nusantara ini adalah anak gadis dari Raja Muda Sedia.  

Sejarah berbagai pertempuran di wilayah Tamiang ini meningggalkan bukti sejarah berupa nama-nama tempat 
yang behubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Manyak Payet yang diyakini berasal dari 
kata Majapahit, termasuk nama tempat “Bukit Selamat” di percaya sebagai lokasi penyelamatan Putri Lindung 
Bulan dari tawanan pasukan Majapahit yang akan dibawah ke Majapahit.  

Pada masa perjuangan melawan kolonial Belanda, Seruway juga menjadi simbol perlawanan rakyat aceh 
melawan penjajahan Belanda.  Belanda memilih Tamiang sebagai titik invasi militernya ke wilayah Aceh dan 
Kerajaan Bendahara menjadi sasaran utamanya. Untuk pertama kalinya pada tanggal 29 Maret 1893 dengan 
armada perang yang besar yang dilengkapi persenjataan modern pada masa itu, Belanda mengirim bala 
tentaranya dari Medan dan mulai memasuki Aceh Tamiang melalui Sungai Tamiang dan mendarat di Tanjung 
Mulia (Pangkal Timbang) dekat Seruway untuk menyerang kerajaan Bendahara.  Ekspedisi ini di pimpin oleh 
Kolonel A.H.V.D. Pol.  

Seruway di jadikan sebagai pos pertahanan Belanda dalam mengatur strategi dan melakukan berbagai serangan 
terhadap pasukan kerajaaan. Dalam Perang Kolonial di Tamiang, Perang Lubuk Batil dan Tumpuk Tengoh ini 
menjadi sebuah catatan sejarah sebagai salah satu perang terdasyat yang pernah terjadi. Banyak korban Jiwa 
berjatuhan di kedua belah pihak. Termasuk beberapa perwira di pihak tentara Belanda yang gugur,antara lain: 
Pos Komando seruway Let V/d Schroef, Pasukan AL Let. Mensert,Let. Zelman & Let. Engelen dan 128 serdadu 
dengan para Offisieren.  

Di Pihak Tamiang, Panglima Perang dan 60 orang laskar pejuang gugur dalam pertempuran itu, termasuk 
Panglima Perang Raja Banta Achmad Tewas (syahid) dalam Peperangan tersebut. Beliau di makamkan ditanah 
tinggi di Kampong Hilir sungai Iyu. Setelah menghadapi berbagai gempuran dari Pihak Belanda, pada akhir tahun 
1893, Perlawanan Bendahara dan Kejuruan Muda melemah,maka Raja Maan dari Kejuruan Muda menemui 
Controleur Sieberg di Seruway melalui T Sulung Laut Sultan Muda Indera Kesuma.  

Setelah benteng terakhir di Lubuk Batil & Tumpuk Tengoh dihancurkan oleh Belanda, maka takluklah Kerajaan 
Bendahara di Tamiang pada tanggal 2 April 1893 bertepatan dgn 16 Ramadhan 1315 H. Raja Maan pun dari 
Kejuruan Muda ikut menyerah kepada Belanda yang disampaikan oleh Raja Sulung yang sudah duluan menyerah 
kepada Belanda. Maka sejak saat itu kerajaan Tamiang di pimpin oleh seorang Neumon (controluer) yang semula 
berpusat di kerajaan Seruway. 

Rasa Sulung Laut memerintah Kerajaan Seruway  dari tahun 1865 hingga 1902. Selanjutnya  tampuk kekuasaan 
Raja Seruway di lanjutkan oleh T. Hitam Abdul Majid yang  yang berkuasa selama 15 tahun yaitu pada tahun 
1902-1917 yang meudian dilanjutkan oleh T. Kamaruddin dari tahun  1917-1928. Raja terakhir Kerajaan Seruway 
adalah T. Zainal Abidin anak tunggal dari T. Abdul Majid yang berkuasa pada tahun 1928 hingga 1945. 

Istana Raja Seruway saat ini adalah peninggalan Kerajaan Seruway yang dibangun pada masa pemerintahan 
tengku Zainal Abidin dengan gelar Sultan Muda Indra Kesuma III tahun 1928-1945. Tengku Zainal Abidin 
merupakan putra dari Tengku Raja Abdul Majid yang diberi gelar Raja Itam (Sultan Muda Indra Kesuma II) yang 
memerintah pada tahun 1902-1917. Bangunan Istana sampai saat sekarang ini masih asli, diantaranya lantai, 
dinding dan atap masih asli terbuat dari kayu merbau yang diakui ketahanannya lebih dari 120 tahun. Dalam 
bangunan tersebut terdapat 4 kamar dari berbagai sisi bangunan. Sekarang Istana tersebut di huni oleh ahli waris 
dari keturunan-keturunan Tengku Zainal Abidin. Istana ini terletak di desa Pekan Seruway kecamatan Seruway. 
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menetapkan Istana Raja Seruway sebagai cagar budaya di bawah Dinas 
Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Kabupaten Aceh Tamiang.  

Gambar:  Istana kejaraan Seruway yang masih berdiri kokoh sebagai peninggalan sejarah dan budaya masyarakat adat 
Tamiang. 
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2.5.3.Permukiman Kampung Kuala Pusung Kapal 

Kalau dilihat dari peta administrasi kawasan, terdapat satu petak lahan membentuk enclave dengan tanda 
batas wilayah yang berada di wilayah Kampung Kampung Baru. Lahan tersebut merupakan areal 
permukiman warga Kw Pusung Kapal. Pada awalnya masyarakat kampung Kuala Pusong Kapal tinggal dan 
menetap di Pulau Ujung Tamiang, pulau yang hanya dipisahkan oleh lautan dangkal sejauh ± 100 m dari 
Pulau Pusung Cium. Permukiman berupa rumah-rumah panggung ini langsung berhadapan dengan selat 
malaka.  

Sebelum direlokasi ke tempat yang sekarang ini, Permukiman warga Kw Pusung Kapal sempat berpindah 
beberapa kali yang mengarah ke permukiman yang sekarang ini. Kemudian pada tahun 2004 dilakukan 
relokasi total terhadap pemukiman masyarakat di Pulau Ujung Tamiang ke permukiman sekarang di Pusong 
Kapal, akibat dari konflik yang terjadi di Provinsi Aceh. 

Pemerintah kabupaten memberikan dukungan fasilitas perumahan permanen bagi warga yang direlokasi 
ketempat ini. Sehingga jika dibandingkan dengan kawasan permukiman lain di desa-desa sekitarnya, 
permukiman warga Kw Pusung Kapal tampak seperti sebuah komplek perumahan.  

Di permukiman warga ini terdapat fasilitas balai pendaratan ikan dan dermaga tambatan perahu nelayan. Di 
tempat ini juga TNI Angkatan Laut    menempatkan POS AL dengan fungsi menjaga keamanan wilayah 
perairan laut di pantai Timur Aceh Tamiang. 

 

2.6. SARANA DAN PRASARANA DESA 

Ke tiga desa di wilayah perencanaan termasuk dalam kategori desa pesisir dengan infrastruktur yang masih 
minim. Sarana dan prasarana yang terdapat di wilayah perencanaan meliputi berbagai bentuk fasilitas umum dan 
fasilitas sosial termasuk sarana dan prasarana pendukung pariwisata.  Areal ini secara terbatas sudah dapat 
diakses saluran komunikasi telepon nirkable. Fasilitas umum berupa jalan desa tersedia dengan kondisi relatif 
baik. Dari kota Kecamatan kondisi jalan ke desa Kw Pusung Kapal dapat diakses dengan relatif mudah dengan 
kodisis jalan hotmik hingga desa Kampung Baru. Dari desa ini kondisi berupa perkerasan dengan beberapa lokasi 
mengalami kerusakan akibat erosi, namun tetap dapat diakses dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. 
Jalan desa khususnya di sekitar areal perkebunan dan pertambakan kondisi jalan berupa jalan tanah yang becek 
dan berlumpur pada musim hujan.  

Begitu juga dengan akses jalan menuju desa Sungai Kuruk III, kondisi jalan berupa aspal hotmik hingga ujung desa 
dan selanjutnya jalan akses menuju areal pertambakan berupa jalan tanah yang juga akan berlumpur dan becek 
pada musim hujan.  

Kondisi rumah tinggal warga relatif bervariasi dari rumah permamen, semi permanen maupun yang masih dalam 
kondisi non permanen.  Di Desa Sungai Kuruk III dan Kampung baru jenis rumah warga masih banyak yang dalam 
kondisi non permanen. Hanya di desa Kw Pusung Kapal seluruh rumah warga sudah dalam keadaan permanen. 
Hal ini terkait dengan peran pemerintah daerah yang menyediakan fasilitas rumah permanen bagi seluruh KK di 
desa Kw Pusung Kapal saat terjadi relokasi warga desa ke permukiman yang ada saat ini. Hampir seluruh rumah 
tangga di wilayah perencanaan ini telah diakses oleh listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebagian masih 
menggunakan sumber listrik non PLN dengan memakai mesin jenset maupun sumber energi alternatif lainnya. 

 

 

 

 

        Tabel 2.9. :  Jumlah dan Kondisi Tempat Tinggal Penduduk  di Desa Kawasan     
                                Rencana Pengembangan Ekowisata Pesisir Seruway 

No. Kampung Permanen Semi Permanen NonPermanen Jumlah 

1   Sungai Kuruk III 113 117 221 451 

2   Kampung Baru 3 5 61 69 

3   Kw Pusung Kapal 118 - - 118 

       Jumlah 234 122 282 638 

Sumber; Kecamatan Seruway Dalam Angka, 2018  

Dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk kepentingan air minum dan masak serta MCK,  seluruh warga 
masih mengandalkan ketersediaan air dari sumur galian dan dari sungai. Termasuk dengan cara membeli dari 
pengecer atau penyedia air bersih. Sarana air bersih dari perusahaan air minum daerah belum menjangkau 
wilayah ini. Di Desa Kw Pusung Kapal terdapat satu unit instalasi pengolahan air yang merupakan sumbangan 
dari masyarakat Jepang melalui lembaga JICA. 

Fasilitas kesehatan yang terdapat di desa wilayah perencanaan adalah berupa POLINDES dan POSYANDU. Pusat 
Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) berada di ibukota kecamatan. Masyarakat yang membutuhkan pertolongan  
segera terkait dengan kondisi kesehatannya biasanya langsung menuju PUSKESMAS maupun ke Dokter atau 
Bidan Praktek yang terdapat di desa terdekat maupun langsung menuju rumah sakit yang terdapat di kota Kuala 
Simpang..   

Sarana peribadatan umat Islam berupa mesjid telah tersedia di setiap desa, termasuk ketersediaan beberapa 
Mushalla yang terdapat di dusun. Di ke tiga desa ini tidak terdapat sarana peribadatan umat beragama lain.  

Sarana pendidikan yang tersedia di desa wilayah perencanaan masih setingkat  Sekolah Dasar yang terdapart di 
Desa Sungai Kuruk III dan Kw Pusung Kapal. Sarana pendidikan pra sekolah yang dikelola swasta ada di setiap 
desa. Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, biasanya warga mendaftarkan anaknya ke 
sekolah yang terdapat di desa terdekat maupun di Ibukota Kecamatan. 

Secara umum, di wilayah perencanaan belum terdapat fasilitas pendukung pariwisata. Yang ada saat ini baru 
berupa Rumah Informasi Tuntong yang terdapat di Desa Kw Pusung Kapal yang dijadikan sebagai Pusat Informasi 
aktifitas konservasi satwa tuntong yang didukung pembangunannya oleh PT Pertamina EP Field Rantau. Rumah 
Informasi Konservasi Tuntong ini dikelola oleh Yayasan Satucita Lestari Indonesia (YSLI) bersama masyarakat. 
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3.1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  PARIWISATA NASIONAL DAN DAERAH 
 
Provinsi Aceh dikenal memiliki potensi wisata yang beragam, unik dan menarik. Mengenal Aceh tidak cukup 
hanya mengunjungi satu daerah atau satu destinasi saja. Aceh menyajikan eksotisme alam  dan budaya yang 
kaya ragam dengan keunikan lanskap dan kekayaan keanekaragaman hayati yang sulit untuk di tandingi.  Jajaran 
pegunungan bukit barisan yang membentang dari utara ke selatan merupakan kawasan pengunungan hutan 
tropis basah yang masih tersisa di dunia. Di wilayah ini terdapat Taman Nasional Gunung Leuser yang memiliki 
kekayaan tipe ekosistem dimana didalamnya terdapat kekayaan keanekaragaman hayati yang  diakui dunia 
Internasional dan dijadikan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO.  Wilayah Pantai Timur dan Pantai 
Barat Aceh menyajikan perbedaaan karakteristik bentang alam dan panorama yang juga tidak kalah menarik 
untuk di jelajahi. Termasuk menikmati rahasia bawah laut perairan pulau Weh yang mempesona.   

Dengan letaknya yang berada di kawasan paling barat Republik Indonesia, Aceh memiliki nilai strategis dalam hal 
ekonomi dan pertahanan keamanan negara. Hal ini telah terbukti sejak masa  prakolonial hingga masa 
kemerdekaan sekarang ini. Kekayaan dan keberagaman warisan budaya dan sejarah masa lalu (cultural heritage) 
tersebut telah memperkaya khasanah sejarah Aceh seperti budaya Islam, sejarah kerajaan Aceh, sejarah perang 
Kolonial, bencana gempa dan Tsunami (smong). Bentuk-bentuk  peninggalan sejarah tersebut terdiri dari benda-
benda peninggalan bersejarah  (tangible), seperti Masjid Raya Baiturrahman, naskah/benda kuno, Makam kuno, 
Kerkhof Peutjoet dan cagar budaya lainnya dan khasanah tradisi budaya (intangible), seperti keberadaan 8 
(delapan) etnis/suku bangsa (Aceh, Alas, Aneuk Jame, Gayo, Kluet, Tamiang, Singkil, Simelue), 13 (tiga belas) jenis 
bahasa daerah (Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Tamiang, Julu, Haloban, Pakpak, Nias, Lekon, Sigulai, 
Devayan), adat istiadat dan seni tradisional Aceh dan lain-lain. 

Khasanah budaya yang beragam tersebut berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam yang mendasari setiap 
aturan kebijakan maupun adat tradisi yang berlaku sehingga menjadikan provinsi Aceh dikenal sebagai “serambi 
mekkah”, suatu sebutan yang telah melekat sejak jaman pra kemerdekaan  untuk menggambarkan ketaatan 
masyarakatnya terhadap nlai-nilai ajaran Islam. Terdapat berbagai suku dan etnik yang mendiami wilayah ini dan 
setiap suku ataupun etnik tersebut memiliki adat dan tradisi yang kaya warna, termasuk suku melayu Tamiang 
yang berada di kabupaten Aceh Tamiang. 

Kabupaten Aceh Tamiang berada di wilayah pantai timur Provinsi Aceh yang berbatasan langsung dengan 
perairan laut selat Malaka. Karakteristik  kawasan pantai timur Aceh Tamiang sebagaimana pantai Timur 
Sumatera pada umumnya merupakan kawasan pesisir dengan tingkat sedimentasi yang tinggi. Karena sebagian 
besar sungai-sungai dari jajaran pegunungan Bukit Barisan bermuara ke wilayah ini. Tingginya tingkat 
sedimentasi ini mengakibatkan kawasan pasang surut ini menjadi kaya hara dan sangat sesuai untuk 
perkembangan jenis tanaman mangrove yang membutuhkan salinitas yang sesuai.  

Pengembangan pariwisata di kawasan ini tentunya perlu memahami dan menyesuaikan dengan krateristik 
bentang alam serta potensi daerah yang dapat dijadikan faktor penguat dalam pengembangannya. Termasuk 
kebijakan-kebijakan pengembangan wilayah yang terkait dengan wilayah atau kawasan yang akan 
dikembangkan. Agar pengembangan pariwisata di kawasan ini dapat selaras dengan perencanaan ditingkat 
nasional, provinsi dan kabupaten. 

 

Gambar 3.1. : Peta Sebaran 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)  
di Desa Kawasan Rencana Pengembangan Ekowisata Pesisir Seruway 

Sumber : Ripparnas 2010 - 2025 

Pemerintah Pusat telah menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 
2010-2025 melalui PP Nomor 50 Tahun 2011. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah ditetapkan 50 
Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan 88 Kawasan 
Strategis  Pariwisata nasional (KSPN). 

Terdapat dua kawasan yang termasuk dalam Destinasi  Pariwisata Nasional di Provinsi Aceh yaitu  DPN Banda 
Aceh – Weh dan Sekitarnya serta DPN Nias – Simelue dan Sekitarnya. Dalam setiap DPN terdapat dua atau lebih 
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)  dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Di 
dalam DPN Banda Aceh-Weh dan Sekitarnya ditetapkan juga 4 (empat) KPPN  dan 1  (satu) KSPN, yaitu : 

1) KPPN Banda Aceh Kota dan sekitarnya 
2) KPPN Weh dan sekitarnya 
3) KPPN Takengon dan sekitarnya 
4) KPPN Simeulue dan sekitarnya 
5) KSPN Pulau Weh 

 
Sedangkan DPN Nias – Simelue dan Sekitarnya, yaitu ; 

1) KPPN Simelue dan Sekitarnya 
2) KPPN Nias Barat dan Sekitarnya 
3) KPPN Teluk Dalam dan Sekitarnya  

 

Yang dimaksud Destinasi Pariwisata Nasional ialah destinasi pariwisata berskala nasional yang mencakup 
kawasan geografis dalam satu atau lebih wilayah administratif, di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas 
umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 
kepariwisataan. Sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional  adalah suatu 
ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen 
Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat 
sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. 

Dalam rangka percepatan perwujudan pembangunan pariwisata yang bernilai strategis ditetapkan juga Kawasan 
Strategis Pariwisata Nasional, yaitu  kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk 
pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti 
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pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, 
serta pertahanan dan keamanan.  Provinsi Aceh memiliki satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional  yaitu KSPN 
- Pulau Weh dan sekitarnya.  

Walaupun dalam peta Destinasi Pariwisata Nasional, wilayah Kabupaten Aceh Tamiang tidak tercakup secara 
tersurat dalam KPPN maupun KSPN, namun pengembangan DPN di wilayah ini tetap meliputi kawasan-kawasan 
yang memiliki nilai strategis dan  memiliki daya tarik wisata yang bernilai tinggi. Wilayah Aceh Tamiang termasuk 
dalam koridor DPN Banda Aceh – Weh dan Sekitarnya dan DPN Medan – Toba dan Sekitarnya. KSPN yang 
terdekat dengan kawasan pengembangan adalah KSPN Tangkahan dan Sekitarnya yang meliputi wilayah 
Tangkahan, Sikundur, Stabat dan Tanjung Pura. Hal ini memberi peluang yang besar bagi kawasan 
pengembangan ekowisata di Kecamatan Seruway untuk memperoleh dampak positif dari arus kedatangan 
wisatawan ke kawasan ini. 

 
Gambar 3.2. : Peta Destinasi Pariwisata Nasional Banda Aceh – Weh dan Sekitarnya. 

 

Menindaklanjuti Visi Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017: “Aceh yang bermartabat,sejahtera, berkeadilan dan 
mandiri berlandaskan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki”, di dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Aceh terdapat 3 (tiga) program prioritas dari 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Aceh di 
bidang kebudayaan dan pariwisata menuju masyarakat Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan 
mandiri, yaitu: Dinul Islam Adat dan Budaya, Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk dan Penanggulangan 
Kemiskinan. 

Untuk mencapai keberhasilan prioritas tersebut, Pemerintah Aceh melalui dukungan semua pihak melakukan 
berbagai percepatan pembangunan budaya dan ekonomi Aceh melalui penguatan nilai budaya dan 
pengembangan industri pariwisata yang didukung dengan keragaman seni budaya Aceh, keindahan alam dan 
peninggalan Tsunami (Tsunami heritage) dengan selalu berpedoman pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Dinul 
Islam. Untuk itu arahan pelaksanaan pengembangan industri kepariwisataan Aceh dijalankan  dengan prinsip 
“pro syariah, pro job, pro growth, pro poor dan pro lingkungan”. 

 

 

3.2. TINJAUAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH DAN ACEH TAMIANG 

 
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, kondisi eksisting struktur tata ruang Aceh adalah sebagai 
berikut: 

a. Terdapat 3 buah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau disebut juga sebagai Pusat Kegiatan Primer sebagai 
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Aceh, nasional dan internasional, yaitu 
Banda Aceh, Sabang, dan Lhokseumawe. 

b. Terdapat 6 Pusat Kegiatan Sekunder merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai kawasan 
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa kabupaten/kota dalam Aceh meliputi: 
Langsa, Bireuen, Takengon, Meulaboh, Blangpidie dan Subulussalam 

c. Terdapat 14 Pusat Kegiatan Tersier merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai kawasan perkotaan 
yang berfungsi berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota meliputi: Jantho, Sigli, 
Meureudu, Lhoksukon, Kuala Simpang, Idi Rayeuk, Calang, Suka Makmur, Tapaktuan, Redelong, 
Kutacane, Blangkejeren, Singkil dan Sinabang. 

 

Gambar 3.3. :  Struktur Ruang RTRW Aceh 2013 - 2033 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : RTRW Provinsi Aceh 2013 - 2033 
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Sedangkan berdasarkan zonanya, struktur tata ruang  Aceh terbagai atas 6 zona yaitu : 

a. Zona Pusat dengan pusat ATDC (Aceh Trade and Distribution Center) berada di Kabupaten Aceh Besar. 
b. Zona Utara dengan pusat ATDC berada di Kabupaten Bireun. 
c. Zona Timur dengan pusat ATDC berada di Kabupaten Aceh Tamiang 
d. Zona Tenggara dengan pusat ATDC berada di Kabupaten Aceh Tenggara 
e. Zona Selatan dengan pusat ATDC berada di Kabupaten Aceh Barat Daya 
f. Zona Barat dengan pusat ATDC berada di Kabupaten Aceh Barat. 

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2012-2032 Pasal 7 terkait Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh 
Tamiang, meliputi:   

a. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas berbasis konservasi dan mitigasi bencana 
b. Peningkatan dan pengembangan sektor ekonomi berbasis agrobisnis 
c. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung 
d. Pengelolaan lahan pertanian, lahan hutan dan lahan perkebunan 
e. Pengembangan wisata potensial ramah lingkungan dan ramah budaya 
f. Pengembangan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan serta pengembangan sektor industri, 

peternakan, dan perdagangan 
g. Pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan 
h. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara. 

 
Sesuai dokumen RTRW Kabupaten Aceh Tamiang 2012-2032, rencana struktur ruang Kabupaten Aceh Tamiang 
terdiri atas: sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten. Sistem pusat kegiatan 
terdiri atas: 

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 
PKL dimaksud di Kota Kualasimpang - Kota Karang Baru 

b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi: Sungai Liput di Kecamatan Kejuruan Muda, Pulo Tiga di 
Kecamatan Tamiang Hulu, Tualang Cut di Kecamatan Manyak Payed, Tangsi Lama di Kecamatan Seruway, 
Alur Cucur di Kecamatan Rantau. 

c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi:  Sekerak Kanan di Kecamatan Sekerak, Medang Ara 
Kecamatan Karang Baru, Sungai Iyu Kecamatan Bendahara, Telaga Meuku di Kecamatan Banda Mulia, 
Simpang Kiri di Kecamatan Tenggulun dan Babo di Kecamatan Bandar Pusaka. 

Berdasarkan rencana struktur ruang kabupaten, Kecamatan Seruway diarahkan  sebagai Pusat Pelayanan 
Kawasan. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani 
kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.  

Sebagaimana rencana pola ruang RTRW Kabupaten Aceh Tamiang, di Kecamatan Seruway terdapat Kawasan 
Suaka Alam Perairan seluas 425,70 Ha. Selain itu terkait dengan wilayah perencanaan khususnya Kecamatan 
Seruway dalam beberapa aspek  termasuk dalam Kawasan Strategis Kabupaten, yaitu ; 

a. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi, meliputi: 
- Kawasan Industri Agropolitan di Kecamatan Kejuruan Muda dan Minapolitan di Kecamatan 

Seruway. 
b. kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya, meliputi: 

- Istana Seruway terletak di Kampung Peukan Seruway, Kecamatan Seruway; 
- Komplek Tua Pe Kong (Viharadharma Buddha) terletak di Kampung Pekan Seruway Kecamatan 

Seruway; 

Dalam rangka implementasi RTRW Kabupaten Aceh Tamiang,  terdapat ketentuan yang mengatur tentang zonasi 
kawasan. Ketentuan zonasi yang terkait dengan wilayah perencanaan adalah ketentuan tentang ketentuan 
umum peraturan zonasi Kawasan lindung yang   berkaitan dengan aktifitas yang dibolehkan pada zona tersebut 
dengan ketentuan diizinkannya pemanfaatan kawasan melalui ;  

1) Kegiatan usaha, yang meliputi: 
a) budidaya tanaman obat; 
b) budidaya tanaman hias; 
c) budidaya jamur; 
d) budidaya lebah; 
e) penangkaran satwa liar; 
f) rehabilitasi satwa; atau 
g) budidaya hijauan makanan ternak. 

2) Pemanfaatan jasa lingkungan meliputi: 
a) pemanfaatan aliran air; 
b) pemanfaatan air;  

 

Di wilayah Kawasan Perencanaan terdapat  beberapa status dan fungsi kawan hutan yang antara lain  berupa  
Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Kawasan Suaka Perairan Daerah. Ketentuan tentang Hutan Produksi dan 
Hutan Lindung sebagai mana ketentuan pada Persturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan 
Kawasan Hutan. Berdaasarkan peraturan ini yang dimaksud dengan Hutan Produksi adalah produksi adalah 
kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Sedangkan yang dimaksud dengan 
Hutan Lindung adalah adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem 
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, 
dan memelihara kesuburan tanah. 

Ketentuan tentang pengaturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana diatur oleh Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang  perubahan Atas peraturan Penerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional  dimana peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun 
dengan memperhatikan: 

a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengurangi fungsi lindung; 
b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung; pemanfaatan ruang 

kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak 
mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; 

c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan 
tutupan vegetasi; dan  pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk 
keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan atau 
mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. 

 

Sedangkan ketentuan tentang pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung diatur melalui ketentuan 
Peratutan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan  Usaha Pemanfaatan Jasa 
Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung yang berkaitan dengan pengeluaran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa 
Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung yang selanjutnya disebut IUPJLWA adalah izin usaha yang diberikan 
untuk mengusahakan kegiatan wisata alam pada hutan lindung berupa Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJLWA-
PJWA) dan Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPJLWA-PSWA). 

  

3.3. TINJAUAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA  

KABUPATEN ACEH  TAMIANG 

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Aceh Tamiang, perwilayahan pengembangan 
destinasi wisata terbagi atas Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dan pada setiap DPK terdapat Kawasan 
Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK). 
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Gambar 3.4. :  Peta Destinasi pariwisat Kabupaten Aceh Tamiang  

Yang dimaksud dengan DPK adalah destinasi pariwisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata yang 
memiliki kesesuaian tema skala kabupaten (berdaya saing provinsi) dan telah ditetapkan merupakan 
kewenangan kabupaten. Destinasi Pariwisata Kabupaten ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 

a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan atau lintas kecamatan yang dalamnya 
terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata tingkat kabupaten; 

b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional (provinsi atau 
kabupaten), serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola 
kunjungan wisatawan; 

c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing; 
d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan 

kegiatan Kepariwisataan; dan 
e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait. 

Atas dasar kriteria tersebut ditetapkanlah empat DPK yaitu :  

(1) DPK 1 ; DPK Seruway – Banda Mulia dan sekitarnya;  
                    meliputi Kecamatan Seruway, Bendahara dan Banda Mulia. 
(2) DPK 2  ; DPK Kota Kuala Simpang – Karang Baru dan sekitarnya;  
        meliputi Kecamatan Kota Kuala Simpang, Rantau, Kejuruan Muda, Karang Baru   
                    dan Mayak Payet 
(3) DPK 3  ; DPK Tamiang Hulu dan sekitarnya;  
        meliputi Kecamatan Tamiang Hulu, Bandar Pusaka dan Sekerak. 
(4) DPK 4  ; DPK Tengguluan dan sekitarnya. 
       meliputi Kecamatan Tenggulun. 

 

Dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Aceh Tamiang, Destinasi Pariwisata Kabupaten juga  
berlaku sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten atau KPPK namun dalam ruang lingkup wilayah 
yang lebih kecil. KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan 
dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan 
dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.  Berdasarkan dokumen rencana induk 
tersebut maka ;  

a. KPPK 1 ; Seruway – Banda Mulai dan Sekitarnya   
b. KPPK 2  ; Kota Kuala Simpang – Karang Baru dan sekitarnya;  
c. KPPK 3 ; Tamiang Hulu dan sekitarnya; 
d. KPPK 4 ; Tengguluan dan sekitarnya. 

Dalam sistem perwilayahan destinasi wisata kabupaten, kawasan perencanaan berada pada KPPK 1 Seruway-
Banda Mulia dan sekitarnya yaitu berada pada Destinasi Pariwisata kabupaten (DPK) 1. Pengembangan kawasan 
ini diarahkan berbasis alam, sejarah dan budaya. Tema utama dari kawasan ini adalah : Ekowisata Tuntung Laut 
dan Wisata Pantai didukung wisata budaya dan sejarah. Penetapan KPPK ini didasarkan pada kriteria ; 

- Adanya daya tarik wisata unggulan: Penangkaran Tuntung Laut, Ekowisata Pantai Ujung dan Pulau Rukui. 
- Terdapat atraksi wisata pendukung: Kolam Pancing Cucu Kakek dan BCB Bukit Kerang. 

Adapun Sasaran dari pengembangan kawasan ini adalah menjadikan  kawasan ini sebagai destinasi wisata 
unggulan berbasis ekowisata pantai, budaya sejarah dan kuliner kepiting. Target pasar wisatawan yang disasar 
untuk berkunjung ke destinasi ini adalah wisatawan minat khusus (ekowisatawan), keluarga dan wisatawan 
pelajar. 

KPPK ini merupakan kawasan pengembangan wilayah pesisir pantai (hilir) di Kabupaten Aceh Tamiang. Kawasan 
ini ke depan akan berkembang menjadi alur pelayaran di Kabupaten Aceh Tamiang meliputi Pusong Kapal – 
Langsa – Lhokseumawe – Sabang. Sistem tranportasi laut ini harus terintegrasi dengan sistem transportasi yang 

Gambar 3.4 : Peta Destinasi Pariwisata  Kabupaten Aceh Tamiang 
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lain serta dapat mendukung hubungan antarwilayah di Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu untuk menghubungkan 
antar pusat-pusat pertumbuhan yang direncanakan, yaitu antarkota hirarki yang atas ke kota hirarki di  

RIPPDA Kabupaten Aceh memberikan arahan pengembangan peningkatan kualitas daya tarik wisata di kawasan 
ini dengan konsep pengembangan kawasan pesisir laut dengan atraksi pantai, susur hutan mangrove, 
peningkatan fasilitas dan kualitas kuliner seafood, serta perbaikan atraksi, lansekap dan fasilitas wisata di daya 
tarik pendukung. 

Untuk meningkatkan kualitas layanan pengunjung, diperlukan penyediaan fasilitas pariwisata berupa fasilitas 
akomodasi homestay, fasilitas makan dan minum, penataan lansekap masing-masing DTW dan kawasan dan 
pusat informasi wisata. Perencanaan juga termasuk penyediaan fasilitas umum berupa fasilitas umum yang 
harus disediakan adalah akses jalan ke kawasan, transportasi, jaringan listrik, telekomunikasi dan informasi. 

Selanjutnya dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Aceh Tamiang, pada setiap DPK terdapat 
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK). KSPK adalah suatu kawasan strategis dalam pengembangan 
kepariwisataan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 

a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata; 
b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra 

yang sudah dikenal secara luas; 
c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional; 
d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi; 
e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; 
f. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat; 
g. memiliki kekhususan dari wilayah; 
h. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional 

maupun regional; dan 
i. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka pada Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, ditetapkan 
empat KSPK yaitu : 

(1) KSP Pesisir dengan Tuntung Laut sebagai main attraction (atraksi utama) 
(2) KSP Kota Kuala Simpang - Karang Baru    
(3) KSP Tamiang Hulu dengan Kuala Paret sebagai atraksi utama (unggulan) 
(4) KSP Tenggulun dengan Permandian Gunung Pandan dan Air Terjun Tingkat Tujuh sebagai atraksi utama 

Dari Rencana Induk ini, kawasan perencanaan berada pada KSP Pesisir dengan Tuntung Laut sebagai atraksi 
utama kawasan. 

 

3.4. KEBIJAKAN PELESTARIAN SATWA TUNTONG LAUT  
DI PESISIR ACEH TAMIANG 

Tuntong laut (Batagur borneoensis) merupakan salah satu species satwa yang dilindungi. Tuntung laut 

merupakan salah satu dari 29 spesies kura-kura yang ada di Indonesia. Keluarga tuntong memiliki dua spesies, 

tuntong laut dan tuntong sungai. Keduanya mendiami habitat yang sama, yaitu hutan mangrove.  Jenis ini 

diketahui hidup di Thailand, Malaysia, Kalimantan, dan, Sumatra. 

Semula tuntong laut ini dimasukkan ke dalam marga Callagur, namun oleh para ahli kemudian jenis ini 

dimasukkan dalam genus Batagur.  Di Sumatera, tuntong laut masih dijumpai di kawasan pantai timur Aceh , 

yaitu wilayah pesisir Aceh Tamiang.  Habitat alami Tuntong Laut adalah kawasan muara dan bagian sungai yang 

terpengaruh oleh pasang surut termasuk di daerah rawa-rawa dan sungai-sungai kecil. Ketika musim kawin, B. 

Borneoensis melakukan migrasi.  Seperti halnya penyu laut, B. borneoensis betina bertelur di pasir pantai dengan 

membuat lubang pengemaraman telur, kemudian meninggalkannya untuk kembali ke perairan sungai. Pada 

kura-kura jantan dewasa mengalami dimorpisme sexual (sexual dimorphism) yaitu perubahan warna pada 

musim kawin. Jantan berubah dari warna coklat muda ke putih/abu-abu dengan corak merah/oranya di antara 

kedua mata sedangkan betina berwarna coklat muda. 

Tuntong Laut merupakan satwa aquatik termasuk golongan herbivora. Sumber pakannya berupa  daun muda, 

akar muda dan buah pohon-pohon bakau terutama berembang (sonneratia sp). Kura-kura ini terkadang 

memakan berbagai sisa sampah kotoran dari limbah pemukiman misalnya sampah ikan yang dibuang ke sungai 

oleh penduduk. 

Satwa ini telah lama menjadi perhatian dunia internasonal . Perhatian dunia internasional terhadap pelestarian 
satwa ini menempatkannya dalam status status Critically Endangered (CE) oleh IUCN pada tahun 1996 dan 
Konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam  (CITIES) menempatkannya 
dalam Appendix II CITES pada tahun 1997. 

Walaupun  perlindungan satwa telah diakomodir melalui pemberlakukan Undang-Undang Konservasi 
Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (UU NO. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya) dengan segala perangkat hukum turunannya, namun secara nasional, baru ditetapkan sebagai 
jenis yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2018 yaitu melalui Permen LHK Permen LHK No. 
P.92/Menlhk/Setjen/Kum.18/2018 jo. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang 
Dilindungi.  

Sebelumnya, status tuntong laut di Indonesia, hanya ditetapkan sebagai salah satu spesies prioritas konservasi 
pada tahun 2008 oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor: P.57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018. Berdasarkan 
keputusan ini, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia merumuskan kebijakan dan langkah langkah 
pengelolaan untuk dapat menjamin kelestarian populasi dan nilai manfaat tuntong laut dalam wilayah Indonesia 
(Endang Hernawan, 2018).  

 

Gambar 3.5. : Peta Kawasan Sebaran Tuntong Laut di Wilayah Pesisir Kabupaten Aceh Tamiang 
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Dalam skala daerah, konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang sudah dimulai pada tahun 2014 
semenjak dikeluarkannya Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 
Pelestarian Tuntong Laut, dan Keputusan Bupati Aceh Tamiang No. 63 Tahun 2014 tentang Penetapan Spesies 
Tuntong Laut sebagai satwa yang dilindungi di Kabupaten Aceh Tamiang. Peraturan dan Keputusan Bupati 
tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa tuntong laut merupakan satwa khas yang hampir punah, 
sebaran populasinya terbatas hanya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dan memiliki arti sosial ekonomi yang 
penting bagi kehidupan masyarakat. 

Bahkan dukungan ini telah dikuatkan sebelumya melalui Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 14 tahun 2013 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2012-2032 telah ditetapkan fungsi areal 
perlindungan habitat tuntong laut berupa kawasan Suaka Alam Perairan seluas 425.7 hektar  yang merupakan 
pantai tempat bertelur tuntong laut. Kawasan yang diusulkan ini masih terbatas pada wilayah pantai Pusong 
Cium yang merupakan lokasi pendaratan tuntong untuk bertelur dan belum melingkupi  habitat alamiahnya 
termasuk areal mencari makannya.  Rencana kawasan suaka alam perairan ini masih  memerlukan persetujuan 
dari instansi terkait di tingkat Provinsi dan pusat.  

Dalam pelaksanaannya,  pengawasan  dan pembinaan species tuntong laut ini dilakukan oleh BKSDA (Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam) Aceh  sebagai perpanjangan tangan dari Ditjen KSDAE (Konservasi Sumberdaya 
Alam dan Ekosistem) di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan  pengawasan 
dan pembinaan kawasan dilakukan oleh KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) III Aceh yang membawahi kawasan 
hutan di wilayah III termasuk di pesisir Aceh Tamiang.  

Upaya nyata konservasi tuntong laut melalui program penangkaran telah dilakukan oleh Yayasan Satucita Lestari 
Indonesia (YSLI).  Program yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya kemudian mendapat dukungan 
dari PT Pertamina EP Field Rantau dengan membangun fasilitas rumah informasi sekaligus lahan pengeraman 
telur tuntong laut. 

 

Gambar 3.6. : Usulan Perluasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Aceh Tamiang 

Berbagai upaya yang dilakukan dalam konservasi tuntong laut dirasa masih harus melalui jalan yang panjang. 
Luasnya sebaran habitat dan status lahan di kawasan pesisir Aceh Tamiang memberi peluang terjadinya aktifitas 
yang bersifat ekstraktif membuat keterancaman kelestarian  satwa ini masih ada dan nyata.  Usulan Penetapan 
Kawasan Konservasi  Perairan Daerah di wilayah ini masih terus berjalan termasuk penetapan zonasi kawasan 
yang diperlukan dalam kerangka perlindungan dan pengawasan ekosistem. 

 

3.5. KEBIJAKAN DESENTRALISASI SEKTOR KEHUTANAN MELALUI  
       SKEMA PERHUTANAN SOSIAL 

Kebijakan perhutanan sosial adalah salah satu bentuk kebijakan di sektor kehutanan yang memberikan akses 
legal seluas-luasnya bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengelola dan memanfaatkan jasa lingkungan 
hutan secara lestri dan berkelanjutan.  Hal ini merupakan sebuah perubahan  paradigma pengelolaan di sektor 
kehutanan dimana bertahun-tahun sebelumnya pengelolaan hutan dilakukan oleh negara (forest management 
by state) maka melalui skema perhutanan sosial, pengelolaan hutan dapat dilakukan oleh masyarakat. Dalam 
ketentuan kebijakan ini masyarakat diberi peluang dan akses untuk pengelolaan hutan dalam rangka 
peningkatan kesejahteraannya melalui beberapa skema pengelolaan. 

Dengan adanya program Perhutanan Sosial diharapkan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan 
untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah dan memperoleh manfaat dari hutan. Selain itu, 
melalui Perhutanan Sosial,  pemerintah melalui Kementrian LHK berupaya untuk mendukung pengentasan kemiskinan 
di pedesaan sekitar kawasan hutan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga pelestarian kawasan 
hutan yang dikelola, serta sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial yang kerap terjadi di kawasan hutan 

Kebijakan ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat setempat yang memilik akses langsung terhadap 
hutan secara tradisional ternyata justru berada pada kelompok yang tidak beruntung dari segi perekonomiannya. 
Sumberdaya alamnya yang kaya justru diambil oleh pihak luar secara eksploitatif dan memutus akses mereka 
terhadap sumberdaya yang ada.  

Kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini merupakan turunan dari berbagai peraturan sebelumnya 
sejak diberlakukannya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang Undang tentang pemerintahan 
daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan  hingga yang terakhir yaitu UU  Nomor 9  Tahun 2015  
Tentang Pemerintahan Daerah. 

Implementasi kebijakan perhutanan sosial secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan RI Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial. Peraturan ini mengtur 
tentang pemberian akses legal terhadap masyarakat dalam  pengelolaan kawasan hutan melalui  lima skema 
pengelolaan, yaitu Skema Hutan Desa (HD) yaitu hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada 
lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan 
utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS) yaitu 
hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan 
kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalm rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan, 
Kemitraan Kehutanan yaitu kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin 
Usaha Pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri 
primer hasil hutan serta skema yang terakhir adalah Hutan Adat (HA) yaitu hutan yang berada di dalam wilayah 
masyarakat hutan adat. 

Ketentuan ini juga menjelaskan pihak pelaku perhutanan sosial tersebut yaitu kesatuan masyarakat secara sosial 
yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia, yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan 
negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk, dan memiliki komunitas sosial berupa 
riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap 
ekosistem hutan.  Permen LHK Nomor 83 tahun 2016 juga mengatur secara teknis prosedur perhutanan sosial 
melalui pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di bidang perhutanan sosial.  
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Beranjak dari ketentuan Peraturan Menteri LHK tersebut, adalah peluang yang besar bagi masyarakat sekitar 
kawasan hutan mangrove di pesisir Seruway khususnya masyarakat tiga desa yang menjadi sasaran dari rencana 
pengembangan kegiatan ekowisata di wilayah ini untuk dapat memanfaatkan salah satu skema dari perhutanan 
sosial. Perencanaan Pengembangan ekowisata di kawasan ini tidak dapat dipisahkan dari  kegiatan konservasi 
kawasan baik habitat maupun spesies dan sebagian besar dari kawasan perencanaan adalah wilayah hutan 
lindung dan hutan produksi dibawah pengelolaan KPH III Aceh.  Kegiatan ekowisata diharapkan dapat memberi  
dukungan yang kuat terhadap pelestarian kawasan hutan yang juga merupakan habitat dari tuntong laut dan 
yang tidak kalah pentingnya  adalah melindungi wilayah tradisional setempat dimana masyarakat mendapatkan 
akses dan manfaat dari sumberdaya yang ada.  

Berdasarkan ketentuan peraturan menteri tersebut, terdapat tiga skema yang diasumsikan sesuai dengan kondisi 
dan karakteristik sosial di kawasan perencanaan yaitu  skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan 
Kemitraan Kehutanan. Adapun prosedur dan syarat pengajuan perhutanan sosial sesuai skema yang dipilih 
adalah sebagai berikut : 

 Syarat Dokumen Kelengkapan Pengajuan Hutan Desa  
1) Perdes tentang Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) 
2) SK Kades tentang susunan pengurus LPHD; 
3) Gambaran umum wilayah  (fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan); 
4) Peta usulan skala 1:50 (sesuai luasan); 
5) Surat permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani Ketua LPHD yang diketahui Kepala Desa. 

 
Gambar 3.7. : Bagan Alur Permohonan Hutan Desa Kepada Gubernur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.8. : Bagan Alur Permohonan Hutan Desa Kepada  Menteri LHK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Syarat Dokumen Kelengkapan Pengajuan Hutan  Kemasyarakatan 

Surat permohonan permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani Ketua Kelompok, Ketua gabungan 
Kelompok Tani atau Ketua Koperasi dengan dilampiri: 
1) Daftar nama-nama pemohon dilampiri fotocopy KTP/NIK (nomer induk kependudukan) dengan 

diketahui Kades/Lurah;  
2) Gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi dan 
3) potensi kawasan); 
4) Peta usulan skala 1:50 (sesuai luasan). 
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Gambar 3.9. : Bagan Alur Permohonan Hutan Desa dan Kemitraan Kehutanan 
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BAB 4              
 
 
 

TANTANGAN  
PENGEMBANGAN  
 

4.1. AKSESIBILITAS 

Salah satu  tantangan pengembangan kawasan ekowisata di wilayah perencanaan adalah  faktor aksesibilitas 
untuk menjangkau destinasi ini. Aksesibilitas  Wisata  adalah  kemudahan wisatawan dalam menjangkau suatu 
destinasi wisata dari Kota kedatangan. Aksesibilitas menyangkut jarak, kondisi jalan, waktu tempuh dan moda 
transportasi yang digunakan. Kesemua indikator ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Faktor jarak akan 
terabaikan jika  sarana jalan dalam kondisi baik dan moda transportasi yang digunakan tersedia dengan 
kelayakan yang sesuai dengan standar kemanan dan keselamatan. 

Kondisi jalan menuju kawasan perencanaan dari kota Kuala Simpang sudah sangat baik, namun beberapa ruas 
jalan masih perlu ditingkatkan kualitasnya, khususnya dari Desa Kampung Baru hingga Kuala Pusung Kapal,  agar 
berbagai moda transportasi dapat menjangkau lokasi ini dengan mudah dan nyaman. Termasuk akses jalan dari 
Kecamatan Seruway menuju Sungai Kuruk III serta jalan akses dari Sungai Kuruk III ke Kuala Pusung Kapal.  
Kemudahan akses ini akan mendorong kelancaran mobilitas kunjungan dan atraksi wisata yang tersebar di 
beberapa lokasi potensial. Destinasi ini harus dapat dijangkau paling tidak oleh Bus Pariwisata  berukuran 
sedang.  

Selain itu, moda transportasi air berupa kapal atau sampan bermotor pengangkut wisatawan belum tersedia 
sesuai dengan standar kelayakan dan kenyamanan kunjungan. Saat ini untuk mengunjungi destinasi wisata yang 
ada (Ujung Tamiang dan Pusung Cium) masih menggunakan perahu bermotor penangkap ikan milik nelayan 
setempat dengan sisitem carter atau sewa.  Belum berkembangnya kegiatan wisata di tempat ini menjadi alasan 
belum tersediannya transportasi wisata air yang layak yang melayani kunjungan wisatawan dari satu lokasi ke 
lokasi yang lain. 

 

4.2. TATA GUNA LAHAN 

4.2.1. Status Kawasan Yang Bersifat Open Akses 

Tuntong Laut tidak memiliki habitat yang tetap atau statis. Tuntong laut biasa mencari makan di hutan mangrove 
dan muara sungai dan bertelur di pasir pantai. Keberadaannya menyebar di kawasan mangrove dan aliran sungai 
di pesisir Aceh Tamiang yang meliputi tiga wilayah kecamatan.  Kawasan yang luas ini merupakan areal terbuka 
dimana berbagai aktifitas manusia berlangsung di tempat ini, baik yang bersifat ekstraktif maupun tidak.  

Kawasan ini merupakan sumber perekonomian penting bagi warga setempat maupun warga dari luar wilayah. 
Disini tempat nelayan beraktifitas mencari ikan maupun biota laut lainnya. Kawasan ini juga menjadi sumber 
penghasil kayu sebagai bahan untuk pembuatan arang maupun bahan bangunan dan bahan bakar.   Aliran sungai 
dan paluh-paluh di kawasan mangrove merupakan jalur umum lintasan perahu-perahu nelayan keluar masuk 
dari laut ke desa-desa sekitar.  Alur-alur paluh ini juga merupakan jalur jelajah nelayan dalam mencari ikan, 
udang atau kepiting.  Sementara itu di kawasan pantai Ujung Tamiang dan Pusung Cium merupakan  destinasi 
wisata pantai dimana setiap orang memperoleh akses masuk secara bebas tanpa ada sistem pengelolaan yang 
resmi.  

 

 

Kawasan pesisir  berupa hutan mangrove ini dapat dikatakan merupakan sumberdaya alam milik bersama yang 
bersifat terbuka (open access) (Endang Hernawan, 2018). Status kawasan yang sebagian besar bersatus Hutan 
Produksi memberi peluang akan terjadinya pemanfaatan yang bersifat ekstraktif dimasa yang akan datang. 
Penetapan status species yang dilindungi untuk menjamin kelestariannya juga membutuhkan pendekatan 
konservasi kawasan sebagai habitat species tersebut. Pemanfaatan sebagian kawasan ini untuk kegiatan 
ekowisata harus memperhatikan aspek keterbukaan ruang kawasan ini. Perencanaan sistem sirkulasi kunjungan 
dan pengembangan berbagai atraksi pendukungnya tidak boleh berbetunran dengan berbagai pihak yang 
berkepentingan. 

Tanpa adanya zonasi dan pengaturan pola pemanfaatan yang jelas, kondisi ini dapat menyebabkan tumpang 
tindihnya pemanfaatan sumberdaya alam dan terganggunya keutuhan dan keaslian habitat serta aktivitas 
tuntong laut untuk berkembang di habitat  alaminya.  

 
4.2.2. Status dan fungsi kawasan 

Wilayah dimana rencana pengembangan ekowisata diarahkan untuk dikembangkan  terdiri dari berbagai status 
dengan fungsi yang berbeda. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.103/MenhutLHK-II/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.865/Menhut-II/2014 
tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh tanggal 2 April 2015 

Gambar 4.1. :  Peta Gangguan Di Habitat Tuntong Laut    di Pesisir Aceh Tamiang 
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di kawasan dimana kegiatan ekowisata akan dikembangkan  terdiri dari kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi,  
Kawasan Suaka Alam Perairan dan area penggunaan lain, termasuk juga wilayah penangkapan ikan nelayan 
tradisional.  

Terdapat banyak kepentingan yang berkaitan dengan tata kelola kawasan rencana pengembangan ini. Secara 
keseluruhan, kawasan rencana pengembangan ekowisata merupakan habitat dari tuntong laut dan juga 
penggunaan lain seperti permukiman, perkebunan, areal tambak dan lain-lain.  Sehingga Pengembangan 
kawasan ekowisata di kawasan ini harus memperhatikan karakteristik wilayah, status dan fungsi kawasan yang 
berbeda-beda dan akan berhadapan dengan banyak pihak dan kepentingan. 

 

Kawasan Suaka Alam Perairan yang difungsikan sebagai wilayah konservasi tuntong laut berada di kawasan 
hutan mangrove Ujung Tamiang dan Pulau Pusung Cium dengan luas kawasan mencapai 425.70 hektar 
sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 14 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2012-2032. Kawasan ini merupakan wilayah pantai tempat bertelur tuntong 
laut. Kawasan Suaka Alam Perairan ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Lindung dengan total luas Hutan 
Lindung mencapai 1.121,97 hektar. Selain itu terdapat kawasan Hutan Produksi dengan luas mencapai 1.901.39 
hektar.  atau 37.17 % dari luas total habitat tuntong laut yang mencapai 5.115,10 hektar.  

 

 

 

4.3. KETERANCAMAN EKOSISTEM 

4.3.1. Pembukaan lahan Tambak 

Pembukaan lahan tambak dan kolam ikan yang tidak bersifat konservasi akan terus berlangsung secara masif dan 
semakin mendekat ke kawasan Hutan Lindung. Secara keseluruhan  30 % habitat tuntong laut yang merupakan 
kawasan pesisir Aceh Tamiang mengalami kerusakan  bahkan bersifat tidak dapat balik (irreversible) ke kondisi 
semula karena sudah berubah menjadi lahan pemukiman, sawah, tambak, perkebunan, dan lahan terbuka  
(Endang Hernawan, 2018).   

Hasil pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa pada kawasan rencana pengembangan ekowisata khususnya 
pada kawasan Areal Pemanfaatan Lain menunjukkan bahwa terjadi pembukaan lahan yang dijadikan areal 
tambak dan kebun sawit.   Tambak-tambak tersebut tersebar di tiga desa yang menjadi wilayah perencanaan 
yaitu Desa Kuala Pusong Kapal, Desa Sungai Kurok III dan Kampung Baru. Tambak di desa-desa tersebut adalah 
tambak non wanamina yaitu tambak biasa tanpa ditanami tanaman mangrove. 

Tambak-tambak tersebut berada di dekat sungai Desa Kuala Pusong Kapal, Desa Kampung baru dan di  dekat 

pantai  di DesaSungai Kuruk III.  Tambak di Desa Kuala Pusung Kapal dan Sungai Kuruk III dikategorikan sebagai 
tambak layah yaitu tambak  yang terletak paling dekat dengan laut, di tepi pantai atau muara sungai.  

Sebagian lahan di antara tambak dan kawasan yang masih berhutan terlihat lahan kosong yang terbuka. Lahan 
ini menurut informasi dari warga tadinya direncanakan sebagai lahan persawahan. Pembukaan lahan tambak 
secara masif ini akan sangat berpengaruh terhadap pengurangan luasan kawasan hutan mangrove sebagai 

Gambar 4.2. :  Peta Fungsi Ruang Di Habitat Tuntong Laut di Pesisir Aceh Tamiang 

Gambar 4.3. :  Peta Status Lahan di Habitat Tuntong Laut  di Pesisir Aceh Tamiang 
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habitat tuntong laut  dan menjadi kampanye yang buruk jika kawasan ini nantinya dikembangkan sebagai 
destinasi ekowisata. Pengusahaan lahan tambak ini sebaiknya dilakukan dengan pola silvofishery dimana lahan 
tambak masih tetap hijau dengan penanaman mangrove di sekeliling tambak.  

 

4.3.2. Perluasan Kebun Sawit 

Selain pembukaan lahan tambak, perluasan areal kebun sawit juga menjadi ancaman bagi kelestarian kawasan 
hutan mangrove di pesisir Aceh Tamiang.  Perkebunan kelapa sawit secara eksisting telah berada pada habitat 
tuntong laut. Bahkan luasan kebun sawit ini mencapai  26,66% dari total luas habitat tuntong laut atau seluas 
1.363,6 hektar (Endang Hernawan, 2018).  areal perkebunan kelapa sawit tersebut bahkan sebagian berada di 
dalam kawasan hutan.  

Di Kecamatan Seruway terdapat konsesi HGU lahan kelapa sawit milik PT Raya Padang Langkat seluas 604,61 Ha 
berdasarkan SK HGU No. SK.61/HGU/BPN-RI/2008 yang mulai berlaku dari tanggal 6 September 2010 sampai 
dengan 5 September 2043. Sebagian perkebunan milik PT Raya Padang Langkat ini juga terdapat di Desa Kuala 
Pusong Kapal seluas 409,31 Ha yang berada di dalam kawasan industri minapolitan.  

Keberadaan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan ini menjadi permasalahan bagi keberadaan pohon 
berembang di sepanjang tepi Sungai Simpang Kiri di Desa Kuala Genting. Pohon-pohon berembang di tepi sungai 
ditebang diganti dengan tanaman sawit.Sebagaimana diketahui, pohon berembang merupakan sumber pakan 
bagi tuntong laut. Selain itu permasalahan limbah  perkebunan kelapa sawit juga menyebabkan terjadinya 
pencemaran air sungai yang menjadi habitat tuntong laut. Pencemaran  limbah pupuk dari perkebunan kelapa 
sawit ini menyebabkan ikan-ikan mati, termasuk tuntong laut tidak mau lagi datang ke sungai-sungai di dekat 
permukiman. 

 

4.3.3. Pengambilan kayu  

Pengambilan kayu sebagai sumber bahan baku arang merupakan jenis gangguan terbesar di kawasan mangrove 
pesisir Aceh Tamiang. Areal pengambilan kayu bahan baku arang ini mencapai  Seluas 1.969,00 hektar atau 
38,49% dari total luas habitat tuntong laut   (Endang Hernawan, 2018). Hal ini disebabkan sumber bahan baku 
arang ini berasal dari kawasan hutan lindung dan hutan produksi di habitat tuntong laut dan sekitarnya. 

Para pencari kayu mangrove untuk bahan baku arang ini berasal dari beberapa kecamatan yang ada di pesisir 
Aceh Tamiang.  Industri pengolahan arang dari pemanfaatan kayu bakau oleh masyarakat di Kabupaten Aceh 
Tamiang dimulai sejak tahun 1996 dengan pemodal etnis Cina yang berasal dari kota Medan (Endang Hernawan, 
2018).  Boming permintaan kayu arang menyebabkan terjadinya eksploitasi besar-besaran kayu mangrove dari 
kawasan hutan pesisir Aceh Tamiang.  

Bahkan pada tahun 2015 terdapat perjanjian antara Pemerintah Aceh dengan salah satu perusahaan swasta 
dalam hal  Pengelolaan Hutan Mangrove pada Lokasi KPH Wilayah III Aceh untuk pemanfaatan kayu arang 
dengan areal pemanfaatan seluas  9.794 Ha yang terletak di seluruh hutan produksi yang termasuk ke dalam 
habitat tuntong laut. Pada tahun 2017 hal yang sama juga dilakukan  melalui pengeluaran ijin pemanfaatan kayu 
arang oleh masyarakat, melalui perjanjian kerjasama  antara Dinas Kehutanan Aceh  dengan salah satu Koperasi 
dalam hal ijin Pengelolaan Hutan Mangrove Pada Lokasi KPH Wilayah III Aceh. Lokasi hutan mangrove yang 
dikelola untuk kayu arang seluas 1.330 Ha yang terletak di luar habitat tuntong laut. Namun fakta lapangan 
menunjukkan bahwa pengambilan kayu arang secara ilegal masih terus berlangsung, baik di dalam hutan 
produksi  maupun di dalam kawasan hutan lindung yang menjadi habitat tuntong laut (Endang Hernawan, 2018).   

dapur pengolahan arang bakau tersebar di beberapa desa di kecamatan pesisir Aceh Tamiang. Pada tahun 2014 
tercatat terdapat sebanyak 636 dapur arang tidak berizin yang tersebar di Kecamatan Seruway, Kecamatan 
Bendahara, Kecamatan Banda Mulia dan Kecamatan Manyak Payed (Lembaga Advokasi Hutan Lestari 2014). 
Jumlah dapur arang terbesar ada di Kecamatan Seruway tepatnya di Desa Sungai Kurok III yang merupakan salah 
satu desa wilayah perencanaan pengembangan ekowisata. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 500 dapur arang 
terdapat di Desa Sungai Kurok III namun saat ini berkurang hingga tinggal 100 an dapur,  disebabkan oleh 
semakin sulitnya mencari bahan baku bakau untuk kayu arang.  

Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secara ekstraktif di kawasan mangrove harusnya dilakukan secara 
bijaksana, memperhatikan daya dukung kawasan dan kelestariannya. Pemanfaatan secara bijak ini tentunya 
harus berdasarkan kajian potensi tanpa merusak sumberdaya yang ada. Pola-pola pemanfaatan secara lestari 
harusnya menjadi dasar dari kebijakan pemberian ijin pemanfaatan sumberdaya alam yang bersifat ektraktif. 
Sementara itu pemanfaatn yang bersifat non ekstraktif melalui pemanfaatan jasa lingkungan dan berdampak 
luas terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat harus menjadi prioritas dalam pemanfaatan 
sumberdaya alam pesisir. 

 
 

4.4. KETERANCAMAN SPECIES TUNTONG LAUT 

4.4.1. Penangkapan Tuntong Laut 

Daya tarik utama kawasan perencanaan adalah keberadaan species ikonik yang tergolong langka dan dilindungi 
yaitu tuntong laut. Sebagai daya tarik utama tentunya harus di imbangi dengan upaya-upaya konservasi secara 
nyata baik terhadap species maupun habitatnya yang dalam hal ini kawasan hutan mangrove.  Ancaman 
terhadap kelestarian tuntong laut dengan berbagai bentuknya harus menjadi perhatian bersama. Aparat sipil 
negera, pejabat pemerintahan  maupun aparat keamanan harus menjadi benteng pertahanan yang kokoh dalan 
mencegah terjadinya aktifitas yang dapat mengancam keberlangsungan hidup satwa tuntong laut.  

Salah satu ancaman terhadap populasi tuntong laut yang saat ini masih berlangsung adalah penangkapan 
tuntong laut oleh masyarakat untuk dijadikan objek koleksi pemeliharaan maupun dijual ke pihak yang berminat. 
Harus dimunculkan kesadaran dan pemahaman di masyarakat bahwa penangkapan tuntong adalah ilegal dan 
memiliki implikasi hukum  jika tertangkap oleh petugas. 
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4.4.2. Pengambilan telur  

Telah sejak lama masyarakat di desa-desa pesisir di Kabupaten Aceh Tamiang  memanfaatkan telur tuntong laut 
sebagai salah satu bahan makanan khas lokal.   

Tidak jarang pada musim tuntong laut naik ke pantai untuk bertelur merupakan saat dimana para nelayan 
mendapatkan rezeki tambahan berupa pengambilan telur tuntong untuk di konsumsi maupun di jual. Kondisi ini 
telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari tradisi lokal dalam memanfaatkan hasil sumberdaya alam 
berupa telur tuntong laut.  

Pengambilan telur tuntong  oleh masyarakat  setempat dilakukan untuk tujuan konsumsi  maupun ekonomi. 
Terkadang pada musim tuntong laut bertelur, masyarakat desa-desa pesisir berbondong-bondong mencari telur 
tuntong laut di wilayah pantainya. Sebaran tuntong laut  naik ke daratan mencapai wilayah Pantai Kuala Genting  
dan juga Pusong Ketapang.  

Bagi masyarakat setempat, mengkonsumsi telur 
tuntong laut sebagaimana juga telur penyu 
dipercaya  memiliki sumber protein yang tinggi. 
Dengan campuran bahan lainnya, telur ini 
dijadikan sebagai bahan makanan berupa selai 
untuk dimakan bersama ketupat atau lemang. 
Makanan ini menjadi hidangan utama saat 
bulan puasa tiba yang dimakan bersama-sama 
dengan keluarga maupun kerabat. Selain untuk 
kebutuhan konsumsi sendiri, sebagian warga 
mengambil telur dengan motif ekonomi yaitu 
untuk mendapatkan keuntungan dengan  
menjualnya kepada peminat lainnya.  

Pengambilan telur tuntong laut 
ini masih terus berlangsung 
sebagai suatu tradisi  lokal. 
Mencegah eksploitasi yang 
berlebihan terhadap telur 
Tuntong Laut, Pemerintah 
Kabupaten ikut mengatur 
pemanfaatan telur ini melalui 
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang 
No. 3 Tahun 2016 tentang 
Perlindungan Species Tuntong 
Laut. Dalam Qanun ini diatur 
tentang   pembagian telur 
Tuntong Laut hasil perolehan 
masyarakat dengan ketentuan 
penyerahan telur dari hasil 
perolehan warga sebesar 60% 
kepada pemerintah kabupaten 
untuk dilestarikan. Walaupun 
prosedur dan ketentuan 
teknisnya masih perlu diatur 
kembali melalui Peraturan Bupati. Ketentuan ini membutuhkan pengawasan yang ketat dan sosialisasi yang luas 
di tengah-tengah masyarakat.  Pengambilan telur dari lokasi tuntong laut bertelur untuk di tanam kembali di 
lahan pengeraman memiliki keterbatasan waktu sebelum telur menjadi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan. 
Termasuk kepastian lokasi temuan dan jumlah telur  yang diperoleh. 

 

4.4.3. Predator alami 

Alam memiliki caranya untuk mengendalikan keseimbangannya. Tanpa campur tangan manusia, populasi jenis 
satwa tertentu dikendalikan oleh alam. Di alam liarnya, Tuntong Laut memiliki predator sebagai musuh alaminya.   
Sejak masih berupa telur, calon tukik ini  mendapatkan ancaman dari babi hutan dan biawak yang membongkar 
sarang telur untuk dimakan termasuk memakan tukik yang baru menetas yang baru keluar dari sarangnya. 
Selanjutnya pada proses menjadi tukik dan mulai bergerak ke perairan, tukik ini masih harus menghadapi bahaya 
yang lebih besar lainnya, dimangsa buaya atau ikan besar.  

Cangkang atau karapas tukik  Tuntong Laut masih belum cukup kuat untuk menahan gigitan pemangsa. Tukik 
menjadi makanan empuk bagi predator seperti 
buaya dan ikan-ikan besar.  Buaya adalah salah 
satu satwa yang hidup di perairan pesisir Seruway. 
Predator ini tidak hanya berbahaya bagi tuntong 
laut, tetapi juga bagi manusia. Satwa buas ini 
tercatat telah beberapa kali memakan korban di 
kawasan pesisir Seruway baik ternak maupun 
manusia.  

Pengembangan kawasan ini sebagai destinasi 
ekowisata mengharuskan adanya kewaspadaan 
terhadap serangan buaya yang berada di perairan 
pesisir. Diperlukan Standar Operasi Prosedur yang 
tinggi agar kenyamanan dan keamanan wisatawan 
dalam beraktifitas di kawasan ini dapat terjaga.  

Gambar:  keluarga Tuntong Laut (Batagur borneoensis) jantan dan berita beserta anakkanya yang sedang 

mendarat di muara sungai . 

Gambar :  Telur Tuntong laut yang masih sering diambil dan 

diperdagangkan oleh sebagian masyarakat.   

Gambar :  Buaya yang hidup di muara sungai Tamiang adalah 

satu satu predator alami bagi tukit Tuntong Laut.   

Gambar :  Telur Tuntong Laut yang baru menetas dan sangat rentan diserrang 

oleh predator alami.  
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4.5. KONFLIK PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM 

4.5.1. Pemanfaatan ruang nelayan tradisional 

Bagi nelayan tradisional, pesisir dan laut adalah ruang terbuka milik bersama yang dapat dimanfaatkan dalam 
memenuhi kebutuhan kehidupannya. Keterbatasan kapasitias kapal dan alat tangkap mengakibatkan para 
nelayan memiliki keterbatasan dalam hal wilayah tangkapan. Apa lagi pada musim dimana ombak dan angin 
besar, para nelayan tradisional menggantungkan hasil tangkapannya pada wilayah hutan mangrove di sekitar 
desa.  

Areal pantai dimana tuntong laut naik dan bertelur adalah wilayah singgah nelayan tradisional, termasuk sebagai 
lokasi tambatan perahu saat harus tidak melaut  pada saat laut tidak bersahabat akibat angin dan ombak besar.  

Menempatkan wilayah bertelur tuntong laut sebagai areal yang dikonservasi secara penuh dengan pengaturan 
pembatasan akses dikuatirkan akan menimbulkan efek penolakan bahkan perlawanan terhadap peraturan 
tersebut. Bahkan bagi sebagian warga nelayan “alasan bahwa tuntong laut sangat sensitif terhadap gangguan 
sekecil apapun untuk mendarat dan bertelur di pantai termasuk bila terkena cahaya dan mencium bau manusia” 
adalah pernyataan yang sulit diterima kebenarannya. Bahkan dalam satu FGD yang diselenggarakan dalam 
proses perencanaan ekowisata pernyataan “pilih tuntong laut atau manusia” sempat terlontarkan oleh salah 
seorang peserta sebagai bahan diskusi agar upaya pelestarian tuntong  tidak dibenturkan dengan kepentingan 
nelayan tradisional yang sudah turun temurun memanfaatkan sumberdaya alam di desanya.  

Dibutuhkan  adanya tindakan kompromi, yaitu suatu jalan keluar yang disepakati bersama  yang memenangkan 
semua pihak agar akses nelayan tradisional terhadap sumber daya alam tidak terganggu namun kelestarian 
tuntong laut tetap dapat dijaga. Salah satunya adalah kesepakatan mengenai lokasi tambatan perahu diluar areal 
dimana tuntong laut mendarat dan bertelur.  

 

4.5.2. Penggunaan Alat Tangkap Yang tidak Ramah Tuntong Laut  

Keterancaman species tuntong laut salah satunya terjadi karena unsur ketidaksengajaan.  Bagi nelayan 
tradisional, penggunaan alat tangkap berupa jaring, bubu dan pancing merupakan hal yang lazim dilakukan di 
wilayah ini. Kegiatan memancing, memasang, bubu dan jaring  biasanya dilakukan disekitar perairan sungai 
maupun di kawasan mangrove.  Tidak jarang tuntong Laut dewasa ikut terjerat dan  terjebak pada bubu yang 
dipasang oleh warga nelayan. Pada kasus yang lain terjadi  kematian tuntong laut akibat terjerat pancing 
nelayan. Bubu perangkap udang menjadi penyebab dan ancaman utama dari kematian tuntong laut.  

YSLI melaporkan  pada tahun 2017 paling tidak telah terjadi 7 kasus kematian indukan tuntong laut.  Enam 
diantaranya diakibatkan oleh terperangkapnya indukan oleh bubu nelayan dan satu  kasus terkena pancing 
nelayan. Bubu merupakan jenis alat tangkap tradisional nelayan setempat  dan merupakan salah satu alat 
penangkap ikan yang diandalkan nelayan tradisional untuk mencari nafkah. Bubu dipasang di badan sungai atau 
alur perairan di kawasan mangrove untuk menangkap ikan atau udang. Kawasan perairan sungai dan mangrove 
ini juga merupakan habitat tuntong laut untuk hidup dan mencari makan.  

Pada kasus dimana habitat tuntong laut menyatu dengan wilayah tangkapan nelayan, penggunaan bubu dapat 
menimbulkan konflik antara warga dan species, khususnya dalam upaya pelestarian tuntong laut tersebut. Bubu 
yang terpasang dapat saja secara tidak sengaja justru menjerat tuntong laut.  Tuntong laut yang terperangkap di 
bubu akan mati akibat tidak bisa ke permukaan untuk bernafas.  Apabila penggunaannya tidak dibatasi (diatur) 
maka alat tangkap ini sangat potensial untuk menimbulkan kematian. Sebaliknya, apabila penggunaan bubu 
dilarang sama sekali maka hal itu akan menganggu mata pencaharian masyarakat tradisonal yang 
mengantungkan hidupnya dari sumberdaya alam di sekitarnya. 

Jika dibandingkan dengan populasi tuntong laut yang relatif kecil,  rata-rata kematian 7 individu per tahun 
merupakan angka yang mengkhawatirkan. Apalagi sebab kematian seharusnya dapat dihindari melalui kebijakan 
pengaturan alat tangkap ataupun zona tangkap yang dapat diterima para pihak.  

 
 
4.6. KELEMBAGAAN 

4.6.1. Kelembagaan pengelolaan kawasan 

Di Kawasan rencana wilayah pengembangan ekowisata belum terdapat lembaga pengelolaan kawasan yang 
secara definitif menempatkan kantor unit pengawasan atau pengelolaan  dengan staf operasional yang nenetap. 
Tanggung jawab pengelolaan merupakan tanggung jawab sektoral sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan 
masing-masing berdasarkan status dan fungsi kawasan.  Pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi 
menjadi kewenangan KPH wilayah III Aceh, Kewenangan pembinaan konservasi species dilakukan oleh BKSDA 
Aceh sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sedangkan terkait dengan isi Qanun No. 14 tahun 2013  
tentang RTRW Kabupaten Aceh Tamiang yang salah satunya adalah penunjukan Kawasan Suaka Alam Perairan 
sebagai perlindungan habitat tuntong laut seluas 425.7 hektar  yang berada di kawasan Ujung Tamiang dan 
Pusung Cium,  belum secara definitif dilakukan pembinaan kawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
instansi terkait atau kelembagaan di tingkat kabupaten yang dibentuk untuk itu.  

Sementara itu lokasi peneluran tuntong laut berupa kawasan pantai merupakan kewenangan propinsi (Dinas 
Kelautan dan Perikanan Provinsi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu  UU No 23 tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah yang antara lain mengatur perluasan kewenangan provinsi dalam pengelolaan dan 
pengawasan laut pada wilayah  0-12 mil laut. Sedangkan kewenangan pengelolaan kawasan diluar kawasan 
hutan berada di tangan pemerintah kabupaten. 

Mengingat pentingnya fungsi  kawasan baik secara ekologi, ekonomi maupun pertahanan keamanan perlu 
dibentuk forum atau badan kordinasi di tingkat daerah dalam rangka sinkronisasi program dan pengawasan agar 
pemanfaatan sumber daya alam di kawasan ini baik yang bersifat ekstraktif maupun pemanfaatan jasa 
lingkungan dapat berjalan optimal dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat dan daerah secara 
berkelanjutan sesuai dengan karaktersitik dan daya dukung lingkungan. 

 

 

4.6.2. Kelembagaan Pengelolaan Destinasi Wisata 

Pengelolaan destinasi wisata di kawasan ini belum dilakukan dan belum berjalan sebagaimana layaknya suatu 
kawasan wisata di kelola. Aktifitas wisata di wilayah ini masih bersifat lokal, berupa kunjungan ke areal pantai 
Ujung Tamiang dan Pusung Cium untuk berekreasi oleh warga sekitar maupun dari desa-desa wilayah lain 
termasuk dari wilayah Sumatera Utara.  

Dalam RIPPDA Kabupaten Aceh Tamiang, kawasan ini merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten. 
Secara kelembagaan baru terbentuk POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) di tingkat desa yang dibentuk oleh 
Dinas Pariwisata Kabupaten. Ruang  lingkup aktifitas POKDARWIS baru berupa  wadah berhimpunnya kelompok 
pemuda yang berminat atau yang diharapkan oleh instansi terkait dapat menjadi motor pengerak aktifitas wisata 
di lingkungannya. 

Ssalah satu daya tarik tempat ini adalah keberadaan tuntong laut yang  merupakan satwa langka yang dilindungi. 
Namun informasi yang terkait dengan keberadaan satwa langka ini masih terbatas di kalangan pemerhati 
lingkungan dan peneliti satwa. Bagi warga setempat, tuntong laut dikenal sebagai kura-kura mirip penyu yang 
bertelur di pantai dan mengharapkan pada musim tuntong bertelur akan mendapatkan  peluang untuk 
memperoleh telur yang akan diolah sebagai bahan makanan ataupun dijual.  

Program konservasi tuntong laut yang diinisiasi oleh YSLI belum mengarah pada aktfitas wisata atau ekowisata. 
Keberadaan Rumah Informasi Tuntong Laut yang di dukung oleh PT Pertamina EP Field Rantau yang berada di 
desa Kuala Pusung Kapal diarahkan sebagai pusat informasi, edukasi dan kampanye pelestarian tuntong laut 
kepada berbagai pihak yang tertarik dan berminat mengenal lebih dekat tentang tuntong laut. 
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Luasnya cakupan kawasan rencana pengembangan ekowisata di wilayah ini yang meliputi tiga desa pesisir di 
Kecamatan Seruway membutuhkan adanya kelembagaan pengelolaan destinasi ditingkat lokal yang dapat 
mengakomodir kepentingan tiga desa ini. Konsep pengelolaan kolaboratif dapat saja menjadi  pilihan agar 
kepentingan dari tiga desa tersebut dapat terwakili dibawah badan pengawas yang terdiri dari unsur-unsur 
sektoral yang terkait dengan pengawasan dan pengelolaan kawasan. 

 
4.7. SUMBERDAYA MANUSIA 

Salah satu kontribusi dari pariwisata adalah penciptaan kesempatan kerja.  UNWTO (2017) dalam satu 
publikasinya menunjukkan estimasi bahwa satu kedatangan wisatawan  berkontribusi terhadap 10 kesempatan 
kerja. Namun luasnya kesempatan kerja yang tersedia harus diimbangi dengan kualitas sumberdaya manusianya 
yang merupakan salah satu faktor kunci dalam pengembangan pariwisata.  

Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang 
pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan di wilayah ini. Tidak 
hanya kuantitas, kunci keberhasilan pengembangan pariwisata berada di kualitas SDM yang sesuai dengan 
standar yang dipersyaratkan. Ada tuntutan yang tidak dapat dihindari  dalam dunia kepariwisataan, yakni 
tuntutan terhadap standarisasi kualitas produk dan pelayanan wisata yang semakin tinggi. Aspek kenyamanan 
dan keamanan tamu menjadi faktor penting dalam pengelolaan wisata yang berbasis alam dan memiliki unsur 
petulangan ini. 

Kekuatan destinasi ekowisata di kawasan ini nantinya tidak dapat semata  menandalkan keunikan dan 
kelangkaan satwa tuntong laut. Pengembangan atraksi-atraksi yang unik, menarik dan partisipatif yang dapat 
mengedukasi masyarakrat dan pengunjung sekaligus membawanya dalam suasana petualangan yang rekreatif 
dan menyenangkan  merupakan tantangan yang harus dijawab melalui penyediaan SDM yang kompeten. SDM ini 
yang berperan sebagai ujung tombak pengelolaan atraksi, fasilitas dan pengembangan masyarakat sehingga apa 
yang diharapkan dari pengelolaan ekowisata di kawasan ini dapat dicapai sesuai dengan prinsip-prinsip 
ekowisata. 

Kawasan Pesisir Seruway sampai saat ini statusnya belum ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata kabupaten, 
namun sudah mulai dikenal dan dikunjungi oleh kelompok peneliti, mahasiswa, LSM maupun tamu-tamu khusus 
PT Pertamina EP Field Rantau  ataupun dari instansi dan sektor terkait. Sehingga secara umum potensi sumber 
daya yang ada di masyarakat belum diarahkan untuk menunjang aktifitas ekowisata. Kegiatan wisata bukanlah 
pekerjaan utama masyarakat setempat, sebahagian besar mereka adalah nelayan dan petani. Bagi mereka 
ekowisata adalah salah satu wacana dan harapan untuk dapat menjadi kenyataan dan dapat terwujud di desa 
mereka. 

Dibutuhkan serangkain persiapan pengorganisasian dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal 
pengelolaan destinasi, atraksi dan produk wisata,  pelayanan wisata serta pengembangan program edukasi dan 
konservasi. Hal ini tidak dapat dilepaskan berjalan sendiri, diperlukan proses pendampingan dan pembinaan 
hingga kelompok lokal dapat mandiri dan berkembang secara baik. Proses pendampingan ini memerlukan 
kelembagaan yang konsern terhadap ekowisata dan pengembangan masyarakat dengan dukungan pendanaan 
dan pembinaan dari instansi terkait maupun swasta melalui program CSR sebagaimana yang telah dilakukan 
selama ini. 

 

 
4.8. FASILITAS PENDUKUNG WISATA 

Fasilitas pendukung wisata dalam hal ini adalah sarana dan prasarana penunjang yang diperuntukkan guna 
memenuhi kebutuhan berbagai kegiatan di kawasan perencanaan ekowisata Seruway, sehingga pelayanan dan 

kemudahan bagi pengunjung dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari pengelolaan kawasan. Fasilitas 
pendukung wisata dalam konteks pengembangan ekowisata di kawasan ini, berupa : 

 Akomodasi (pondok wisata, homestay, dormitori, camping ground dan lainnya) 

 Makan minum (coffe shop, warung, pondok makan, dan lainnya) 

 Sanitasi (Toilet umum, air bersih, pengelolaan kebersihan dan lainnya) 

 Aksesbilitas (jalan akses, setapak, boradwalk/ titian mangrove, pintu masuk/gerbang utama dan areal 
parkir dan sebaginya) 

 Fasilitas atraksi wisata yaitu fasilitas  yang digunakan dalam rangka pelayanan atraksi yang dapat diikuti 
oleh wisatawan (perahu / sampan wisata dan sebagainya). 

 Fasilitas lainnya berupa layanan kunjungan dan keselamatan tamu (kantor administrasi pengelola, pos / 
pusat informasi, sarana edukasi, pos penjaga pantai & menara pemantau, pos monitoring satwa  dan 
lainnya. 

Fasilitas penduduk wisata Fasilitas yang ada pada saat ini di di kawasan ini baru berbatas pada fasilitas Pusat 
Informasi Konservasi Tuntong Laut serta fasilitas pendukung opersional penangkaran tuntong laut.  Belum 
terdapat fasilitas pendukung untuk wisata. Kalaupun ada tamu khusus ataupun kegiatan yang dilakukan oleh 
yayasan (YSLI) atau lembaga donor (PT Pertamina EP) , maka pihak pengelola akan mempersiapkan sarana 
akomodasi dan fasilitas pendukung lainnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di Rumah 
Informasi Tuntong Laut termasuk dalam penyediaan konsumsi. 

Kunjungan utama wisatawan lokal ke kawasan ini adalah berekreasi ke pantai Pusung Cium dan Ujung Tamiang. 
Sarana tranportasi air berupa dermaga keberangkatan tepat berada di bagan belakang Rumah Informasi Tuntong 
Laut.  Kebrangkatan menuju Ujung Tamiang biasanya melalui dermaga ini dengan menumpak perahu atau 
sampan bermotor milik warga. Sedangkan pelancong yang berkunjung ke Pusung Cium umumnya berangkat dari  
Sungai Kuruk III juga dengan menumpang perahu nelayan dengan cara menyewa. 

Di setiap desa telah tersedia warung makan sederhana dengan menu yang beragam. Kota terdekat adalah kota 
Seruway sebagai ibukota kecamatan. Di kota kecamatan terdapat pasar, rumah makan maupun toko-toko 
penjual berbagai kebutuhan harian.  

Akses sarana jalan darat sampai telah menjangkau semua desa di kawasan perencanaan. Hanya akses jalan desa 
yang masih perlu ditingkatkan kualitas dan kelasnya hingga dapat diakses oleh kendaraan parawisata ke 
depannya.   
 
Dalam rangka 
pengembangan ke depan 
berbagai fasilitas 
pendukung wisata tersebut 
perlu ditingkatkan kualitas 
dan ketersediaannya 
termasuk penyediaan 
perlengkapan keselamatan 
(pelampung) bagi 
pengunjung saat 
menumpang perahu 
bermotor. 
 

 

Gambar :  Fasilitas pusat informasi konservasi Tuntong Laut yang sudah terbangun di 

Desa Pusong Kapal.   
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5.1. PENDEKATAN  EKOWISATA 

Secara konsepsional ekowisata berarti suatu pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab di daerah alami 
dan dilindungi atau tempat yang dirancang menurut kaidah alami dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan 
maupun kebudayaan yang ada serta memberi kesempatan bagi masyarakat setempat dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraannya. 

Ekowisata adalah suatu bentuk kegiatan wisata yang mensyaratkan adanya keterpaduan dan keselarasan antara 
kepentingan konservasi dan ekonomi, dan pengembangan masyarakat. Dibutuhkan partisipasi berbagai pihak 
agar ekowisata dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini untuk menghindari dampak negatif yang 
mungkin muncul akibat kesalahan orientasi dalam penerapannya. Karena dalam penerapannya aktifitas 
ekowisata banyak memanfaatkan lokasi-lokasi potensi alam dan kawasan yang dilindungi. Disadari atau tidak 
banyak pengelola usaha wisata kurang mengindahkan kaidah-kaidah konservasi sehingga obsesi untuk 
mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sering menimbulkan ekses negatif terhadap lingkungan. 

Dampak negatif terjadi karena kebijakan yang cenderung menekankan pada aspek ekonomi semata tanpa 
memperhatikan aspek konservasi. Dalam ekowisata tidak terdapat pemisahan antara kepentingan ekonomi dan 
konservasi. Kedua unsur tersebut sebaiknya dikelola secara kelembagaan atau melalui badan pengelolaan yang 
melibatkan berbagai unsur sehingga terhindar dari konflik kepentingan yang berbeda. Pengelolaan kawasan 
ekowisata haruslah dalam kesatuan yang utuh antara program wisata, pelestarian alam dan pengembangan 
masyarakat. 

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan panduan berupa Pedoman Pengembangan Ekowisata 
Daerah. Panduan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 berisi tentang Pedoman 
Pengembangan Ekowisata Daerah. Dalam peraturan tersebut Daerah diberi peluang untuk mengembangkan 
ekowisata bahari, ekowisata hutan, ekowisata pegunungan; dan/atau, ekowisata di kawasan gua atau karst. 

Peraturan tersebut juga memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam pengembangan 
pariwisata yaitu: 

1. Kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata; 
2. Konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan serta melestarikan sumberdaya alam yang 

digunakan untuk ekowisata; 
3. Ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan 

ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan; 
4. Edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, 

tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan  budaya; 
5. Memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung; 

 
 

 
 

6. Partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan 
pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar 
kawasan; dan 

7. Menampung kearifan lokal. 
 
Sedangkan ruang lingkup dalam pengembangan ekowisata di suatu kawasan sebagaimana peraturan menteri 
tersebut meliputi : 

1. Pengelolaan kawasan ekowisata; 
2. Pemeliharaan kawasan ekowisata; 
3. Pengamanan kawasan ekowisata;  
4. Penggalian potensi kawasan ekowisata baru. 

Berdasarkan prinsip dasar tersebut terdapat kriteria yang menjadi arahan dalam pengembangan suatu kawasan 
untuk dijadikan daerah tujuan ekowisata yaitu: 

1) Bernilai Pendidikan  (Prinsip Edukasi) 

Mendekatkan wisatawan ke alam melalui kegiatan wisata adalah usaha untuk memperkenalkan keunikan 
keanekaragaman hayati suatu kawasan.  Memperkenalkan keunikan dan kekayaan alam ini akan semakin 
lengkap dan bermakna jika dilengkapi dengan kedalaman informasi yang disampaikan baik secara lisan maupun 
melalui media interpretasi yang disediakan oleh pengelola. Dengan demikian, prinsip edukasi mengandung 
kriteria, yaitu: 

 Bahwa setiap aktifitas maupun program yang dikembangkan harus memiliki nilai pendidikan baik bagi 
wisatawan maupun masyarakat; 

 Menggugah kesadaran pengunjung dan masyarakat terhadap pelestarian kawasan; 

 Menambah apresiasi dan pengetahuan pengunjung. 

 

2) Bernilai Konservasi (Prinsip Konservasi) 

Sebagaimana pengertiannya, ekowisata memanfaatkan kawasan-kawasan yang masih alami, relatif belum 
terganggu, dirancang dan dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah, konservasi. Tujuanya adalah bagaimana alam 
dapat dimanfaatkan dalam bentuk jasa lingkungannya secara lestari dan berkelanjutan melalui komitmen yang 
kuat untuk melestarikan alam dan budaya setempat.  

Konsep “HIJAU dan ADIL” (Green & Fair) merupakan usaha untuk mendapatkan manfaat tanpa merusak, 
kepentingan pembangunan dan konservasi, sebagai suatu kegiatan usaha yang dapat menyediakan alternatif 
ekonomi secara berkelanjutan sesuai dengan daya dukung lingkungan serta memperoleh dukungan bagi kegiatan 
konservasi kawasan. Untuk itu, prinsip ini mensyaratkan kriteria pengelolaan yang: 

 Berdampak rendah dan ramah lingkungan; 

 Memperhatikan daya dukung lingkungan dan kebudayaan masyarakat setempat; 

 Menetapkan sistem zonasi kawasan; 

 Adanya kontrol terhadap tingkat kunjungan dan monitoring terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas 
wisata; 

 Menambah dukungan publik terhadap usaha-usaha konservasi kawasan. 
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3) Bernilai Partisipasi (Prinsip Partisipasi) 

Aspek organisasi dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata juga menjadi isu kunci dalam 
ekowisata. Masyarakat lokal secara pribadi maupun kelompok harus berperan dan diberdayakan. Dukungan 
tenaga profesional diperlukan dalam menguatkan organisasi lokal secara terus menerus, mendorong usaha yang 
mandiri dan menciptakan kemitraan yang adil dalam pengembangan ekowisata.  

Beberapa contoh pengembangan ekowisata di beberapa kawasan menunjukan bahwa ekowisata di tingkat lokal 
dapat dikembangkan melalui kesepakatan dan kerjasama yang baik antara pengelola dan organisasi masyarakat. 
Peran organisasi masyarakat sangat penting dalam membangun keterwakilan kelompok. Masyarakat lokal 
ditempatkan sebagai stakeholder utama dan akan mendapatkan manfaat secara langsung dari pengembangan 
dan pengelolaan ekowisata. Dalam pengelolaan kawasan ekowisata koordinasi antar stakeholder perlu dilakukan 
terus menerus melalui suatu mekanisme yang disepakati bersama.  

Pengelolaan yang partisipatif dapat menekan potensi konflik yang mungkin muncul, sekaligus diperolehnya 
dukungan publik yang kuat bagi pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. Integrasi pengelolaan melalui 
kerlibatan para pihak dalam operasional kunjungan, pemantauan dan pengawasan  kawasan  menjadi penting 
agar kawasan ekowisata dapat terjaga kelestariannya. Untuk itu dalam prinsip partisipasi ini mensyaratkan 
perlunya: 

 Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pemantauan kawasan; 

 Membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam arus perkembangan wisata di daerahnya. 

 

4) Bernilai Ekonomi  (Prinsip Ekonomi) 

Pengembangan ekowisata haruslah juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi lingkungan, pengelola, 
masyarakat dan berkontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah dan negara.  

Kawasan yang dikembangkan berdasarkan kaidah ekowisata haruslah mempunyai nilai yang setara dengan daya 
tariknya. Pengelolaan ekowisata harus dapat memberikan kontribusi bagi pendanaan konservasi kawasan, 
menambah pendapatan masyarakat lokal secara signifikan dan memberi keuntungan bagi investasi yang 
ditanamkan oleh pengelola kawasan. Selain itu dukungan kebijakan dari pemerintah terhadap pengembangan 
ekowisata juga dapat menambah pendapatan negara dari sektor pariwisata. Berdasarkan prinsip ini, ekowisata 
diharapkan dapat: 

 Memberikan kontribusi terhadap sumber dana pengelolaan kawasan perlindungan alam; 

 Bermanfaat bagi masyarakat dalam peningkatan ekonomi lokal; 

 Menambah pendapatan negara dari sektor pariwisata. 

 
 

5.2. PARIWISATA BERKELANJUTAN 

Pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism adalah sebuah konsep turunan dari konsep pembangunan 
berkelanjutan sebagaimana laporan World Commission on Environment and Development, berjudul Our Common 
Future (atau lebih dikenal dengan the Brundtland Report) yang diserahkan ke lembaga PBB pada tahun 1987 
(Mowforth dan Munt 1998). Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang berusaha 
untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan selanjutnya yang diwariskan kepada generasi mendatang.  

Sedangkan pariwisata berkelanjutan dapat diartikan sebagai sebuah proses dalam sistem pembangunan 
pariwisata yang dapat menjamin keberlangsungan atau keberadaan sumber daya alam, kehidupan sosial-budaya 
dan ekonomi hingga generasi yang akan datang. Pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan memiliki 
prinsip triple bottom line, yakni kemanfaatan aktivitas kepariwisataan terhadap aspek ekonomi, sosial budaya 
dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.  

Secara ekonomi, perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan didasarkan pada upaya-upaya 
meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, mengurangi angka kemiskinan, mendorong tumbuh kembangnya 
usaha pariwisata lokal, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembelian produk lokal, dan meningkatkan 
pendapatan daerah dan nasional melalui pajak usaha dan pajak penghasilan. Diharapkan tumbuh kembangnya 
ekonomi lokal akan menekan dampak negatif pariwisata secara ekonomi, seperti berkurangnya kebocoran 
ekonomi, dan terlindunginya hak kepemilikan lokal atas tanah dan properti. 

Selain itu dari aspek sosial budaya, pembangunan kepariwisataan berkelanjutan juga menitik beratkan pada 
upaya upaya penghormatan terhadap karakteristik masyarakat setempat, mendorong pengembangan dan 
pelestarian warisan budaya baik yang berupa event budaya seperti hasil seni tari dan musik, maupun yang 
berupa tempat, benda, dan bangunan budaya. 

Terakhir dengan aspek lingkungan, perencanaan pembangunan  kepariwisataan haruslah mengoptimalkan 
dampak positif dari aktivitas kepariwisataan bagi kelestarian lingkungan dengan mendorong pengelolaan yang 
ramah lingkungan, baik dalam dalam hal pengelolaan sampah (reuse reduce dan recycle) dan limbah, energi 
ramah lingkungan, maupun aspek daya dukung lingkungan. Aspek ini harus di sosialisasikan dan 
dimplementasikan dalam aktifitas perencanaan dan  pengelolaan  dengan memberikan pemahaman dan 
pendidikan kepada masyarakat lokal maupun wisatawan akan pentingnya memelihara kelestarian lingkungan 
untuk keberlanjutan aktivitas kepariwisataan. 

Salah satu model dari pariwisata berkelanjutan adalah ekowisata, yang merupakan perpaduan antara konservasi 
dan pariwisata, yaitu pengelolaan pariwisata yang menselaraskan antara kepentingan ekonomi, konservasi dan 
masyarakat setempat.   
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Sementara itu, menurut United Nations Environment Programme on Tourism, sustainable tourism merupakan 
pengembangan pariwisata yang mempertemukan antara kebutuhan wisatawan pada saat ini dengan tetap 
mempertimbangkan, melindungi dan mempertinggi potensi aset untuk masa yang akan datang. Hal ini juga 
berarti mempertimbangkan potensi masa yang akan datang dalam segala sektor, termasuk di dalamnya adalah 
faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang akan dipenuhi, yang didukung oleh sistem integrasi kebudayaan, proses 
ekologi yang esensial, keragaman biologi dan life support.  

Mekanisme pembangunan secara keseluruhan yang berlangsung pada suatu wilayah tertentu akan selalu 
memiliki pengaruh terhadap semua aspek pembangunan pada suatu wilayah, berupa efek langsung (direct 
effect), efek tak langsung (indirect effect), maupun efek ikutan (induced effect). Sehubungan dengan hal tersebut 
kebijakan serta arahan dan program–program implementasi yang direkomendasikan akan bertumpu pada 
tatanan: 

 Layak secara ekonomi (economically visible); 

 Berwawasan lingkungan (enviromentally sustainable); 

 Diterima secara sosial (socially acceptable); 

 Dapat diterapkan secara teknologis (technologically appropriate). 
 

Gambar 5.1. 

 
 
5.3. PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT 

Konsep pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat “Community-based tourism” merupakan suatu pendekatan 
yang menekankan aspek partisipatif pada seluruh proses pada pembangunan kepariwisataan. Konsep ini 
menyatukan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi dari pariwisata.  

Konsep ini dirilis pada tahun 2000 oleh Bank Dunia, bagaimana caranya menanggulangi masalah kemiskinan 
melalui sektor pariwisata yang kemudian dikenal dengan “ community-based tourism ” (CBT). Selanjutnya 
diidentifikasi adanya tiga kegiatan pariwisata yang dapat mendukung konsep CBT yakni adventure travel, cultural 
travel dan ecotourism. 

CBT mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat sejak dalam proses pembuatan keputusan, dan dalam 
perolehan bagian pendapatan terbesar secara langsung dari kehadiran para wisatawan. Sehingga dengan 
demikian CBT akan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan membawa dampak positif 
terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu 
menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan 

pariwisata. Jadi sesungguhnya CBT adalah konsep ekonomi kerakyatan di sektor riil, yang langsung dilaksanakan 
oleh masyarakat dan hasilnya pun langsung dinikmati oleh mereka.  

Pentingnya peran masyarakat atau komunitas lokal juga disampaikan oleh Wearing (2001) yang menegaskan 
bahwa sukses atau keberhasilan jangka panjang industri pariwisata sangat tergantung pada tingkat penerimaan 
dan dukungan dari komunitas lokal. Karena itu, untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata di suatu 
tempat dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan, maka hal mendasar yang harus diwujudkan untuk 
mendukung tujuan tersebut adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam 
proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata. Ilustrasi 
yang dikemukakan oleh Wearing tersebut menegaskan bahwa masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama 
pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengembangan pariwisata, selain 
pemerintah dan swasta. 

Pendekatan perencanaan pariwisata pada masyarakat dilakukan melalui proses dialog antara wisatawan sebagai 
tamu (guest) dan masyarakat sebagai tuan rumah (host), yaitu pengembangan pariwisata memandang 

masyarakat lokal sebagai sumber daya yang berkembang dinamis untuk berperan sebagai subyek dan bukan 
sekedar obyek. Dalam kaitan ini pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah pengembangan masyarakat 
dan wilayah yang selanjutnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut: 

a. Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal; 

b. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata pada 
penduduk lokal; 

c. Berorientasi pada pengembangan wirausaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap tanaga kerja 
besar dan berorientasi pada teknologi kooperatif; 

d. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai penyumbang tradisi budaya dengan dampak negatif 
yang seminimal mungkin. 

Desa wisata yang saat ini mulai berkembang di berbagai daerah di Indonesai merupakan salah satu bentuk dari 
pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, bahwa kemandirian secara ekonomi dan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan 
salah satu upaya untuk percepatan pembangunan desa.  

Perwujudan desa wisata dapat menginisasi keterlibatan lembaga  perekonomian desa yang oleh peraturan 
perudang-undangan dimungkin untuk melakukan hal tersebut seperti yang dinyatakan dalam Peraturan 

Gambar :  Salah satu pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat adalah melakukan perencanaan 
secara patrisipatif. Melakukan serangkaian diskusi bersama masyarakat (FGD), membangun diskusi yang 
terbuka dan memberi ruang bagi keterlibatan para pihak termasuk keterwakilan berbagai pemangku 
kepentingan.  
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Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh suatu Badan 
Usaha Milik Desa. BUMNAG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa 
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.  

 

Gambar 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa 
Desa dapat mendirikan BUM Desa. Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan 
dengan peraturan Desa dan Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.  

Dalam pembangunan desa-desa di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan nasional yang 
terkait dengan keuangan desa yang disebut sebagai Dana Desa yang langsung bersumber dari APBN dengan 
jumlah yang cukup signifikan, dimana berdasarkan ketentuan peraturan, Dana Desa ini dapat digunakan untuk 
penyertaan modal dalam BUM Desa sebagai penggerak perekonomian desa. Dalam rangka menggerakkan desa-
desa wisata ini, Pemerintah Daerah dapat menyalurkan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD 
Kabupaten.  

 

5.4. PENGHORMATAN TERHADAP NORMA AGAMA DAN ADAT  

Masyarakat Aceh  sangat menjunjung tinggi adat dan  norma agama yaitu Islam yang menjadi agama mayoritas 
penduduknya. Pengembangan kawasan ini menjadi destinasi wisata tidak  boleh mengabaikan norma-norma 
yang berlaku di masyarakat. Dalam pengembangan wisata yang berbasis syariah nilai-nilai agama Islam menjadi 
panduan dalam setiap aspek  perancangan fasilitas, produk dan paket wisata yang dijalankan.  Demikian juga 
dalam perencanaan pengembangan kawasan ekowisata Pesisir Seruway, norma-norma ini menjadi acuan dalam 
perencanaannya yang akan menjadi SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam setiap aktifitas kegiatan yang 
dijalankan. 

Penyediaan fasilitas tempat ibadah, persyaratan ketentuan muhrim dan non muhrim dalam penyediaan fasilitas 
akomodasi, adanya toilet yang terpiah antara laki-laki dan perempuan, ketentuan larangan penjualan dan 
meminum minuman keras atau beralkohol adalah beberapa ketentuan yang diterapkan selain ketentuan-
ketentuan lain yang bersifat adat dan budaya setempat.  
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POTENSI WISATA  
KAWASAN PESISIR SERUWAY     
 
 

6.1.  AKSESIBILITAS 

Wilayah kawasan rencana pengembangan Ekowisata Pesisir Seruway  berada di wilayah tiga Desa yang 
merupakan desa pesisir Kecamataqn Seruway. Desa-desa tersebut adalah Desa Kuala Pusung Kapal, Kampung 
Baru dan Sungai Kuruk III.  Kawasan ini  meliputi wilayah perairan sungai Tamiang, kawasan hutan mangrove di 
wlaiyah muara dengan paluh-paluhnya yang membentuk labiran alami,  areal pesisir pantai berpasir   di Ujung 
Tamiang dan Pusung Cium, areal pertanian, perkebunan, pertambakan rakyat dan permukiman serta potensi 
kekhasan kuliner dan kebudayaan masyarakat yang ada yang menjadi satu kesatuan yang saling mendukung 
dalam menunjang potensi wisata kawasan.  

Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi potensi  wisata suatu kawasan atau destinasi yaitu Aksesilibiltas, Atraksi 
atau daya tarik dan Amenitas atau fasilitas pendukung layanan wisata. Faktor ini sering di sebu dengan  3A 
(Aksesibilitas, Atraksi, Amnenitas).  

Secara lebih luas MacKinnon et al. (1987) memberikan gambaran apakah suatu kawasan memiliki potensi daya 
tarik wisata berdasarkan faktor-faktor penunjang yang antara lain berupa : 

o Lokasi 
o Aksesibilitas 
o Kedekatan dengan daerah tujuan wisata lain 
o Standar akomodasi dan makanan 
o Keberadaan spesies “bintang” atau spesies menarik lainnya 
o Kemudahan untuk mengamati atau berjumpa dengan satwa liar tersebut. 
o Kebudayaan masyarakat setempat 
o Keunikan kawasan 
o Daya tarik lain yang terdapat di kawasan 
o Fasilitas rekreasi pemandian 
o Pemandangan/panorama alam kawasan  

Aksesibilitas sebagai salah satu faktor penunjung potensi wisata suatu kawasan memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap minat wisatawan atau pelancong untuk datang ke suatu destinasi. Apakah suatu destinasi 
dianggap dekat, relatif jauh atau terlalu jauh. Faktor ini menjadi salah satu dasar bagi wisatawan untuk 
menentukan keputusannya untuk datang, 

Aksesibilitas juga memberikan gambaran kepada pengelola atau pengembang apakah dari segi jarak maupun 
waktu tempuh dari titik kedatangan (misalnya bandara, ibu kota, kota kabupaten mauoun destinasi terdekat 
yang telah maju), kawasan wisata atau destinasi yang ada  memiliki nilai lebih untuk dikunjungi dibandingkan 
dengan destinasi sejenis yang berjarak sama atau yang lebih dekat. Sehingga dibutuhkan perlakuan dan 
kreatifitas yang lebih  lagi agar wisatawan lebih memilih untuk datang ke tempat ini. 

Dari sisi lokasi dan aksesibilitas dapat dikatakan bahwa Wilayah Kawasan Perencanaan relatif mudah dijangkau 
melalui akses darat maupun akses laut dari Kota Medan atau kota-kota pesisir lainnya yang ada di pantai timur 
Sumatera Utara dan Aceh.  Sebagai simpul utama kedatangan adalah Kota Kuala Simpang yang merupakan 
ibukota Kabupaten Aceh Tamiang. Kota ini berada di jalur lintas antar provinsi dari Sumatera  Utara ke Banda 
Aceh dengan kondisi jalan yang sangat baik.  

 

Selain itu kawasan ini juga berada relatif dekat dengan Kawasan Wisata  lainnya baik yang berada di Sumatera 
Utara (Tangkahan & Aras Napal) maupun yang berada di Provinsi Aceh (Langsa. Lhokseumawe dan sekitarnya).  

Dari kota  Medan, kota Kuala Simpang dapat dicapai dengan berkendaraan bermotor dengan waktu tempuh 
lebih kurang 4 jam dengan jarak sektiar 135 km melalui jalan lintas sumatera yang merupakan kelas jalan 
nasional. Dari kota Banda Aceh ke  kota Kuala Simpang berjarak 475 km atau 10 jam berkendaraan. Sedangkan 
dari Kota Langsa sebagai kota terdekat berjarak lebih kurang 22,75 km dengan waktu tempuh berkendaraan 
sekitar 30 menit.   

Dari Kuala Simpang, perjalanan masih harus dilanjutkan menuju lokasi melintasi kota Seruway sebagai ibukota 
Kecamatan. Kota Seruway berjarak 26 Km dari Kuala Simpang melintasi kota Rantau atau melalui Simpang Opak 
sejauh 23 km. 

 Di kota Pekan Seruway berbelok ke kiri kalau menuju Rumah Informasi Tuntong Laut dan terus lurus kalau 
menuju desa Sungai Kuruk III. Jarak dari Pekan Seruway ke Rumah Informasi Tuntong Laut sekitar 10 km 
melintasi jalan beraspal hingga ujung desa Kampung Baru. 

Di Desa kawasan permukiman warga desa Kuala Pusung Kapal terdapat terdapat aktifitas konservasi tuntong laut 
yang menjadi daya tarik utama kunjungan ke tempat ini. Tuntong Laut merupakan satwa langka yang dilindungi 
oleh Undang Undang dan peraturan internasional. Potensi keberadaan  

 

 

Gambar 6.1. : Aksesibilitas Kawasan Rencana Pengembangan  
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6.2. DAYA TARIK WISATA  
 

6.2.1. Daya Tarik Wisata Alam  
 

1) Pusat Konservasi Tuntong Laut Pusung Kapal 

Wilayah Kawasan Perencanaan 
Pengembangan Ekowisata 
merupakan kawasan pesisir 
dimana beberapa sungai besar 
bermuara di sini. Kawasan ini 
didominasi vegetasi mangrove 
dengan alur-alur atau paluh-
paluh yang membentuk labirin 
alami di dalamnya. Kawasan ini 
merupakan habitat dari satwa 
aguatik yang langka dan 
dilindungi yaitu tuntong laut 
(Batagur borneoensis). Tuntong 
laut merupakan salah satu dari 
29 spesies kura-kura yang terdapat di Indonesia.  

Dapat dikatakan  bahwa Pusat Konservasi Tuntong Laut Pusung Kapal 
merupakan  satu-satunya pusat konservasi tuntong yang ada di 
Indonesia. Negara lain yang melakukan hal yang adalah Malaysia, 
melalui Pusat Konservasi Hidupan Liar Tuntung yang didirikan pada 
tahun 1968 oleh Departemen Satwa dan Taman Nasional Malaysia 
(PERHILITAN) dengan tujuan utama untuk belajar dan memahami 
kebiasaan reptilians ini. Telur terrapin sungai telah dikumpulkan dan 
ditetaskan setiap tahun sejak 1980 untuk dilepaskan kembali ke sungai untuk membantu melestarikan spesies 
tersebut.  

Pusat Konservasi Hidupan Liar Tuntung  Malaysia berada di Bota Kanan Negeri Perak. Pusat Konservasi ini 
terletak dekat dengan tepi Sungai Perak yang besar, dilengkapi kantor, pusat interpretasi, laboratorium kecil, dan 
tiga kolam untuk penetasan dan terrapin yang lebih tua.  Tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata minat 
khusus yang populer di semenanjung Malaysia.  

Pusat Konservasi Tuntung Laut Pusung Kapal juga memiliki peluang yang sama untuk dikembangkan sebagai 
salah satu destinasi edukasi di Aceh Tamiang. PT Pertamina EP Rantau memberikan dukungan program 
konservasi ini melalui penyediaan rumah informasi yang cukup prepresentatif untuk mendukung program-
program edukasi bagi wisatawan minat khusus, khususnya pelajar dan mahasiswa. Pusat Konservasi Tuntong 
Laut di operasionalkan oleh Yayasan Satucita Lestari Indonesia dengam melibatkan masyarakata setempat 
sebagai mitra pengelolaan. 
 

2) Kawasan Hutan Mangrove 

Di wilayah Kawasan Perencaaan Pengembangan Ekowisata terdapat kawasan hutan mangrove yang sangat luas. 
Kawasan hutan ini membentang di sepanjang pesisir timur Kabupaten Aceh Tamiang. Kawasan ini termasuk 
dalam status hutan lindung dan hutan produksi dengan pengelolaan dibawah KPH Unit III Aceh.  

Kawasan mangrove kaya akan ragam jenis tumbuhan, terdapat alur-alur sungai atau paluh-paluh yang dapat 
menjadi daya tarik wisata melalui kegiatan penjelajahan hutan. Dikawasan ini masih dapat dijumpai beberapa 
jenis monyet, babi hutan dan burung.  Kawasan ini merupakan habiat dari tuntong laut sepcies langka yang 
dilindungi. Kawasan ini juga merupakan habiat buaya muara yang terkadang memunculkan dirinya kepermukaan 
aliran sungai.  

Di beberapa daerah, kawasan mangrove dikembangkan sebagai destinasi wisata alam dengan penyediaan 
berbagai fasilitas pendukungnya seperti boardwalk dan menara pengamatan.  

 

 

3) Habitat burung migran 

Setiap tahun, jutaan burung-burung dari kawasan Siberia bermigrasi ke kawasan Australia untuk mencari makan 
dan bertahan hidup. Indonesia adalah satu dari 22 negara yang dilintasi burung migran, khususnya pada 
November hingga Maret. Beragam spesies burung migran yang jumlahnya diperkirakan mencapai jutaan ekor ini 
singgah di Tanah Air, setelah melintas beberapa negara, pada umumnya untuk mencari makan.  

Memasuki awal November setiap tahunnya, merupakan awal dari jutaan ekor burung dari Siberia  melakukan 
migrasi ke Australia menyusul masuknya musim dingin di kawasan tersebut. Proses ini akan terus berlangsung 
hingga bulan..setiap tahunnya. 

Burung-burung dari kawasan siberia ini singgah sementara untuk mencari makan sebelum melanjutkan 
perjalanannya ke kawasna Australia. Begitu juga sebaliknya, saat musim panas di Siberia, jutaan burung itu akan 
kembali lagi ke daerahnya. Siklus ini terus terjadi 
setiap tahun," jelasnya. 

Pesisir timur sumatera merupakan tempat 
persinggahan burung-burung migrasi ini termasuk 
kawasan pesisir Seruway. Keberadaan kawasan 
hutan mangrove yang subur dan kaya hara 
menyediakan banyak sumber makanan berupa bagi 
burung-burung tersebut. Fenomena alamiah ini 
merupakan salah satu  daya tarik wisata yang dapat 
dijadikan atraksi yang menarik.  

 

 

 

 

 



RIP KAWASAN EKOWISATA PESISIR  SERUWAY 

 

4) Pantai Pusung Cium  

Pantai Pusung Cium merupakan destinasi wisata pantai yang berada di pulau Pusung Cium. Pulau berukuran kecil 
ini memiliki pantai yang bersih dengan pemandangan langsung ke laut lepas selat Malaka. Pantai ini populer 
dikunjungi kalangan wisatawan lokal yang berasal dari Tamiang dan daerah-daerah lain di sekitarnya. 
Keberadaan pohon-pohon cemara laut yang berjajar di sepanjang pantai menambah keindahan pantainya dan 
memberikan keteduhan bagi pengunjung yang datang.  

Pada musim tertentu, pantai Pusung Cium merupakan salah satu tempat tuntong laut dan penyu singgah untuk 
bertelur.  Untuk mencapainya dapat menyewa perahu nelayan setempat dengan harga berdasarkan 
kesepakatan. Biasanya para wisatawan lokal berangkat dari dermaga Pusung Kapal maupun dari desa Sungai 
Kuruk III. Bahkan bagi pelancong dari daerah-daerah sekitar biasanya langsung menuju pantai ini dengan 
berperahu dari tempat-masing-masing. Pantai ini belum dikelola sebagaimana layaknya destinasi wisata. 
Pengunjung bebas keluar masuk tempat ini tanpa dipungut retribusi. 

5) Pantai Ujung Tamiang 

Pantai Ujung Tamiang persis berada di muara sungai Tamiang. Pantai ini berada 
pada sebuah delta yang membentuk pulau dengan tanaman mangrove yang 
menutupinya. Sejarah Kampung Kuala Pusung Kapal bermula dari tempat ini.  
Pantai ini dulunya merupakan permukiman warga Kuala Pusung Kapal sebelum 
akhirnya berpindah beberapa kali sampai menetap di lokasi yang sekarang.  

Muara Ujung Tamiang ini merupakan pintu akses keluar masuk nelayan 
tradisional dari desa-desa pesisir di Aceh Tamiang jika hendak melaut atau 

kembali. Sebagian besar wilayah pantainya merupakan 
lokasi pendaratan tuntong dan penyu yang akan 
bertelur di pantai.  Di tempat ini terdapat menara 
mercusuar sebagai panduan bagi nelayan-nelayan 
yang mencari ikan di malam hari.  

Pantai ujung tamiang akan terlihat kotor dan ditimbuni kayu-kayu yang berserakan jika di bagian hulu Aceh 
Tamiang musim hujan. Kayu-kayu ini dibawa oleh arus sungai dari bagian hulu hingga terdampar di muara. Pada 
musim kemarau, pantai ini terlihat indah dan  banyak dikunjungi wisatan lokal. Beberapa kelompok  pramuka 
dan mahasiswa melakukan kegiatan berkemah di tempat ini. 

6) Tambak dan Kolam Ikan  

Dekat dengan permukman warga terdapat areal 
pertambakan dan kolam ikan yang dikelola oleh warga 
setempat. Potensi tambak dan kolam ini dapat 
dimanfaatkan sebagai kolam pemancingan dan penyuplai 
kebutuhan konsumsi pengunjung jika tempat ini berkemban 
sebagai destinasi wisata. Diperlukan pembinaan kepada 
petani tambak untuk mendorong sistem budidaya yang 
konservasi melalui pola empang paluh atau wanamina.  

 

7) Wisata Kebun  

Salah satu pemandangan yang dapat disaksikan dalam 
perjalanan ke Sungai Kuruk III adalah tanaman buah naga 
yang ditanam dihampir seluruh halaman rumah warga yang 
dilewati. Di Aceh Tamiang, Seruway menjadi salah satu 
sentra penghasil buah naga yang cukup dikenal. Potensi 
buah naga ini dapat menjadi salah satu daya tarik wisata 
agro dan ke depan dapat dikembangkan ke arah wisata 
kuliner dengan bahan dasar buah naga.  

 

 

 

6.2.2. Daya Tarik Wisata Sejarah dan Budaya  
 

1) Istana Kerajaan Seruway 

Kerajaan Seruway berdiri sekitar tahun 1887 oleh 
Tengku Absah, dengan raja pertamanya Tengku Abdul 
Majid. Setelah beliau meninggal dunia posisi itu 
digantikan oleh anak tunggalnya yaitu Tengku Zainal 
Abidin. Tengku Zainal Abidin adalah Raja di kerajaan 
Seruway yang terakhir. Istana Seruway terletak di desa 
Pekan Seruway kecamatan Seruway. Istana ini 
dibangun pada masa pemerintahan tengku Zainal 
Abidin dengan gelar Sultan Muda Indra Kesuma III 
tahun 1928-1945. Tengku Zainal Abidin merupakan 
putra dari Tengku Raja Abdul Majid yang diberi gelar 
Raja Itam (Sultan Muda Indra Kesuma II) yang 
memerintah pada tahun 1902-1917. 
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Bangunan ini merupakan rumah peninggalan Raja Seruway 
Pertama. Istana Raja Seruway merupakan rumah panggung 
bercirikan arsitektur kolonial dipadukan dengan unsur lokal 
bagian dinding dibuat dari bahan papan kayu. Situs ini 
dikelola oleh Pemda Aceh Tamiang dan dimiliki oleh ahli 
waris dengan luas bangunan 16 m x 21. 

Bangunan Istana sampai saat sekarang ini masih asli dan 
terpelihara baik, diantaranya lantai, dinding dan atap masih 
asli terbuat dari kayu merbau yang diakui ketahanannya 
lebih dari 120 tahun. Dalam bangunan tersebut terdapat 4 
kamar dari berbagai sisi bangunan. Sampai sekarang Istana 
tersebut di huni oleh keturunan-keturunannya Tengku Zainal 
Abidin. 

 

2) Makan Tengku Derahad 

Makam ini berada di  Area Pemakaman Umum Kampung 
Pantai Balai, Kecamatan Seruway.  Tengku Derahad 
merupakan orang pertama yang membawa ajaran islam di 
kawasan Pantai Balai, Seruway. Makam ini berorientasi 
Utara- Selatan dan hanya memiliki 1 buah nisan 
sedangkan pada bagian kaki dipasangkan batu sebagai 
pengganti nisan kaki.   

Nisan kepala dibentuk dari batu alam dengan tipe persegi 
empat pipih berukuran tinggi 30 cm. Bentuk nisan antara 
badan dan puncak melengkung, sedangkan kepala 
berbentuk trapesium. Secara keseluruhan nisan ini polos 
tanpa pola hias. Sekeliling makam telah dibuat pembatas 
dari bahan bata dan semen. Situs ini dikelola dan dikuasai 
oleh Pemda Aceh Tamiang memiliki luas lahan 20 m x 20 
m dengan luas bangunan 1,50 m x 0,35 m. 

 

3) Masjid Pesantren Al Fuad 

Masjid yang berdiri megah di Pekan Seruai ini 
merupakan mesjid terindah yang ada di Aceh 
Tamiang.  Masjid ini berada di halaman komplek 
Pesantren Tahfizh Qur’an  AL Fu’ad.  

Pesentren Tahfizul Qur’an Al Fuad merupakan 
pesantren tahfizh yang berdiri atas swadaya 
masyarakat dan para dermawan dari berbagai 
wilayah. 

 

 

 

4) Kelenteng Seruway 

Kelenteng Seruway berada Pekan Seruway.  Merupakan bangunan 
vihara yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Vihara Tua Pekong ini 
pengelolaannya berada dibawah naungan Yayasan Vihara Dharma 
Budha, berdiri pada tahun 1911 silam. Dan saat ini merupakan salah 
satu vihara bersejarah yang ada di kawasan Aceh Tamiang.  

Menurut warga Tionghoa yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, Vihara 
ini dikenal sebagai vihara pembawa rejeki. Dan di saat masa tahun baru 
imlek, Vihara Tua Pekong menjadi salah satu vihara yang dikunjungi 
untuk sembahyang bagi warga Tionghoa yang ada di Kabupaten Aceh 
Tamiang. 

Di dalam vihara masih terdapat sejumlah barang peninggalan zaman 
dahulu, seperti lonceng raksasa,  dan beberapa patung dewa. 
Pengunjung Juga masih dapat melihat sejumlah foto-foto bagunan 
awal vihara berdiri yang dipajang di ruang dalam vihara. Meski sudah 
mengalami renovasi,  bangunan gedung wihara lama masih tetap asli 
dan tidak hilang. 

Keberadaan Vihara Tua Pekong Seruway  menjadi tanda keterbukaan 
masyarakat setempat dan menjadi simbol keharmonisan hubungan 
sosial masyarakat  di Kabupaten Aceh Tamiang.  

 

5) Adat dan Budaya Seruway 

Wilayah ini masih termasuk dalam pengaruh adat melayu Tamiang, dikenal memiliki kekayaan trandisi adat dan 
kesenian beragam. Di wilayah ini beberapa seni budaya lokasl yang terpelohara sampai saat ini, di antaranya seni 
budaya dengan penggunaan bahasa, yang terdiri dari pantun, Kate Tetuhe (kata-kata yang diungkapkan dalam 
bentuk yang khas, yang dapat memperatkan suku perkauman Tamiang dalam suatu ikatan norma yang dipegang 
teguh dan mempunyai nilai luhur), serta pujaan (rangkaian pujaan : segala suatu upaya untuk menaklukan atau 
membuat orang atau sesuatu yang menerima menjadi tertarik). Selain itu juga terdapat seni budaya dengan 
gerak tari dan nyanyian yang terdiri dari: dendang sayang, silat dan tarian (ula-ula lembing, aye ulak), seni 
budaya yang berkenaan dengan pakaian dan juga seni budaya yang berkenaan dengan ukiran/anyaman. 
(http://bulahguhang.blogspot.com/_) 

Salah satu warisan tradisi Melayu yang masih berlaku adalah dalam hal menyambut kedatangan tamu, 
masyarakat Tamiang biasa melakukannya dengan berbalas pantun. Ketangkasan para pemantun ini cukup 
diminati untuk disaksikan, bahkan kerap menjadi event yang ditunggu. Biasanya pula, dalam seni tutur ini 
terungkap tingkat kecerdasan para pemantun karena pemantun dari pihak tamu dan pihak tuan rumah saling 
mengadu kecepatan mengolah kata untuk menjawab dialog yang terjadi seketika.  

Selain itu Musik dan tari tradisi melayu di kabupaten Aceh Tamiang masih dapat dengan mudah di jumpai di 
beberapa acara seperti penyambutan pejabat daerah dan upacara adat seperti upacara perkawinan dan upacara 
turun tanah.  Misalnya Tari Makan sirih, hingga kini sering di pertunjukkan dalam perhelatan-perhelatan besar 
menyambut tamu. Oleh karena itu, tari ini disebut juga dengan tari persembahan tamu. Tari penyambutan tamu 
ini menunjukkan bahwa, orang Melayu Tamiang sangat menghargai hubungan persahabatan dan kekerabatan.  
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6.2.3. Daya Tarik Wisata Buatan 
 

1) Kuliner 

Aceh secara umum dan Aceh Tamiang khususnya dikenal memiliki banyak macam ragam kuliner dengan cita rasa 
yang terkenal enak dan lezat. Ragam macam kuliner ini dapat berupa makanan dan minuman maupun jenis-jenis 
jajanan tradisonal. Berbagai macam menu makan khas Aceh Tamiang dapat dinikmati saat singgah di warung-
warung makan, restoran atau cafe yang ada kota kabupaten maupun di kecamatan.  

Selain tradisi minum kopi bagi masyarakat Aceh, bagi penggemar kuliner sudah tidak asing dengan nama-nama 
makanan seperti mie aceh, bubur pedas, anyang pakis, ikan panggang dan aneka masakan dari bahan ikan laut.  

Selain jenis makanan, dikenal juga berbagai jenis jajanan tradisional seperti  kue rasyidah yaitu sejenis  
pengganan berbentuk bulat pipih mirip martabak, dengan bahan berupa tepung terigu, gula pasir, air matang, 

minyak goreng, bawang merah 
dan garam. Kue ini lazim 
dihidangkan pada acara-acara 
khusus seperti pernikahan, 
sunatan dan kenduri. Konon 
kue rasyidah ini jenis kue yang 
sangat digemari Raja Tamiang. 
Konon, dan menjadi menu 
wajib bagi Raja Tamiang tempo 
dulu. 

 

 
2) Kerajinan dan Oleh-oleh 

Dalam mendorong peningkatan ekonomi lokal di kawasan rencana 
pengembangan ekowisata, PT Pertamina EP Field Rantau bersama YSLI 
melaukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat dalam 
memanfaatkan potensi lokal yaitu kerajian dan pengolahan ikan menjadi 
terasi. Hasil kerajinan ini sudah mulai dipasarkan kepada umum melalui 
toko penjualan hasil binaan PT Pertamina EP Field Rantau di kota Kuala 
Simpang. Kerajinan yang dikembangkan adalah pemanfaatan limbah 
kayu yang banyak terdapat di sekitar  lingkungan, yang dikreasikan 
menjadi berbagai bentuk hiasan yang unik.  Dalam skala rumah tangga 
juga terdapat pengrajin tikar dengan produksi yang terbatas dan bersifat 

pelayanan pesanan. 

Salah satu hasil kerajinan khas Seruway yang memiliki nilai seni yang tinggi 
adalah kerajinan songket. Di pekan Seruway  terdapat seorang pengrajin 
tenun songket yang mengembangkan tenunan khas motif Seruway yang 
pernah populer pada masa kejayaan Kerajaan Seruway. Tenun khas Seruway 
ini dapat menjadi salah satu andalan cinderamata bagi wisataan yang 
berkunjung ke destinasi ini. 

 

 

 

 

 

 

3) Sentra Industri Kecil dan Industri Menangah Aceh Tamiang 

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
merencanakan mengembangkan suatu Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah pengolahan hasil laut di 
Kecamatan Seruaway.  Lokasi sentra ini direncanakan ditempatkan di Desa Kampung Baru dengan luas areal 
mencapai 5 - 7 hektar. 

Keberadaan sentra ini diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal sekaligus menambah daya 
tarik kawasan ekowisata pesisir Seruway dengan adanya produk-produk hasil laut yang juga dapat dipasarkan 
kepada wisatawan atau pengunjung. 

 

4) UPTD Balai Budidaya Perikanan Air Payau Kabupaten  Aceh Tamiang 

Di desa Kampung Baru terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Budidaya perikanan Air Payau  
Kabupaten Aceh Tamiang yang di kelola oleh Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kabupaten Aceh 
Tamiang. Unit ini memfokuskan kegiatannya pada pengembangan potensi perikanan air payau sekaligus aktifitas 
konservasi tuntong laut. Hal ini terkait dengan keberadaan  potensi pertambakan dan kolam ikan yang luas di 
kecamatan Seruway.  

Keberadaan unit ini dapat menjadi salah satu program pengembangan paket kegiatan di kawasan ekowisata 
Pesisir Seruway dalam bentuk paket pelatihan dan pengenalan budidaya air payau. Konsep sekolah lapangan, 
belajar berkolam dan berbagai aktifitas  pelatihan dan studi tour dapat menjadi paket program wisata yang 
menarik dan menambah keragaman jenis atraksi wisata yang telah ada. 

 

6.3. AMENITAS WISATA 
 
Amenitas wisata adalah  sarana prasaran yang berhubungan dengan fasilitas pendukung wisata yang meliputi 
sarana prasarana layanan kunjungan, fasilitas umum  maupun atraksi wisata.  Secara umum, di wilayah 
perencanaan belum terdapat fasilitas pendukung pariwisata. Yang ada saat ini baru berupa Rumah Informasi 
Konservasi Tuntong yang terdapat di Desa Kuala Pusung Kapal yang dijadikan sebagai Pusat Informasi aktifitas 
konservasi satwa tuntong yang didukung pembangunannya oleh PT Pertamina EP Field Rantau. Rumah Informasi 
Konservasi Tuntong ini dikelola oleh Yayasan Satucita Lestari Indonesia (YSLI) bersama masyarakat. 

Fasilitas pelayanan makan dan minum (warung/rumah makan) masih bersifat sederhana berupa warung makan 
dan minuman yang terdapat di sekitar areal Rumah Informasi Konservasi Tuntong yang terdapat di desa Kuala 
Pusung Kapal. 

Akomodasi wisata berupa hotel atau penginapan terdapat di kota Kuala Simpang. Dan di Komplek Pertamina EP 
Filed Ranto terdapat fasilitas wisma. Di Kawasan Perencanaan belum terdapat fasilitas pendukung wisata dalam 
bentuk akomodasi penginapan. Kalaupun ada tamu khusus ataupun kegiatan yang dilakukan oleh yayasan (YSLI) 
atau lembaga donor (PT Pertamina EP) , maka pihak pengelola akan mempersiapkan sarana akomodasi dan 
fasilitas pendukung lainnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di Rumah Informasi Tuntong 
Laut termasuk dalam penyediaan konsumsi. 

Dalam beberapa hal, penyediaan kebutuhan keseharian warga dapat dipenuhi dari ketersediaan pasar dan toko 
yang terdapat di Pekan Seruway. Fasilitas pendukung wisata secara lebih lengkap dan memadai berada di ibukota 
Kabupaten yaitu di Kota Kuala Simpang. Di kota ini  telah berkembang usaha kuliner dengan berbagai tipe dan 
bentunya sesuai dengan selera dari konsumen. Di kota ini juga telah terdapat usaha jasa wisata berupa Biro 
Perjalanan Wisata atau Agen perjalanan Wisata. 
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6.4. PREFERENSI WISATA 

6.4.1. Kunjungan Wisatawan 

Preferensi wisata yang berkunjung ke kawasan ini didasarkan atas data kunjungan dari informasi warga berkaitan 
dengan kunjugan wisatawan ke Pusat Konservasi Tuntong Laut, ke Ujung Tamiang dan ke Pantai Pusung Cium. 
Sedangkan preferensi wisatawan berkunjung ke Kuala Simpang atau Aceh Tamiang didasarkan dari data 
pariwisata Kabupaten Aceh Tamiang (RIPPDA Kabupaten Aceh Tamiang) yang dikaitkan dengan data 
ketersediaan kamar hotel dan jumlah penginap.  

Informasi dari pengelola Rumah Informasi Tuntong Laut menyebutkan bahwa kunjungan ke tempat ini belum 
terlalu tinggi dan masih bersifat kedinasan maupun kunjungan pelajar atau mahasiswa. Kecuali kunjungan ke 
pantai Ujung tamiang dan Pusung Kapal, tempat ini akan rampai dikunjungan pada hari libur, libur nasional 
maupun libur keagamaan. Pada masa liburan ini, tempat ini akan ramai dikunjungi wisatawan  lokal yang tidak 
hanya datang dari wilayah Seruway saja tetapi juga dari daerah-daerah lain yang berdekatan. Tidak terdapat 
catatan data kunjungan yang pasti dari wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Namun informasi yang 
didapatkan menyatakan bisa mencapai ratusan bahkan ribuan. 

 Data preferensi wisata dari Dinas Pariwisata kabupaten Aceh Tamiang (RIPPDA Kabupaten Aceh Tamiang),  
menunjukkan adanya penurunan jumlah hunian kamar hotel pada tahun 2016 yang mencapai kunjungan  10.977 
tamu,  menurun dibandingkan pada tahun 2015 yang lalu sebesar yang mencapai 13.437 tamu. Padahal jika 
dibandingkan dengan jumlah kamar yang tersedia  dari 105 kamar yang disewakan, terdapat 192 tempat tidur 
yang disewakan pada tahun 2017. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya akibat dari kenaikan 
jumlah kamar yang disediakan. Pada tahun 2016, jumlah tempat tidur yang tersedia di usaha akomodasi 
Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebanyak 164 tempat tidur dari total 91 kamar. Sedangkan pada tahun 2015 
hanya tersedia 150 kamar. Peningkatan jumlah tempat tidur dari tahun ke tahunnya mengindikasikan adanya 
peningkatan jumlah pengunjung kamar hotel. Selain itu, terlihat juga optimisme pemilik penginapan bahwa 
pariwisata Kabupaten Aceh Tamiang akan terus berkembang dari tahun ke tahunnya.  

Seluruh pengunjung yang menjadi tamu hotel adalah wisatawan nusantara dan aktifitas tamu hotel yang 
berkunjung ke Kuala Simpang umumya adalah untuk kepentingan bisnis, keluarga dan sosial. Tidak terdapat data 
yang cukup lengkap terkait dengan lama tinggal, pola perjalanan, belanja wisatawan sangat dibutuhkan untuk 
mengemas lebih baik paket wisata yang akan ditawarkan oleh para operator wisata maupun pengelola destinasi 
wisata (RIPPDA Kabupaten Aceh Tamiang). 

 

6.4.2. Profil Wisatawan 

Profil kunjungan wisatawan ke Aceh Tamiang umumnya dan di kawasan rencana pengembangan ini masih 
didominasi oleh wisatawan nusantara. Wisatawan nusantara ini  berasal dari, perorangan,  kelompok keluarga, 
komunitas atau instansi, wiraswasta dan dari kelompok pelajar/ mahasiswa.  Wisatawan nusantara (lokal) yang 
datang ke kawasan perencanaan ini umumnya  datang secara berkelompok dari jumlah kecil, sedang hingga 
kelompok besar. Sebagian besar datang bersama  keluarga, komunitas sehobi atau aktifitas sekolah atau kampus.   
Jika dari instansi atau korporasi biasanya dalam rangka kegiatan sosial atau peduli lingkungan. Dalam beberapa 
kegiatan kelompok mahasiswa dan pramuka melakukan acara perkemahan di Pantai Ujung Tamiang.  

Karakteristik wisatawan jenis ini biasanya suka atau toleran dengan keramaian, sehingga suka mendatangi 
tempat-tempat yang sudah dikenal dan ramai pengunjung seperti pusat-pusat rekreasi pemandian alam, water 
park dan taman bermain.  Kelompok ini juga memilih tempat yang  mudah dijangkau dan murah. Sedangkan dari 
instansi atau dinas terkait biasanya dalam rangka mengenal dan memantau aktifitas konservasi tuntong laut yang 
dijalankan oleh Yayasan. Dalam beberapa kesempatan para pengunjung akan melanjutkan perjalanan ke pantai 
Ujung Tamiang atau Pusung Cium dalam rangka mengetahui secara langsung habitat bertelur tuntong laut.  

 

 

Pantai Pusung Cium.  
Destinasi wisata pantai Pusung Cium ramai dukunjungi wisatawan domestik pada masa 
liburan nasional. 
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ARAHAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN 
KAWASAN EKOWISATA PESISIR SERUWAY     
 
 
 

7.1.  PERWILAYAHAN KAWASAN 

Dalam ruang lingkup pariwisata, wilayah dengan berbagai potensi  yang terdapat didalamnya baik berupa daya 
tarik atau atraksi wisata, amenitas wisata, serta inftrastruktu yang mendukung pengembangan dan pengelolaan 
wisata di sebut dengan destinasi pariwisata. Yaitu  suatu kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih 
wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 
aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.  

Destinasi wisata tidak mengenal batasan adminstratif wilayah, tetapi merupakan suatu kawasan dengan batasan 
fisik geografis tertentu yang didalamnya terdapat komponen-komponen berupa produk wisata, layanan dan 
unsur pendukung lainnya yang membentuk suatu sistem dan jaringan fungsional yang terintegrasi dan saling 
bersinergis dalam menciptakan kunjungan maupun membentuk totalitas pengalaman bagi wisatawan. 

Agar suatu destinasi wisata memiliki nilai jual, maka dibuatlah produk wisata sebagaimana Menurut Cooper, 
Fletcher, Gilbert Shepherd and Wanhill (1998) merupakan kombinasi berbagai komponen pendukung wisata 
yang meliputi: 

• Atraksi wisata yang meliputi  alam, budaya, artifisial, event dan sebagainya; 

• Amenitas berupa fasilitas penunjang wisata, akomodasi, rumah makan, retail, toko cenderamata, fasilitas 
penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi wisata dan sebagainya; 

• Aksesibilitas berupa dukungan sistem transportasi yang meliputi rute atau jalur transportasi, fasilitas 
terminal bandara, pelabuhan dan moda transportasi lainnya; 

• Layanan pendukung wisata yaitu ketersediaan fasilitas pendukung yang dibutuhkan dan dapat 
dimanfaatkan oleh wisatawan seperti bank, telekomunikasi, pos, rumah sakit dan sebagainya; 

• Aktivitas wisata berupa ragam kegiatan yang dapat diikuti atau dilakukan oleh wisatawan selama berada di 
lokasi atau destinasi wisata; 

• Paket perjalanan wisata yaitu, paket-paket perjalanan wisata yang dikemas dan ditawarkan oleh penyedia 
jasa perjalanan wisata. 

Beranjak dari perlunya keterpaduan pembangunan pariwisata agar pengembangan suatu destinasi dapat 
terpadu, sinergi dan optimal dalam pemanfaatan dan penggunaan anggaran maka pengembangan pariwisata 
membutuhkan pendekatan kewilayahan yang tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat administrasi, karena satu daya-
tarik wisata memiliki karakteristik dan keterkaitan dengan yang lain. Saling memperkuat dan memberi warna 
yang khas sehingga menampilkan keunggulan yang utuh dan spesifik.  

Sehingga berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka arah  pengembangan destinasi wisata dikembangkan 
melalui pendekatan: 

• Berorientasi pada pasar, dimana persepsi wisatawan mengenai destinasi wisata menjadi faktor 
pertimbangan yang sangat penting dalam penetapan suatu objek atau kawasan sebagai suatu destinasi 
pariwisata; 

• Tidak mengenal batas wilayah, karena pariwisata merupakan kegiatan yang tidak mengenal batas ruang 
dan wilayah. Pengembangan pariwisata harus diarahkan secara terpadu lintas wilayah untuk 
membangun daya tarik kolektif yang kuat sebagai suatu destinasi yang kompetitif dalam skala nasional, 
regional bahkan internasional; 

• Klaster, dimana konsentrasi geografis dari seluruh komponen pendukung pariwisata dalam satu wilayah 
bergerak dalam suatu sistem dan pola yang khusus atau tertentu yang memiliki potensi daya tarik obyek 
unggulan sebagai produk utama (core product). 

Pengembangan Kawasan perencanaan yang berada wilayah pesisir Kecamatan Seruway tentu juga 
membutuhkan pendekatan kewilayahan agar dalam pengembangannya dapat sinergi dengan berbagai kebijakan 
terkait dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten serta menjadi bagian dari  arus perkembangan pariwisata 
daerah. 

Dalam rencana pengembangan kawasan perencaaan ekowisata pesisir Seruway, pencermatan aspek 
kewilayahan menjadi bagian dari perencanaan kawasan. Membangun keterkaitan dengan destinasi wisata yang 
telah berkembang, mengoptimalkan berbagai potensi daya tarik dan wilayah desa atau kampung baik di wilayah 
daratan, hutan, pantai maupun perairan sungai dan laut, mendorong distribusi kesempatan dan akses ruang 
partisipasi bagi berbagai kelompok yang ada serta membanguna tata kelola yang partisipatif menjadi dasar 
dalam pengembangan kewilayahan kawasan perencanaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam skala wilayah, pengembangan Kawasan perencanaan meliputi keseluruhan wilayah tiga desa berikut daya 
tarik terkait lainnya di wilayah kecamatan yang berdasarkan studi potensi memiliki daya tarik yang saling 
melengkapi satu dengan yang lain. 

Pusat Pelestarian Tuntong Laut menjadi Produk Utama (core product) dalam kawasan perencanaan 
pengembangan dan potensi lainnya  di wilayah  desa menjadi sentra-sentra pengembangan yang memberi 

Gambar 7.1. 

Konsep Struktur Ruang Pembangunan Kawasan Perencanaan Ekowisata Pesisir Seruway dalam 
Pengembangan Kawasan Wisata  Kabupaten  
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dukungan sebagai penyedia dan penyalur sumberdaya manusia, penyedian barang  kebutuhan kunjungan 
maupun sebagai lokasi kunjungan daya tarik lainnya yang menambah keragaman jenis produk. 

Wilayah Kawasan  perencanaan ekowisata pesisir Seruway dalam perwilayahan kepariwisataan kabupaten 
merupakan  obyek atau daya tarik wisata yang berada dalam satuan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten 
(KSPK 1) bersama-sama dengan potensi daya tarik lainya baik yang sudah dikenal, sudah berkembang maupun 
mulai di kenalkan atau rintisan. 

Secara hirarki, kawasan perencanaan pengembangan termasuk dalam KPPK 1 di dalam  DUPK 1 yang meliputi 
kecamatan banda Mulia, Kecamatan Bendahara dan Kecamatan Seruway. Penempatan kawasan ini dalam satuan 
obyek atau daya tarik pada KPPK 1 dan KSPK 1 menunjukkan bahwa kawasan ini masih berada pada kategori 
rintisan dan memerlukan usaha pengembangan  dari sisi fasilitas wisata maupun deversifikasi produk yang lebih 
beragam termasuk usaha-usaha yang bersifat promosi agar kawasan ini lebih dikenal lagi. 

 

7.2. SIRKULASI KUNJUNGAN 

Sirkulasi kunjungan pada kawasan perencanaan pengembangan diarahkan pada pola yang linier dengan arus 
keluar masuk kunjungan berdasarkan hirarki simpul kedatangan ke titik-titik daya tarik atau atraksi  wisata. 
Pemanfaatan ruang secara optimal dengan pendistribusian atraksi dan fasilitas akan mengoptimalkan setiap 
potensi wisata yang ada di kawasan ini. Sistem sirkulasi yang baik akan mendukung keteraturan orientasi dalam 
beraktifitas dan mendorong distribusi kunjungan secara lebih merata sesuai dengan daya dukung masing-masing 
zona pada kawasan.   

Pada Kawasan Perencanaan, pola sirkulias kunjungan yang direkomendasikan adalah sebagaimana digambarkan 
pada gambar Sistem Sirukulasi Kunjungan Kawasan Ekowisata Pesisir Seruway.  

Arus awal kedatangan wisatawan dimulai saat memasuki gerbang utama kedatangan di Blok Kunjungan Umum. 
Dari gerbang utama pengunjung diarahkan ke areal parkir kendaraan untuk selanjutnya berjalan kaki menuju pos 
informasi wisata yang terdapat di visitor center yang juga berfungsi sebagai areal selamat datang (welcome 
area). Disini pengujung dapat memperoleh berbagai informasi terkait dengan daya tarik obyek, aktifitas, fasilitas 
dan informasi-informasi lain yang dibutuhkan dalam melakukan aktifitas di lokasi ini. 

Dari pusat kedatangan ini pengunjung diarahkan ke berbagai pusat aktifitas dan fasilitas layanan sesuai dengan 
minatnya baik kegiatan yang bersifat kepemanduan maupun aktifitas yang bersifat mandiri.  Bagi pengunjung 
yang melakukan kegiatan lebih dari 1 hari tersedia fasilitas akomodasi baik berupa pondok wisata, homestay 
maupun camping ground dan kembali melakukan pola yang sama pada kegiatan hari selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.2. 
Sistem Sirkulasi Kunjungan Kawasan Ekowisata pesisir Seruway 
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7.3. SISTEM ZONASI 

Zonasi merupakan salah satu aspek menajemen kawasan ekowisata yang  berhubungan dengan tata guna lahan 
di kawasan pengembangan. Tujuan dari penetapan zonasi kawasan adalah dalam rangka meminimalkan dampak 
negatif dari kegiatan wisata oleh tekanan pengunjung terhadap kawasan yang dilindungi serta mengurangi 
tekanan dan konsentrasi kunjungan hanya pada satu lokasi tertentu misalnya didalam kawasan yang peka dan 
sensitif dengan memberikan banyak pilihan program di suatu kawasan ekowisata. 

Penetapan zonasi kawasan didasarkan pada pertimbangan kondisi kawasan yang tidak hanya menyangkut 
kawasan yang dilindungi atau dimaksudkan untuk dilindungi tetapi juga kawasan perdesaan yang merupakan 
bagian dari Kawasan yang keberadaannya dekat dengan kawasan yang dilindungi tersebut. Berdasarkan Suhandi 
(2003) pertimbangan penetapan zonasi kawasan berkaitan dengan : 

 

 Status dan fungsi kawasan 
Di kawasan perencanaan terdapat beberapa kawasan dengan status dan fungsi yang berbeda. Kawasan tersebut 
adalah Kawasan Suaka Alam Perairan Daerah, Hutan Lindung, Hutan Produksi, Areal Pemanfaatan Lain, perairan 
sungai dan muara sungai. Selain itu juga terdapat kegiatan operasional yang berhubungan dengan konservasi 
tuntong laut serta areal permukiman dan budidaya. 
 

 Kepekaan Kawasan 
Kepekaan kawasan berkaitan dengan aspek fisik dan lingkungan. Aspek fisik menyangkut kondisi topografi 
kawasan maupun keterbatasan ruang yang ada. Sedangkan aspek lingkungan berkaitan dengan upaya 
meminimalisasi dampak kunjungan terhadap flora dan fauna yang ada. 
 

 Peraturan yang terkait dengan kawasan pengembangan 
Peraturan yang terkait dengan kawasan pengembangan antara lain peraturan yang berlaku tentang zonasi serta 
sarana dan prasarana di kawasan pelestarian alam. Peraturan ini berhubungan dengan zonasi kawasan dan 
ketentuan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan tertentu.   
 

 Akses ruang dan kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat 
Adanya keterbatasan akses dan ruang didalam kawasan ekowisata memberikan kesempatan bagi masyarakat 
untuk berperan dalam perkembangan ekowisata di areal lainnya yang terdapat di permukiman maupun di 
perladangan atau kebun. Pengunjung akan didistribusikan berdasarkan keterbatasan ruang dan kesempatan 
untuk mengunjungi kawasan yang dilindungi. Sehingga terbuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan 
fasilitas pendukung maupun obyek penunjang ekowisata di kawasan perencanaan. 
 

 Aksesibilitas dan akses kontrol. 
Aksesibilitas berkaitan dengan penetapan pola sirkulasi akses masuk ke Kawasan ekowisata.  Penetapan akses 
masuk utama (main gate) akan memudahkan dalam hal kontrol tingkat kunjungan maupun pendistribusian 
pengunjung.  Selain itu juga memberikan kemudahan kepada pengelola dalam hal monitoring dampak yang 
ditimbulkan dari aktivitas wisata. 
 

 Keamanan dan kenyamanan pengunjung 
Faktor jaminan keamanan dan kenyamanan wisatawan selama mengunjungi kawasan ekowisata menjadi 
pertimbangan dalam penetapan zonasi kawasan.  Beberapa fasilitas untuk alasan keamanan tidak di sarankan 
untuk disediakan di kawasan lindung (Suaka Alam Perairan Daerah).  Karena  kawasan ini merupakan daerah 
singgah tuntong laut dan penyu. Penyediaan shelter dan areal berkemah secara terbatas masih dapat 
ditempatkan pada kawasan pantai Pusung Cium.   

Selain itu dengan sistem zonasi akan memudahkan kontrol terhadap keselamatan dan kenyamanan pengunjung 
terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang ekowisata yang 
ada. 

 

 Optimalisasi potensi wisata yang tersedia 
Zonasi mensyaratkan adanya keterbatasan tingkat kunjungan di kawasan yang sensitif khususnya kawasan yang 
diperuntukan bagi konservasi satwa dan tumbuhan demi menjaga sifat alamiah dari kawasan ini.  Dengan 
demikian pada zona-zona pengembangan lain dapat disediakan atraksi penunjang maupun secara kreatif 
menggali potensi lain yang tetap berlandaskan kepada konsep maupun kriteria dari ekowisata. 

 Optimalisasi sarana pendukung wisata 
Semua saran pendukung yang disediakan harus memiliki fungsi dan kegunaan.  Meniadakan sarana yang tidak 
dibutuhkan dan pengoptimalan fungsi sarana dan prasarana yang telah ada.  Semua sarana harus saling terkait 
satu dengan yang lain (untuk seluruh zona pengembangan) dan menjadi satu kesatuan yang utuh dari kKawasan 
ekowisata. 
  

 Pertimbangan efisiensi biaya. 
Dengan menerapkan konsep berpikir ruang (landscape), maka zonasi berperan dalam mendistribusikan aset-aset 
dan kepemilikan kepada masyarakat setempat (local enterpreneur).  Selain itu pengembangan zonasi yang tepat 
juga akan mengurangi pengeluaran dana untuk pemeliharaan dan perbaikan kawasan oleh pengelola. 
 
Berdasarkan karakteristik lahan dan pertimbangan kriteria di atas, maka penetapan zonasi pada Arahan zonasi 
wilayah Kawasan Perencanaan Pengembangan Ekowisata Pesisir Seruway dibagi dalam beberapa zona yaitu : 

1. Zona Intensif Rekreasi 
2. Zona Eco VIllage 
3. Zona Ekstensif Rekreasi 
4. Zona Ekstensif   Natural 
5. Zona Perlindungan Alami (Zona Inti pada Kawasan Suaka Alam Perairan Daerah)  
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1) Zona Intensif Rekreasi 

Zona ini mencakup Areal kedatangan  dan kawasan disekitarnya pada Kawasan perencanaan pengembangan. 
yaitu di Desa Kuala Pusung Kapal dan Sebagian wilayah Desa Kampung Baru. Zona ini berhubungan erat dengan 
pusat aktivitas di lokasi kedatangan pengunjung yang merupakan simpul utama arus kedatangan pengunjung ke 
kawasan wisata. Proses penyaringan awal pengunjung akan berlangsung di zona ini. Zona ini cukup toleran 
terhadap kunjungan yang tinggi. Berhubungan erat dengan arus keluar masuk pngunjung dan aktivitas 
keseharian masyarakat dari dan keluar Kawasan ekowisata. 

Pengembangan zona ini baik oleh pembinaan dan pengembangan oleh dinas dan instansi terkait maupun secara 
mandiri oleh masyarakat  sebaiknya memperhatikan aspek daya dukung dan sirkulasi kunjungan. Pengembangan 
sentra-sentra UMKM dan kuliner dapat dikembangkan di zona ini termasuk pengembangan akomodasi 
berbentuk homestay maupun dormitori. 

Pembatasan akses kendaraan bermotor dan pengaturan sirkulasi kendaraan pada zona ini sebaiknya dilakukan 
untuk menjaga kenyamanan pengunjung.  Penataan dan pengadaan fasilitas pendukung pada Blok Kunjungan 
Umum yang disarankan adalah :  

a. Unit Layanan Kunjungan : 

- Gerbang Utama 
- Areal Parkir  
- Visitor Center 
- Pos Informasi 
- Ruang eksibisi / Interpretasi / Audio visual  
- Aula terbuka 
- Souvenir Shop areal  kunjungan 
- Kantin/ cafetaria 
- Counter Retribusi masuk 
- Toilet Umum & Toilet ruang  
- Mushalla 
- Gudang Alat / Inventaris 
- Klinik Kesehatan  
- Tempat pembuangan sampah 
- Areal penjualan  souvenir dan makanan umum 
- UMKM Center di perumahan Warga 
- Wahana bermain anak 
- Pondok tunggu dermaga keberangkatan 
 
 

b. Unit Konservasi Tuntong Laut 
 

- Ruang Interpretasi & Edukasi 
- Pusat Interpretasi  Alam (Outdoor) 
- Pondok  Staf dan Peneliti 
- Kolam Perawatan 
- Bak Pengeraman 
- Laboratorium 
 
 
 
 

c. Unit Pusat Edukasi Mangrove  

- Gerbang Utama  
-  Board Walk  & Papan Informasi / edukasi / mangrove interpretive route 
-  Menara pemantau 
- Dek / dok edukasi + papan informasi 
- Shelter 
-  Tree Planting Field / areal penanaman 
- Nursery Zone (lahan pembibitan) 
- Dermaga Boat Tour &  Tambatan Boat 

 
 

d. Akomodasi   

- Pondok Pekerja / petugas operasional 
- Pondok petugas konservasi 
- Pondok Dormitori   
- Pondok / Campsite Wisata Mangrove  
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Gambar 7.5  
Zona Intensif Rekreasi 
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2) Zona Eco Village  

Zona ini meliputi areal lahan-lahan milik masyarakat di tiga desa prencanaan di luar kawasan intensefi rekreasi. 
Merupakan zona pengembangan masyarakat yang terkait dengan kegiatan pendukung wisata, konservasi dan 
ekonomi produktif lainnya.  Di kawasan lahan milik ini, masyarakat  baik secara  perseorangan maupun kelompok 
dapat mengembangkan usaha atraksi wisata maupun fasilitas pendukung wisata lainnya dengan menyediakan 
fasilitas pondok wisata, kolam pemancingan, kebun buah, sarana atraksi wisata, pusat pengolahan ikan, dan 
pusat kerajinan masyarakat. 

Pengembangan berbagai jenis atraksi wisata di zona ini akan memberikan peluang dan kesempatan berusaha 
yang lebih merata kepada warga masyarakat.  Hal ini juga untuk mencegah konsentrasi aktifitas perekonomian 
hanya terpusat pada zona intensif rrekreasi.  

Jalan kampung sebagai jalan akses di permukiman dan jalan setapak penghubung antar fasilitas perlu disediakan 
untuk kemudahan mobilitasi dan distribusi kesempatan yang lebih luas bagi warga desa. Pengembangan tambah 
pola “wanamina” (silvofishery)  perlu diterapkan pada lahan-lahan tambak yang ada. Pengayaan jenis tanaman di 
lahan-lahan warga dapat dilakukan dengan  pengembangan jenis tanaman buah lokal.  

Pembinaan terhadap warga masyarat perlu terus dilakukan terhadap pentingnya pemanfaatan sumberdaya alam 
yang berkelanjutan termasuk peluang-peluang berusaha di sektor wisata yang dapat dijalankan oleh warga 
secara mandiri di zona ini. Pembinaan terhadap standar pengelolaan atraksi wisata perlu dilakukana gar 
pengelolaan atraksi wisata memenuhi standar kenyamanan, kesehatan dan keselamatan berkegiatan di alam 
bebas. Termasuk standar pondok wisata dan homestay harus memenuhi standar kelayakan pelayanan 
akomodasi wisata. 
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3) Zona Ekstensif Rekreasi 

Zona ini meliputi kawasan Hutan Lindung dan kawasan Hutan Produksi pada wilayah perencanaan 
pengembangan.  Kawasan ini didominasi dengan vegetasi mangrove yang berfungsi sebagai penyangga kawasan 
pesisir sekaligus  sebagai  areal tangkapan nelayan tradisional. Kawasan ini melipui wilayah hutan mangrove yang 
berada pada wilayah adminstrasi desa Kuala Pusung Kapal, Desa Sungai Kuruk III dan desa Kampung Baru.  
Sebagian masyarakat  yang menuju  Pantai Pusung Cium memilih akses melalui alur sungai yang melintasi desa 
Sungai Kuruk III. 

Mengingat pentingnya fungsi kawasan ini sebagai kawasan penyangga dan pelindung bagi permukiman 
masyarakat desa di pesisir Seruway yang juga sebagai areal tangkapan nelayan tradisional setempat serta status 
kawasan ini sebagai Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan kondisi vegetasi yang relatif baik maka kawasan 
ini sebaiknya tetap dijaga kondisi kealamiahnya dengan tidak melakukan tindakan pengubahan bentang alam 
maupun aktifitas yang bersifat ektraktif. Dalam pengembangan ekowisata Pesisir Seruway, kawasan ini diarahkan 
untuk menjadi areal aktifitas wisata terbatas dengan wanana berperahu. Aktifitas di zona ini dapat berupa tour 
mangrove berperahu, bersampan (berkano / kayak) dan memancing. 

Pengembangan berbentuk pengadaan fasilitas fisik harus mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik 
Indonesia Nomor : P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata 
Alam Pada Hutan Lindung.  Pada pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa luas areal yang dapat dimanfaatkan untuk 
kegiatan wisata alam pada hutan lindung paling banyak sebesar 10% dari luas blok pemanfaatan hutan lindung. 
Selanjutnya fasilitas yang dapat dikembangkan di areal ini harus memenuhi kriteria sebagaimana pada pasal 25 
yaitu terdiri   dari fasilitas pusat informasi, fasilitas akomodasi, serta fasilitas pelayanan umum dan kantor. 

Pada Peraturan Menteri tersebut juga di jelaskan tentang pengadaan fasilitas yang dipebolehkan tersebut yang 
terdiri atas ruang makan dan minum, ruang pertemuan berupa ruang kelas. Selanjutnya, fasilitas pusat 
pelayanan umum dan kantor meliputi fasilitas pelayanan informasi, pelayanan telekomunikasi, pelayanan 
administrasi, pelayanan angkutan, pelayanan penukaran uang, ibadah, pelayanan kesehatan, keamanan 
diantaranya disediakan pos jaga, menara pandang, sistem pemadam kebakaran serta penyediaan pelayanan 
kebersihan  

Terkait dengan karakteristik dan fungsi kawasan sebagai wilayah tangkapan nelayan tradisional dan habitat 
tuntong laut, maka pengembangan di zona ini terbatas di arahkan pada atraksi berperahu, baik bermotor 
maupun tidak dengan sistem kepemanduan. Tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan atau pengadaan fasiltias 
fisik. 

Pengembangan atraksi wisata disesuaikan dengan karakteristik bentang alam dengan memanfaatkan paluh-
paluh di dalam kawasan hutan. Tingkat  kunjungan terbatas  sesuai dengan kemampuan  kapasitas daya dukung 
fasilitas, kemampuan staf pengelola dan tingkat kenyamanan pengunjung serta aspek kemudahan evakuasi jika 
terjadi situasi dan kondisi darurat. Kegiatan difokuskan pada pengembangan  program interpretasi alam, rekreasi 
terbatas dan edukasi.   
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4) Zona Ekstensif  Natural 

Zona ini meliputi kawasan Suaka Alam Perairan Daerah sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 14 
tahun 2013 yang berada di kawasan Ujung Tamiang dan Pulau Pusung Cium dengan luas kawasan mencapai 
425.70 hektar. Kawasan ini juga merupakan kawasan Hutan Lindung dibawah pengelolaan KPH III Aceh. 

Kawasan Ujung Tamiang  merupakan areal bekas permukiman warga desa Kuala Pusung Kapal sebelum akhirnya 
berada di lokasi saat ini. di sini terdapat fasilitas Mercusuar dengan rumah petugas jaga. Sedangkan pantai 
Pusung Cium merupakan destinasi wisata pantai yang ramai dikunjungan wisatawan lokal saat hari libur.  

Pngembangan fasilitas  wisata dapat dilakukan di kawasan Hutan Lindung sebagaimana ketentuan Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor : P.22/Menhut-II/2012, pada pasal 24 butir 3 berisikan ketentuan sebagai berikut :  

 Ukuran, panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk 
setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan tersebut;  

 Tidak mengubah karakteristik bentang alam atau menghilangkan fungsi utamanya;  

 Jarak bangunan sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan sungai/mata air/danau.  

Secara teknis ketentuan ini diatur oleh peraturan direktur jenderal perlindungan hutan dan konservasi alam 
nomor : P.02/IV-SET/2012 pada pasal 10 dalam pariwisata adapun pertimbangan pemilihan bahan bangunan 
untuk pembangunan sarana wisata alam dan fasilitas pada butir pertama menyebutkan bahwa pemanfaatan 
material lokal sebagai bahan bangunan sangat di utamakan. Pada butir kedua, disebutkan apabila bahan 
bangunan tidak terdapat di lokasi setempat, maka dapat digunakan bahan bangunan dari luar daerah dengan 
pertimbangan yang tidak merusak kelestarian lingkungan. 

Pengembangan wisata terbatas dapat dilakukan di kawasan ini dengan pembatasan areal kunjungan umum. 
Pengadaan jembatan mangrove (boardwalk) dapat disediakan sebagai atraksi wisata minat khusus yang 
menghubungkan wilayah Ujung Tamiang (mercusuar)  ke Pusung Putus.  

Pada pulau Pusung Cium dapat dikembangkan wisata rekreasi pantai dengan pembatasan akses kunjungan. 
Pengadaan shelter dan camping gound berkonsep Back Country Camp sesuai dikembangkan di tempat ini. 
Penembatan dermaga wisata dan dermaga perahu nelayan perlu diakomodasi untuk memudahkan kontrol 
kunjungan. 

 

 

5) Zona Perlindungan Alami  

Kawasan ini masih termasuk pada kawasan Hutan Lindung pada pegelolaan KPH III Aceh dan kawasan Suaka 
Alam Perairan Daerah yang merupakan areal singgah tuntong laut dan penyu untuk bertelur, sehingga sedapat 
mungkin terhindar dari gangguan aktifitas manusia. Kawasan ini diarahkan sebagai areal bertelur tuntong secara 
alami.  

Kecuali untuk kegiatan yang terkait dengan edukasi, penelitian dan aktifitas konservasi kawasan, areal ini 
sebaiknya tertutup bagi pengunjung umum.  Areal ini berada pada wilayah pantai Ujung Tamiang hingga Pusung 
Putus dan sebaiknya dibuat penanda larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan.  

Sedangkan untuk mengakomodir tambatan perahu nelayan tradisional, di lokasi  tertentu di bagian  barat Pusung 
Cium ditempatkan tambatan perahu nelayan tradisional.  
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BAB   8           
 
 

ARAHAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA 
KAWASAN EKOWISATA PESISIR SERUWAY     
 
 
 
Sarana dan prasarana wisata dalam hal ini adalah sarana dan prasarana penunjang yang diperuntukkan guna 
memenuhi kebutuhan berbagai kegiatan di Kawasan Ekowisata sehingga  pelayanan dan kemudahan bagi 
pengunjung dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari pengelolaan kawasan.  Pengembangan sarana dan 
prasarana wisata, konservasi  dan edukasi alam di kawasan Ekowisata dikembangkan dengan memperhatikan 
kriteria sebagai berikut :  
 

 Fungsional 

Setiap sarana dan prasarana harus memiliki fungsi dan kegunaannya dan ditempatkan ditempat yang sesuai 
dengan fungsinya. Hal ini berarti setiap fasilitas harus memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan 
dirancang  atas dasar kebutuhan untuk digunakan. Ini juga memberikan batasan bahwa di kawasan ini dihindari 
fasilitas yang bersifat “make up” atau fasilitas yang sekedar ada namun tidak memiliki keterkaitan dengan 
karakteristik kawasan.  Fasilitas yang disediakan juga dirancang  berdasarkan pada ukuran-ukuran pengunaan 
oleh manusia dari berbagai tingkatan umur dan kemampuan fisik serta aman untuk digunakan sebagaimana 
standar yang telah ditetapkan. 

 

 Optimal 

Setiap fasilitas dirancang  memiliki fungsi yang  optimal dan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan 
(multi fungsi) sehingga mengurangi pembangunan fasilitas yang berlebihan (misalnya menyatukan menara 
pengamatan satu bangunan dengan menara air. 

 

 Kontekstual  

Setiap fasilitas harus menampilkan citra yang menunjukkan karakterisitik dari  kawasan ekowisata pesisir 
Seruway. Citra yang dibangun adalah sebagai daerah tujuan wisata yang menampilkan keunikan alam mangrove 
dan usaha konservasi satwa dengan species  tuntong laut sebagai “ikon” kawasan. 

 

 Berdampak rendah 

Fasilitas didesain dengan memperhatikan daya dukung lingkungan secara fisik maupun biologi. Sehingga sejak 
awal perencanaan pembangunan fasilitas telah mengkaji dampak yang mungkin timbul akibat proses 
pembangunan maupun setelah fasilitas tersebut ada.  

 

 

 

 

 

 Harmonis  

Fasilitas yang dibangun dirancang harmonis dengan alam dan budaya masyarakat setempat. Setiap fasilitas yang 
ada merupakan bagian dari atraksi wisata itu sendiri. Sehingga pengadaan fasilitas akan semakin memperkuat 
keunikan dan kekhasan kawasan secara keseluruhan. 

 

 Artistik 

Fasilitas yang dirancang dan dibangun memiliki nilai artistik yang tinggi dari segi bentuk dan fungsinya. Artistik 
dari segi rancangan detail dari berbagai elemen yang terkait dengan karakteristik kawasan seperti; penampilan, 
tekstur, warna, motif, bentuk dan  bahan yang mencirikan karakterisitik setempat. 

 

 Layak 
Segala fasilitas wisata yang dibangun harus memiliki kelayakan secara teknis dari segi ukuran, standar, jumlah, 
orientasi iklim dan cuaca, akses, dan biaya utilitas. 
 

 Efisien 

Fasilitas bangunan dirancang untuk penggunaan energi yang seminimal mungkin (baik kebutuhan penerangan 
maupun penghawaan). Dalam pembangunan fasilitas semaksimal mungkin memanfaatkan bahan bahan lokal 
(namun tidak berasal dari kawasan lindung) serta  menggunakan pekerja setempat. Bahan yang digunakan 
dirancang untuk pemakaian jangka panjang serta mudah dan murah dalam perawatan. Pemanfaatan bahan atau 
material daur ulang atau daur pakai sangat disarankan dalam hal ini. 

Pengembangan fasilitas di kawasan perencanaan diarahkan dalam rangka mendukung aktivitas konservasi 
kawasan dan species,  pelayanan pengunjung (visitor) serta pengembangan Desa Ekologis (Eco Village).  Fasilitas 
tersebut meliputi rencana : 

 Aksessibilitas dan sistem sirkulasi kunjungan 

 Utilitas Kawasan 

 Fasilitas Pelayanana Kunjungan 

 Fasilitas Pendukung Atraksi Wisata  

 Fasilitas Manajemen Kawasan,  Layanan Umum dan Sosial 

 Fasilitas Konservasi dan Edukasi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIP KAWASAN EKOWISATA PESISIR  SERUWAY 

8.1. AKSESIBILITAS DAN SIRKULASI 

Aksesibilitas dan sistem sirkulasi kunjungan dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk 
menjangkau kawasan ini, memberikan akses bagi masyarakat dalam memperlancar arus mobilitas harian serta 
kemudahan bagi  pengelolaan kawasan dalam mengontrol tingkat kunjungan. 

Akses utama kunjungan ke Kawasan Ekowisata Pesisir Seruway adalah melalui jalan darat dari Kota Kuala 
Simpang melintasi kota Rantau atau lewat Karang Baru. Dari Pekan Seruway perjalanan dilanjutkan kearah 
Kampung Baru menuju areal kedatangan di Kampung Kuala Pusung Kapal. 

 

1) Areal Parkir  

Pengunjung yang berkendaraan diarahkan ke lokasi areal parkir kendaraan roda dua dan roda empat yang di 
sediakan di areal kedatangan. Sirkulasi arus kendaraan keluar masuk areal parkir mengunakan sistem jalur 
searah untuk menghindari kemacetan dan kepadatan pada musim liburan dengan tingkat kunjungan yang tinggi.  

Kawasan parkir dapat memanfaatkan lahan terbuka milik warga maupun lahan kebun dengan  kesepakatan 
khusus dengan pengelola, dirancang selaras dengan alam, terbagi dalam ruang-ruang (space) dengan sistem 
pembatas dan penyediaan tanaman peneduh. Akses keluar kendaraan dibuat melintasi kawasan permukiman 
untuk memberi akses bagi warga untuk berjualan makanan, minuman, oleh-oleh dan souvenir. Hal ini akan 
memberi peluang terhadap berkembangnya outlet-outlet cenderamata dan jajanan oleh-oleh yang disediakan di 
sepanjang jalan keluar dari areal parkir ke areal kepulangan. 

 

2) Jalan Cabang  

Jalan cabang merupakan prasarana jalan penghubung antar unit daya tarik dan antar destinasi ke desa lain di 
dalam kawasan perencanaan. Keberadaan jalan cabang ini juga dapat memberikan peluang bagi warga desa di 
sekitar pusat kunjungan untuk mengembangkan potensinya sebagai pelaku wisata dengan menyediakan atraksi 
pendukung lainnya seperti kolam pemancingan,  warung / pondok penyedia makan dan minunan maupun 
sebagai penyedia sarana wisata. 

 

3) Jalan Setapak (walk) 

Jalan setapak merupakan jalan permanen yang di didesain untuk penggunaan intensif dengan dampak rendah. 
Dapat diakses untuk seluruh kelompok umur pengunjung  maupun kelompok berkebutuhan khusus (dissabilitas)  
dan tetap dapat diakses walau dalam kondisi cuaca yang buruk sekalipun. 

Yang termasuk dalam kriteria jalur jalan setapak ini adalah jalur lintasan dari areal kedatangan atau pos informas 
menuju  lokasi  atraksi wisata ataupun layanan umum seperti ke wahana permainan, camping ground, dermaga 
keberangkatan, ke gerbang mangrove boardwalk, pusat konservasi tuntong laut,  maupun fasilitas jalan setapak 
di areal Eco Village. 

Fasilitas jalan setapak merupakan bagian dari atraksi wisata itu sendiri, sehingga fasilitas jalan setapak ini harus 
dirancang atraktif dan mampu menambah keunikan kawasan ini serta memberikan kesan yang mendalam bagi 
pengunjung. Untuk itu konstruksi jalan setapak (walk) dibuat berdasarkan persyaratan: 

 Jalan dirancang cukup jelas dan mudah untuk diikuti dengan lebar jalan lebih kurang 1,5 – 2  meter yang  
memungkinan kelancaran akses jika tejadi saling berpapasan. 

 Jika terdapat tumbuhan menjalar  atau kanopi pohon yang cukup rendah, maka dilakukan pembersihan 
areal tepi selebar masing-masing  selebar 1 meter kiri kanan jalan dan ketinggain 2,5 meter. 

 Jalan setapak dibuat dengan menggunakan bahan yang disesuaikan dengan kondisi setempat (erosivitas 

dan drainase), mudah dan murah dalam hal pemeliharaannya. Untuk jalan setapak di pantai Pusung 

Cium disarankan untuk memberi penanda alam (misalnya batu) pada kiri kanan jalan sebagai panduan 

jalan setapak. 

 Jalur lintasan dilengkapai dengan shelter, rambu-rambu lintasan, papan petunjuk, maupun material 
pendukung lainnya.  

 Tidak tertutup kemungkinan untuk menyediakan titian kayu pada kondisi lahan yang cenderung 
tergenang. 
 

4) Jalan Patroli & Pengaman / Jalan Evakuasi 

Jalan Patroli & pengaman dibuat sebagai jalan alternatif untuk kondisi darurat yang pembangunannya dengan 
menggunakan bahan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Jalan patroli juga dapat berupa jalur alami yaitu 
paluh atau alur sungai yang dapat mengakses tempat-tempat tertentu di area rekreasi yang bermediakan sungai 
atau paluh. 

Pada waktu normal, jalan ini dimanfaatkan oleh petugas pengawasan dalam melakukan patroli pemantauan 
enyu dan juga pemantauan keamanan dan keselamatan pengunjung.  Pada waktu terjadi kondisi darurat, jalan 
dapat dijadikan sebagai jalur evakuasi pengunjung ke lokasi yang dianggap aman sesuai dengan petunjuk atau 
rambu yang tersedia. Pesyaratan teknis jalan ini sama dengan jalan setapak. 

5) Dermaga 

Dalam pengembangan kawasan ekowisata ini diperlukan peningkatan kualitas dan penambahan dermaga 
sebagai berikut : 

 Dermaga pemberangkatan utama Kuala Pusung Kapal 

Dermaga ini merupakan dermaga permanen milik desa yang terdapat tepat dibelakang Rumah Informasi 
Konservasi Tuntong Laut. Dermaga ini merupakan tempat nelayan menambatkan perahunya sehari-hari. Tidak 
terdapat pondok peneduh bagi pengunjung yang akan naik ke perahu. Fasilitas ruang tunggu dapat juga 
menggunakan Pondok Pendaratan Ikan yang terdapat di samping Rumah Informasi Tuntong Laut. Diperlukan 
penambahan fasilitas peneduh bagi pengunjung yang akan memanfaatkan fasilitas ini. 

Keberadaan dermaga ini dapat difungsikan sebagai dermaga wisata bagi wisatawan yang hendak mengunjungi 
destinasi lain di kawasan ekowisata seperti ke Ujng Tamiang maupun ke Pusung Cium. Optimalisasi dermaga 
dapat dikembangkan sebagai dermaga kunjungan wisatawan dari Kuala Simpang menuju Kawasan Ekowisata 
Pesisir Tamiang. 

 Dermaga Ujung Tamiang 

Dermaga singgah bagi pengunjung yang ingin mengunjungi kawasan Ujung Tamiang. Memberikan kemudahan 
akses untuk turun dan naik perahu bagi pengunjung yang datang ke tempat ini.   

 

 Dermaga Pusung Cium 

Dermaga wisata yang ditempatkan pada wilayah pulau bagian barat. Memudahkan pengunjung untuk turun dan 
naik perahu termasuk sebagai akses kontrol kunjungan ke kawasan ini. 
 

 Dermaga Mangrove Tour  

Dermaga in ditempatkan pada salah satu lokasi di kawasan Pusat Edukasi Mangrove. Diperuntukan bagi calon 
pengunjung yang berminat mengikuti wisata mangrove tour atau berperahu menyusuri hutan mangrove. 
Dermaga ini juga dapat difungsikan sebagai titik keberangkatan pengunjung yang akan ke pantai Pusung Cium. 

 



RIP KAWASAN EKOWISATA PESISIR  SERUWAY 

6) Pelayanan Transportasi  

Pelayanan transportasi berkaitan dengan aspek keamanan dan kenyamanan kunjungan serta dampaknya 
terhadap lingkungan. Untuk itu pelayanan penyedia sarana transportasi air merupakan bagian dari perencanaan 
pengembangan kawasan secara keseluruhan.  

Pelayanan transportasi air ini meliputi pelayanan angkutan penyeberangan  wisatawan dari areal kedatangan ke 
zona kunjungan terbatas (ekstensif rekreasi) dan juga pelayanan atraksi wisata mangrove tour (berperahu).  

Pembinaan terhadap standar keamanan dan keselamatan sarana transportasi perairan (perahu dan alat 
keselamatan, misalnya pelampung)  serta pengaturan sistem sirkulasi akan mencegah terjadinya kecelakaan 
serta mengurangi dampak negatif yang terjadi (pencemaran air oleh bahan bakar, kebisingan dan kepadatan). 

 

7) Petunjuk Arah dan Rambu Lintasan  

Pembuatan dan penempatan petunjuk arah dan rambu lintasan di Kawasan Ekowisata dimaksudkan untuk 
memberikan kemudahan oriantasi bagi calon pengunjung maupun pengunjung untuk mengetahui lokasi dan 
arah serta panduan dalam beraktivitas di kawasan  tersebut.  

Papan petunjuk dan rambu diletakkan di tempat yang strategi dan mudah dilihat dengan tulisan dan simbol yang 
sudah umum. Papan petunjuk lokasi dapat ditempatkan di jalan raya Kuala Simpang - Langsa khususnya pada 
simpang menuju Seruway. Selanjutnya di setiap persimpangan menuju  destinasi. Sedangkan rambu lintasan dan 
pentunjuk   arah yang bersifat internal kawasan, ditempatkan di lokasi tertentu di persimpangan jalan cabang 
atau jalan setapak yang berada di kawasan.  
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8.2. UTILITAS KAWASAN 
 

1) Saluran Air Bersih 

Sumber air bersih di Kawasan Ekowisata umunnya bersumber dari sumur galian dan sumur bor.  Sumber air 
bersih ini umumnya ditujukan menunjang kebutuhan rumah tangga dan pada fasilitas pngelola konservasi 
tuntong laut terdapat tangki penjernih air untuk disalurkan ke Rumah Informasi Tuntong Laut  untuk memenuhi 
kebutuhan air bersih pengelola dan tamu. Penyediaan tangki air perlu dilakukan pada beberapa fasilitas yang 
membutuhkan ketersediaan air bersih seperti toliet / MCK umum, kantin/cafetaria dan unit-unit pengelolaan 
fasilitas. 

 

2) Sumber Energi Listrik 

Saat ini saluran listrik PLN secara umum telah mampu melayani kebutuhan desa secara keseluruhan.   Termasuk 
untuk kebutuhan operasional Pusat Konservasi Tuntong Laut.  Dalam hal pemasangan jaringan listrik di Kawasan 
kunjungan umum disarankan penempatannya di dalam tanah dan sistem perlindungan kabel pada areal-areal 
terbuka. Pada lokasi-lokasi yang membutuhkan penerangan minimal atau pada penanda-penanda lokasi, 
sebaiknya menggunakan pencahayaan energi sinar matahari. 

 

3) Sarana telekomunikasi 

Jaringan telepon seluler telah mampu menjangkau kawasan ini secara terbatas termasuk akses internet.  Hal ini  
memudahkan pengunjung maupun masyarakat untuk berkomunikasi. Pengelola dapat memanfaatkan akses 
internet yang mudah ini dengan membangun sistem promosi kawasan secara lebih terarah.  

 

4) Jaringan Drainase 

Jaringan drainase menyangkut pembuangan dari unit-unit bangunan berupa air hujan, air buangan, limbah 
domestik, dan lain-lain. Jaringan drainase diarahkan dirancang mengikuti bentuk kontur dan topografi kawasan.  

Jadi saluran drainase ini dikembangkan dan diorientasikan mengikuti arah aliran menuju kawasan perairan 
sungai.  Dalam penerapannya, perlu ada pembagian yang jelas antara jaringan drainase primer, sekunder, dan 
tersier. Pada beberapa titik perlu dibuat lubang kontrol untuk mengawasi jaringan jika sewaktu-waktu sumbat.  
Untuk saluran limbah domestik, sebaiknya dibuat kolam pemprosesan untuk menampung  air buangan terlebih 
dahulu sebelum disalurkan ke saluran primer.  

 

 Air Hujan  

Air hujan bisa dimanfaatkan oleh unit hunian maupun unit fasilitas untuk memenuhi sebagian kebutuhan airnya. 
Air hujan bisa ditampung dalam bak-bak ataupun dalam sumur penampungan. Setelah itu air bisa dipakai untuk 
keperluan mencuci, mandi,  menyiram tanaman, dan sebagainya.  

Air hujan yang jatuh dari cucuran atap sebaiknya tidak langsung disalurkan ke saluran pembuangan, akan tetapi 
lebih baik kalau bisa disalurkan terlebih dahulu ke sumur resapan. Cara ini efektif untuk menjaga kestabilan dan 
persediaan air tanah lingkungan sekitar kawasan.  

 

 

 Limbah Cair 

Air buangan atau limbah (waste water) adalah air yang telah selesai digunakan oleh berbagai kegiatan manusia, 
seperti rumah tangga, industri, bangunan umum dan lain-lain. Air limbah jika tidak dikelola dengan baik dan 
benar akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Dampak yang ditimbulkan akibat pembuangan air 
limbah secara langsung antara lain adalah:  

o timbulnya bau busuk karena pencemaran yang tinggi sehingga air menjadi kotor. Penghuni maupun 
pengunjung yang beraktivitas di sepanjang badan air menjadi tidak nyaman.  

o Kehidupan akuatik (ikan dan lain sebagainya) menjadi terganggu dan bahkan dapat punah karena 
kadar oksigen di dalam air sangat sedikit.  

o Menurunnya kualitas air tanah karena terjadi kontak air limbah dengan tanah dan mencemarinya.  
o Bisa timbul berbagai penyakit akibat pencemaran air, misalnya: penyakit saluran pencernaan (typhus, 

dysentri, kolera, dan sebagainya). 

Air buangan yang dihasilkan dari penginapan (homestay, guesthouse, dan lainnya), restoran, maupun fasilitas 
pendukung lainnya harus diproses terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Beberapa alternatif 
yang disarankan dalam pengelolaan limbah cair ini secara ramah lingkungan, yaitu :  

 

 WWG (Waste Water Garden)  

Air buangan bukan cucian dan limbah padat dari WC,  pertama sekali disalurkan ke septictank. Kemudian dibuat 
sebuah pipa saluran untuk mengalirkan airnya ke dalam sebuah kolam yang berisi tanaman air.  

Dari kolam ini, cairan dari septictank dialirkan lagi ke sebuah kolam yang berisi tumbuhan air dan beberapa  jenis 
ikan . Ikan ini berfungsi sebagai indikator kebersihan air dari zat yang berbahaya. Kalau hewan air tersebut hidup 
dan sehat maka air tersebut sudah bisa dialirkan ke saluran pembuangan ataupun sungai.  

 

 Kolam bio filtration  

Pengolah limbah ekologis ini terdiri dari 4 tingkatan penyaringan (filter).  

- Kolam penampungan pertama yang berisi lapisan batu mangga, kerikil, pasir, dan tanah biasa. Air 
buangan sebelum masuk ke kolam pertama ini harus dialirkan dan dibagi merata dalam beberapa pipa 
buangan agar tidak terkonsentrasi pada satu tempat. Air buangan dari kolam ini disalurkan ke kolam 
penampungan kedua.  

- Kolam penampungan kedua ditanami jenis tumbuhan yang menyerap air, seperti ganyong (nama Jawa), 
pisang, dan sebagainya.  

- Kolam ketiga sudah berisi air dan dipenuhi dengan tumbuhan air seperti kiambang, eceng gondok, dan 
lainnya.  

- Kolam keempat merupakan kolam indikator. Kolam ini diisi oleh ikan dan hewan air lainnya. Jika ikan dan 
hewan tersebut mati berarti air buangan/limbah tersebut masih berbahaya dan harus diolah lagi. Akan 
tetapi jika ikan dan hewan air lainnya bisa hidup dan kelihatan sehat, maka air tersebut sudah tidak 
berbahaya dan bisa langsung dibuang ke dalam selokan ataupun sungai.  

 

Sistem Penanganan limbah dari unit WC rumah tangga atau hunian lainnya dapat dilakukan secara individu 
maupun secara komunal.  

• sistem individual  

Air buangan dan limbah dari unit WC rumah tangga atau jenis hunian lainnya langsung disalurkan ke dalam unit 
pengolah limbahnya tersendiri untuk diolah/diuraikan secara anaerobik. Kemudian barulah dibuang ke saluran 
pembuangan umum.  
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• sistem komunal  (sewerage system)  

Buangan rumah tangga dan jenis unit hunian lainnya disalurkan ke jaringan sewerage lingkungan (jaringan 
saluran air buangan) dan berakhir pada instalasi pengolahan air buangan, untuk kemudian air yang telah 
memenuhi syarat dibuang ke badan air penerima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Persampahan  

Sampah dapat dikatakan permasalahan utama dalam pengelolaan setiap kawasan wisata. Sampah sedapat 
mungkin dikelola secara bijaksana sehingga tidak menimbulkan pencemaran pada lingkungan.  Perlu penerapan 
prosedur yang ketat dalam penanganan sampah di tempati ini. Baik bagi pengelola, masyarakat maupun bagi 
wisatawan atau pengunjung.  

Mencegah penggunaan bahan-bahan yang dapat menimbulkan sampah dan pencemaran lingkungan dapat di 
tekankan sejak awal  dengan mengedukasi pengunjung untuk sedapat mungkin tidak membawa air minum 
dalam kemasan cukup dengan membawa botol minuman sendiri dan pengelolan akan menyediakan air minum 
isi ulangnya. Hal ini dapat ditujukan  khususnya bagi wisatawan yang mengikuti progam wisata minat khusus.  

Bagi pengunjung umum dapat disarankan untuk  tidak membuang sampah di kawasan ekstensif alami dan 
ekstensif rekreasi dan membawa kembali sampahnya untuk dikumpulkan di tempat sampah yang telah 
disediakan sesuai dengan jenis sampahnya.  

Sistem Penanganan dan pengelolaan persampahan yang dapat diterapkan di Kawasan ekowisata adalah :  

• Sampah harus dijadikan musuh bersama dan setiap orang baik pengelola maupun masyarakat berusaha 
untuk menjaga kebersihan dan keasrian lingkungannya masing-masing.  

• sampah dikelola oleh satu badan yang dibentuk  oleh warga bersama aparat desa atau Kampung sebagai 
pengelola dan mengatur pengolahan sampah secara terpadu dalam satu kesatuan kampung atau di tingkat 
desa.  

• Sampah juga dapat dikelola oleh lembaga pengelola kawasan dengan menunjuk atau membentuk unit 
tersendiri yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan di kawasan ekowisata. 

• Pemisahan jenis sampah sudah dimulai dari tingkat rumah tangga (domestik) maupun di tempat-tempat 
pelayanan kunjungan (sampah organik dan non organik). Sampah non organik seperti plastik, kaca, kaleng, 

dan sampah-sampah lainnya yang tidak bisa hancur diangkut dan dikumpulkan pada satu tempat. Kemudian 
sampah tersebut bisa diolah kembali (recycling) ataupun dijual kepada penampung untuk diolah kembali 
secara pabrikasi. Sementara itu untuk sampah organiknya, masyarakat bisa mengolahnya menjadi pupuk 
kompos. Pengolahan bisa dilakukan secara sendiri dengan tong sampah komposter ataupun dikelola 
bersama-sama dengan membuat rumah pengkomposan tersendiri.   

 

6) Penangkal Petir  

Petir ialah suatu gejala listrik di atmosfir yang timbul bila terjadi banyak kondensasi dari uap air dan ada arus 
udara naik yang kuat. Instalasi penangkal petir ialah instalasi suatu sistem dengan komponen-komponen dan 
peralatan-peralatan yang secara keseluruhan berfungsi untuk menangkap petir dan menyalurkannya ke tanah 
sehingga semua bagian dari bangunan beserta isinya terhindar dari bahaya sambaran petir.  

Tempat-tempat yang tak terhindarkan dari sambaran petir ; 

- tempat yang basah dan berair  
- tempat terbuka seperti lapangan  
- pohon-pohon yang tinggi  
- daerah pinggiran hutan  
- bangunan yang tinggi dan tidak dilengkapi dengan instalasi penangkal petir  
- transformator pada gardu induk listrik  

Untuk meminimalkan kemungkinan tersambar petir pada bangunan maka sebaiknya tiap unit bangunan yang 
tinggi atau berlantai lebih dari satu diperlengkapi dengan instalasi penangkal petir.  

 

7) Bahaya Kebakaran  

Bahaya kebakaran adalah bahaya yang ditimbulkan oleh adanya nyala api yang tidak terkendali sehingga dapat 
mengancam keselamatan jiwa manusia maupun harta benda. Nyala api adalah reaksi dari bahan bakar, panas, 
dan oksigen O2.  

Bahan yang mudah terbakar:  

- benda padat : kayu, kertas, plastik, dan  
                           sebagainya 

- benda cair    : bensin, spiritus, dan sebagainya  
- gas    : asetelin, LNG, dan sebagainya  

Sumber panas yang dapat menimbulkan kebakaran:  

- sinar matahari, dapat menyebabkan kebakaran hutan  
- listrik karena korsleting  
- panas yang berasal dari energi mekanik karena gesekan benda-benda sehingga terjadi loncatan bunga 

api  
- panas yang berasal dari reaksi kimia  

Jika terjadi kebakaran maka prosedur yang dapat dilakukan adalah :  

- penguraian, yaitu memisahkan atau menjauhkan benda-benda yang mudah dan dapat terbakar 
- pendinginan, yaitu menyemprotkan air pada benda-benda yang terbakar  
- isolasi atau sistem lokalisasi, yaitu dengan cara menyemprotkan bahan kimia CO2  
- blasting effect system, yaitu dengan cara memberikan tekanan yang tinggi, misalnya dengan jalan 

meledakkan bahan peledak  
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8.3. FASILITAS  PELAYANAN KUNJUNGAN 

Pengembangan fasilitas pelayanan kunjungan di kawasan perencanaan dikembangkan berdasarkan arahan 
pengembangan fasilitas dengan semaksimal mungkin menerapkan konsep eko arsitektur. 

. Namun masih banyak fasilitas pendukung kunjungan yang perlu disediakan yang meliputi : 

 Fasilitas Informasi dan Interpretasi Alam 

 Fasilitas Akomodasi  &  Penginapan 

 

1) Fasilitas Informasi dan Interpretasi 
 

 Rambu-rambu petunjuk dan Papan Informasi 

Rambu-rambu (sign) atau papan Informasi (signboard) disediakan selain berfungsi sebagai petunjuk arah juga 
dapat berperan sebagai sumber informasi tentang potensi dan peraturan yang berlaku di kawasan. Rambu-
rambu  dan papan informasi dirancang terintegrasi dengan rencana program interpretasi kawasan. Rambu 
petunjuk dan papan Informasi yang menarik dan baik mampu menunjukkan citra kawasan  yang dalam hal ini 
keunikan pesisir dan pusat konservasi tuntong laut dan mangrove.  

Rambu-rambu petunjuk dan papan informasi mencakup : 

o Papan Petunjuk arah 
o Papan nama 
o Papan interpretasi (informasi spesifik yang ditampilkan dalam bentuk simbol atau gambar-gambar pada 

papan informasi). 
o Pal-pal interpretasi (informasi khusus atau nomor petunjuk jarak/lokasi yang ditampilkan dalam bentuk 

pal-pal)  

 

 Gerbang Masuk dan Pos Pintu Masuk 

Penanda Kawasan Ekowisata dapat ditandai dengan keberadaan ikon kawasan yang menggambarkan satwa khas 
kawasan yaitu tuntong laut  serta simbolisasi pohon bakau yang berada pada areal kedatangan kawasan di desa 
Kuala Pusung Kapal. Untuk pertama kalinya pengunjuk akan mengetahui bahwa mereka sedang memasuki 
Kawasan Ekowisata.  

Penanda kawasan ini dapat berfungsi sebagai gerbang utama masuk kawasan yang mencirikan karakteristik dari 
wilayah ini. Papan informasi dapat disediakan di lingkungan kedatangan yang menunjukkan aktifitas yang dapat 
dijumpai atau dilakukan di lokasi ini dengan berbagai pengaturan yang dipersyaratkan. Pada areal kedatangan 
ditempatkan petugas jaga dengan fasilitas pos jaga dibagian dalam areal parkir.  

 Loket tiket masuk  

Menyatu dengan bangunan vistor center, fasilitas counter retribusi ini berfungsi sebagai loket pembayaran 
retribusi kegiatan sesuai dengan aktifitas yang dipilih oleh pengunjung.   

 

 Pos Informasi / Visitor Center  

Pos informasi ditempatkan di areal kedatangan (zona Intensif Rekreasi) menyatu dengan visitor center. Pos ini  
berfungsi sebagai penyedia informasi awal bagi pengunjung yang hendak menuju lokasi-lokasi spesifik di 
Kawasan Ekowisata. Selain sebagai visitor center,  Pos Informasi ini juga berfungsi sebagai pusat pendistribusian 
pengunjung berdasarkan minat dan tujuan dari wisatawan dan kegiatan reservasi bagi pengunjung dan calon 
pengunjung yang merencanakan akan melakukan kegiatan di tempat ini. 

 

 Interpretive Room  

Interpretive Room atau ruang interpretasi adalah ruang yang berisi bahan-bahan material pameran yang terkait 
dengan potensi kawasan dimana pengunjung dapat belajar dan mengenal terlebih dahulu  tentang kawasan yang 
didukung dengan berbagai bentuk bahan-bahan interpretasi konservasi seperti poster, maket, opsetan atau 
cetakan (contoh model berbagai jenis tuntong), banner info, peta sebaran dan berbagai informasi pendukung 
lainnya. Interpretatif room menyatu dengan bangunan visitor center yang dilengkapi dengan ruang audio visual. 

 

2) Fasilitas Akomodasi&   Penginapan   
 

 Pondok Tamu & Home Stay 

Di zona intensif kunjungan umum, khususnya di zona intensif rekreasi dapat disediakan fasilitas  pondok wisata 
dengan kamar yang terbatas.  Pengembangan lebih lanjut dari penyediaan fasilitas penginapan diarahkan di  
zona  eco-village.  Dengan arahan dan pembinaan dari pengelola, masyarakat dapat menjadikan  rumahnya 
sebagai homestay atau menjadi pengelola pondok wisata (local enterpreneur) dengan membangun pondok 
wisata di lahan milik.  

Dalam penyiapan dan pengelolaannya, diperlukan pelatihan bagi masyarakat atau pengelola pondok dalam hal 
standar fasilitas dan standar pelayanan tamu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camping Ground 

Areal berkemah atau camping ground dapat di kembangkan di  beberapa kawasan, yaitu  : 

a) zona Intensefi Rekreasi  

Di buat dengan sistem dek atau panggung untuk menjadi keamanan dan keyamanan kunjungan.  Penentuan 
desain harus memperhatikan risiko terhadap kondisi lantai lahan, tinggi air pasang dan kemungkinan serangan 
satwa berbisa.  Penempatan areal berkemah (camping ground) disarankan di tempatkan berdasarkan blok-blok 
pemanfaatan dengan kapasitas dan tipe yang berbeda-beda.  

b) Zona Perlindungan Alami  

Lokasi ini berada di kawasan pantai Pusung Cium. Desain camping ground dapat menerapkan konsep back 
country camp dengan penerapan blok-blok campiste dengan jumlah tenda masing-masing blok yang  terbatas.  

c) Zona Eco Village 
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Strategi ini juga dalam rangka optimalisasi potensi lahan dengan mendistribusikan pengunjung ke zona-zona  
yang lain. Sehingga masyarakat mendapatkan peluang dan kesempatan untuk dapat terlibat dalam  pengelolaan 
kawasan dalam bentuk usaha perkemahan di lahan miliknya.  Ketentuan tentang luas areal dan disain areal 
berkemah dapat merujuk kepada ketentuan daya dukung ekowisata khususnya areal berkemah. 

Setiap kawasan berkemah terdiri dari beberapa camp site atau tapak berkemah. Ukuran tapak berkemah 
disesuaikan dengan ukuran tenda yang terkait dengan kapasitas tamu per tenda. Penempatan tapak berkemah 
harus memperhatikan kesesuaian lahan, kemiringan lahan, dan karakteristik jenis tanah yang ada. Hindari lahan 
yang cenderung tergenang dan becek jika hujan.  

 Setiap areal berkemah dilengkapi dengan penyediaan fasilitas toilet, mushalla, lapangan beraktifitas atau 
bermain dan Pondok pelayanan makan dan minum bagi tamu.  
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8.4. FASILITAS ATRAKSI WISATA 
 

 Areal Piknik dan area aktifitas rekreasi harian 

Berada di zona intensif rekreasi di areal kunjungan umum 
maupun di zona ekstensif natural di pantai Pusung Cium. 
sebagai area terbuka hijau dimana pengunjung dapat 
beraktifitas secara bebas menikmati keindahan panorama dan 
keteduhan kawasan.   Areal ini dilengkapi dengan fasilitas 
bangku taman, beberapa spot photo selfy  dan shelter yang 
dapat dimanfaatkan oleh pengunjung saat  berekreasi. 

 

 Wahana permainan anak 

Wahana bermain bagi kelompok anak (6-12 tahun) yang 
ditempatkan pada areal dengan pembatas khusus (pagar 
kayu). Areal ini dilengkapi dengan fasilitas low rope yang 
diawasi oleh tenaga terlatih.   
 

 Wahana rekreasi air 

Alur perairan di kawasan mangrove dapat dimanfaatkan 
sebagai  wahana rekreasi air berupa atrakasi berperahu, boat 
tour maupun berkayak / berkano.  Diperlukan pos operasional 
dan dermaga perahu sebagai titik keberangkatan bagi pengunjung yang berminat mengikuti atraksi ini.  

 

 Shelter 

Shelter ditempatkan di beberapa simpul dari rute-rute wisata yang ada. Selain untuk beristirahat, shelter juga 
dapat berfungsi sebagai tempat  diskusi bagi pengunjung saat melakukan intepretasi alam di kawasan. Aturan 
tata bangunan shelter mengikuti acuan sebagai mana kerangka acuan tata bangunan  kawasan.  
 

 Tempat Pengamatan & Menara Pengamatan 

Fasilitas tempat pengamatan dapat dok/dek yang memungkinkan pengunjung dapat melihat keunikan alam yang 
terdapat di Kawasan mangrove. Dek pengamatan dapat di buat di lokasi boardwalk pada dua tempat di sisi kiri 
dan kanan meyatu pada boardwalk. Dek ini dapat berfungsi sebagai titik berkumpul dalam memberikan 
informasi konservasi kepada pengunjung oleh pemandu / interpreter . Dek yang dilengkapi dengan tanggu turun 
ke areal lahan penghijauan (tree planting field) dapat dijadikan akses bagi pengunjung atau kelompok yang 
melakukan program kegiatan penghijauan atau penamanan mangrove. 

 

 Sanggar Kerajinan Rakyat 

Pengembangan kelompok masyarakat di bidang kerajinan dapat menjadi daya tarik wisata yang melengkapi 
keberadaan kawasan ekowisata. Sanggar kerajinan dapat berada di komplek rumah warga yang dirancang untuk 
dapat dikunjungi wisatawan. Ditempat ini wisatawan diberikan peluang untuk dapat ikut terlibat dalam aktifitas 
kerajian. Beberapa jenis kerajinan dapat dikembangkan di daerah ini seperti menganyam, merajut, kerajinan 
kayu dan membatik. 

 
 

 Amphitheater  

Merupakan lahan terbuka dengan luas tertentu sesuai dengan kapasitas yang diinginkan yang difungsikan 
sebagai tempat pertunjukan atau presentase. Dalam aktifitas ekowisata maupun konservasi amphiteather 
difungsikan sebagai kelas edukasi terbuka. Fasiltias ini menjadi sentral  atau pusat orientasi dari kawasan ini  dan 
menyatu dalam areal layanan umum dan  menjadi bagian dari program edukasi kawasan.  

Fasilitas ini dapart dimanfaatkan sebagai tempat pertunjukkan seni / budaya, presentase yang mengikutsertakan 
peserta relatif banyak maupun kegiatan formal dan informal lainya. Pohon-pohon peneduh disarankan untuk 
ditanam di sekitar fasiltias ini untuk medapatkan penghawaan alami dan sebagai peneduh bagi pengunjung yang 
beraktifitas di sini. 
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8.5. FASILITAS MANAJEMEN KAWASAN, LAYANAN UMUM DAN SOSIAL 
 
Beberapa fasilitas telah ada dan telah berfungsi dalam melayani kebutuhan kunjungan masyarakat setempat 
seperti sarana peribadatan dan sarana kesehatan (Puskesmas & Klinik Kesehatan) 

 

 Fasilitas  Pengelola Kawasan  

Fasilitas ini terdiri dari : Kantor / Sekretariat Badan/Lembaga Pengelola Kawasan yang meliputi pelayanan 
administrasi, pengelola utilitas,  Rumah pegawai/pekerja/staf, dan fasilitas pendukung riset dan monitoring 
kawasan.  Rumah Informasi Konservasi Tutong Laut yang ada saat ini dapat dikembangkan untuk fungsi ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pos Kesehatan  

Fasilitas Pos Kesehatan Lapangan dibutuhkan untuk melayani kebutuhan  pengunjung yang sakit maupun jika 
terjadi kecelakaan. Pos Kesehatan dikelola oleh tenaga medis atau paramedis secara tetap yang ditempatkan 
oleh dinas atau instansi terkait. 

 

 Pondok Serbaguna / Aula Terbuka 

Fasilitas Pondok Serbaguna berupa bangunan terbuka (pendopo) disediakan sebagai ruang pertemuan atau 
ruang presentase bagi pengunjung sarana bagi masyarakat untuk berkumpul dan bermusyawarah sekaligus 
dapat berfungsi sebagai pusat berkumpul bagi pengunjung yang mengikuti program edukasi lingkungan. 
Peondopo ini juga dapat dimanfaatkan warga sebagai balai pertemuan.  

 

 MCK (Toilet) 

Fasilitas toilet dan sumber air bersih disediakan disetiap fasilitas wisata yang ada seperti pondok wisata, camping 
ground, lokasi rekreasi umum, maupun di kawasan permukiman dekat areal parkir.  

Toilet pria dan wanita sebaiknya di buat terpisah atau jika pada satu lokasi atau bangunan dibuat pemisah partisi 
untuk membedakan toiet pria dan wanita. Toilet juga dirancang dapat mengakomodir kelompok berkebutuhan 
khusus (disabilitas). 

Bentuk dan disain serta pengelolaan limbah buangan (cair) mengikuti ketentuan sebagaimana  pengelolaan 
limbah cair. 

 

 Pusat Souvenir & Oleh-oleh  

Pasar souvenir sebaiknya di tempatkan dan ditata pada lokasi tertentu di Zona Intensif Rekreasi pada areal 
kedatangan di sepanjang jalan masuk atau keluar dari areal parkir ke arah pos informasi kunjungan. Hal ini untuk 
mendukung pengembangan zona ini sebagai zona pengembangan intensif dan sebagai pusat dari aktivitas 
kunjungan. Penempatan outlet cenderamata di kawasan permukiman juga memberi peluang bagi warga 
setempat untuk dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan wisata di desanya. Penyediaan outlet 
cendera mata yang tertata rapi akan menarik pengunjung untuk singgah.  

 

 Warung penyedian makan  

Areal warung penyedia kebutuhan makan dan minum tamu di areal kunjungan umum perlu di disediakan dan 
tata segi penampilan dan kebersihannya sesuai dengan ketentuan peraturan pembangunan  fisik dan selaras 
dengan keberadaan kawasan ekowisata.   

Pengembangan warung pelayanan makan dan minum bagi pengunjung dapat diperluas sebarannya di zona eco 
village seperti pada lokasi tambak atau kolam ikan yang dikelola warga maupun di areal permukiman. Penataan 
akses  sirkulias kunjungan dengan membuka beberapa jalan cabang yang melingkari zona eco village akan 
memberikan peluang bagi pengunjung untuk menikmati perjalanan menelusuri kawasan perdesaaan di wilayah 
ini. 

 

 Mushalla 

Di zona intenseif rekreasi telah terdapat fasilitas mesjid desa. Dukungan untuk pembenahan toilet dan tempat 
berwudu perlu dilakukan untuk dapat menampung pengunjung yang ingin menunaikan ibadah shalat. Sedangkan 
fasilitas tempat ibadah berupa mushalla dengan konsep pondok panggung perlu disediakan di kawasan rekreasi 
pantai Pusung Cium. Termasuk  di areal camping ground yang disediakan oleh pengelola atraksi.   
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8.6. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PROGRAM EDUKASI DAN KONSERVASI  
 

1) Konservasi  Tuntong Laut  

Daya tarik utama dari Kawasan Perencanaan Ekowisata adalah keberadaan satwa tuntong laut yang merupakan 
satwa langka dan dilindungi oleh undang-undang.  

Pusat penangkaran  tuntong laut yang ada saat ini berada satu komplek dengan Rumah Informasi Tuntong Laut. 
Untuk mengakomodir tingkat kunjungan tinggi, fasilitas ini perlu diperluas dengan menempatkannya pada areal 
yang lebih luas dengan fasilitas yang lebih lengkap.  

Pusat penangkaran tuntong laut ini dikelola dalam rangka menjawab tiga tujuan pengelolaan yaitu  fungsi 
konservasi, edukasi dan rekreasi terbatas. Aktifitas konservasi  tuntong laut dapat dijadikan sebagai daya tarik 
wisata minat khusus dan edukasi bagi kelompok konservasi, penelitia maupun pelajar dan mahasiswa.  

Sebagai pusat konservasi, areal ini dilengkapi dengan fasilitas berupa : 

 Sarang / lahan penetasan /  hatcheries 

Areal ini berupa lahan berpasir selebar lebih kurang 4 x 8 meter dengan pagar pembatas semi permanen 
dengan jaring pengaman untuk mencegah gangguan dari predator alami dan pencurian telur. Telur yang 
didapat dari  tuntong laut yang baru bertelur di pantai dipindahkan ke lahan penetasan ini. 

Lahan penetasan ini sebaiknya di buat dan ditempatkan sesuai standar penangkaran dengan bahan pasir dan 
kedalaman yang sesuai dengan kondisi alaminya dan terhindar dari genangan air. 

 Kolam Karantina 

Kolam karantina tuntong laut dperlukan sebagai fasilitas perawatan penyu yang sakit atau penyu dari hasil 
penyerahan oleh warga.  

 Kolam Perawatan Tukik 

Anak penyu atau “Tukik” yang baru menetas dari lahan penetasan sebelum di lepas liarkan dipindahkan 
terlebih dahulu ke kolam karantina sebagai proses adaptasi  sekaligus melakukan proses pendataan untk 
tujuan monitoring. Proses pemberian makan dan sistem aerasi di kolam karantina perlu senantiasa di kontrol 
untuk menjaga kesehatan tuntong laut pada masa perawatan.  

 Pondok Kerja / Pos Pemantau 

Pondok pemantau merupakan pondok kerja petugas konservasi dalam menjalankan aktifitas pemeliharaan 
dan perawatan pusat konservasi tuntong dan pusat edukasi mangrove.  Sebaiknya pondok kerja dilengkapi 
dengan menara pengamat dan pengawas kawasan. Sebagai tindakan efisiensi juga dapat dibuat menyatu 
dengan menara tangki air bersih. 

Pondok kerja petugas sebaiknya dilengkapi dengan peralatan radio komunikasi, peralatan dokumentasi, 
pengeras suara (toa), perlengkapan monitoring dan buku data list monitoring,  peralatan pemantau suhu 
sesuai kebutuhan, senter penerangan dan peralatan keselamatan diri sesuai kebutuhan. 

 

 Interpretive Center / Pusat Interpretasi Alam  

Interpretive center atau pusat interpretasi alam merupakan media edukasi outdoor yang berkaitan dengan 
konservasi tuntong laut dan pengelolaan kawasan mangrove dan aspek ekologi yang melingkupinya.  

Media interpretasi ini berada di zona intensif rekreasi dengan penempatan sedemikian rupa sehingga 
memberikan kesempatan pada pengunjung untuk dapat membaca dan melihat bahan-bahan edukasi sambil 
menikmati perjalanan menyusuri kawasan kunjungan umum.  
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2) Mangrove Edukasi Center 

Salah satu daya tarik wisata yang terdapat di kawasan ini adalah potensi hutan mangrove yang luas dan berperan 
dalam menjaga keseimbangan fungsi-fungsi ekologi. Edukasi mangrove menjadi salah satu atraksi yang dijadikan 
sebagai daya  tarik utama selain konservasi tuntong laut. Agar program edukasi mangrove dapat ditampilkan 
sebagai salah satu daya tarik kawasan  maka perlu dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang menarik, yaitu ; 

 Gerbang utama Mangrove Edukasi Trek 

Gerbang utama Mangrove Edukasi Trek merupakan simpul utama perjalanan menyusuri boardwalk 
Mangrove Edukasi Trek   gerbang ini sebagai penanda keberadaan Mangrove Edukasi Trek sekaligus 
pengontrol kunjungan wisatawan yang keluar dan masuk ke areal ini. Pada gerbang di beri penanda berupa 
nama tempat atau nama program berikut tempat atau lokasi.  

 

 Boardwalk  (Mangrove Edukasi Trek) 

Boardwalk merupakan jalan yang dirancang sebagai jalur interpretasi / edukasi alam di kawasan hutan 
mangrove maupun melintasi lahan perairan atau lahan yang berpotensi tergenang dengan dilengkapi rambu-
rambu, papan informasi lingkungan dan obyek yang terdapat di areal dengan tujuan pengunjung dapat 
mempelajari fenomena alam sambil berjalan.  Mangrove Edukasi Trek (Boardwalk Trek) di buat pada 2 (dua) 
lokasi yaitu pada zona Intensif Rekreasi dan Zona Ekstensif  Alami. 

Pada zona intensif rekreasi (pusat edukasi mangrove) Jalur ini dirancang dengan sistem satu jalur melingkar 
dan kembali ke gerbang masuk. Sedangkan pada Kawasan Suaka Perairan jalur boardwalk dibuat satu arah 
dengan lintasan berbelok – belok sesuai dengan potensi keunikan alam yang akan dikenalkan kepada 
pengunjung. Pada Kawasan Suaka Perairan ini jalur boardwalk    dibuat memanjang menghubungkan titik 
mercusuar di Ujung tamiang ke arah Pusung Putus dengan  tambahan shelter pengamatan untuk area yang 
memiliki panorama yang indah.  

Pada titik awal masuk terdapat gerbang sebagai penanda pintu masuk boardwalk. Boardwalk adalah titian 
kayu selebar 120 – 200  cm dengan ketinggian dari permukaan air / daratan setinggi lebih dari tinggi muka air 
pada pasang  tertinggi. 
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Pada wilayah yang ditetapkan sebagai lahan 
restorasi penanaman mangrove terdapat tangga 
turun sebagai akses bagi pengunjung untuk turun 
ke dalam perairan sebagai lintasan pada aktifitas 
kegiatan penanaman pohon mangrove.  

Fasilitas pelengkap pada Mangrove Edukasi Trek 
adalah ; 

- Menara pemantau 
- Dek / Dok Edukasi  
- Media / Material interpretasi alam 

(informasi lingungan dan obyek) 
- Shelter 
- Tangga turun ke areal Tree Planting Field 

(tangga ke areal penenaman bakau) 

 

 Mangrove Nursery Zone  

Salah satu arahan program yang dikembangkan di Kawasan perencanaan adalah program penghijauan 
tanaman mangrove di kawasan pesisir pantai khususnya di areal sekitar pusat edukasi mangrove.  

Zona ini juga dijadikan areal  tree planting field bagi tamu-tamu yang mengikuti program wisata edukasi 
sekaligus kegiatan penghijauan dengan tanaman mangrove.  Mangrove nursery zone merupakan areal 
pembibitan mangrove yang dijadikan sebagai sanggar konservasi bagi kelompok pelestari dalam 
memperbanyak tanaman mangrove yang akan di tanam di areal penanaman. Mongrove Nursery Zone 
dilengkapi dengan fasilitas pondok kerja dan areal pembibitan sesuai dengan jenis tanaman. 

 

o Pondok Kerja 

Pondok kerja merupakan fasilitas pengelolaan pembibitan  yang juga berfungsi sebagai tempat 
penyimpanan perlengkapan kerja maupun bahan-bahan pembibitan.  Pondok ini juga dapat berfungsi 
sebagai kelas terbuka bagi pengunjung yang akan mengikuti aktifitas program edukasi alam yang salah 
satunya adalah program penanaman mangrove. 

Pondok ini dilengkapi dengan bangku-bangku kayu dan papan informasi pelaksanaan pembibitan dan 
penanaman mangrove serta fasilitas sumber air bersih yang digunakan untuk berbilas. 

 

o Lahan persemaian 

Lokasi persemaian dtempatkan pada lahan yang lapang dan datar dan terhindar dari kemungkinan 
gangguan ketam/kepiting dan hewan ternak.   Lokasi persemaian diusahakan sedekat mungkin dengan 
lokasi penanaman yaitu dimana lahan ini akan dihijaukan dengan tanaman mangrove. Lahan  persemaian 
dipastikan akan terendam air pasang lebih kurang 20 kali/bulan agar tidak dilakukan kegiatan 
penyiraman bibit. 

Bedeng persemaian dibuat dengan ukuran bervariasi 5 x 1 meter agar  dapat memuat kurang lebih 1.200 
kantong plastik (polybag) bibit ukuran 15 x 20 cm, dimana masing-masing kantong memuat satu benih.  

Selain kantong plastik (polybag), pemanfaatan botol air mineral bekas juga disarankan sebagai upaya 
pengurangan dan penangangan sampah kawasan. Jika menggunakan botol air mineral bekas, dengan 
ukuran bedeng yang sama dapat memuat 1.280 benih. 

Bedeng persemaian dibuat dengan mencangkul tanah dengan kedalaman 5 – 10 cm atau mencangkul 
bagian tepi tanah yang dimaksudkan sebagai batas tanam atau menanfaatkan batas berupa bambu agar 
kantong plastik atau botol air mineral bekas tidak jatuh atau  rebah. Antar bedeng sebaiknya dibuat jalan 
inspeksi untuk memudahkan pemeriksaan tanaman secara rutin.Agar benih tumbuh dengan baik, Lahan 
pembibitan di naungi dengan bahan atap atau jaring kasa agar terhindar dari terik matahari langsung. 

 

 Dermaga Mangrove Tour (lihat pada point 8.1. AKSESIBILITAS DAN SIRKULASI) 

Dermaga in ditempatkan pada salah satu lokasi di kawasan Pusat Edukasi Mangrove. Diperuntukan bagi 
calon pengunjung yang berminat mengikuti wisata mangrove tour atau berperahu menyusuri hutan 
mangrove. Dermaga ini juga dapat difungsikan sebagai salah satu titik keberangkatan pengunjung yang akan 
ke pantai Pusung Cium. 
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BAB   9             
 
 
 

ARAHAN PENGELOLAAN KAWASAN 
DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA     
 

9.1. PENGEMBANGAN MASYARAKAT 

Salah satu model pendekatan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan kawasan ekowisata adalah melalui 
pengelolaan berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan model community base tourism.  Pengelolaan ini 
mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, pengelolaan hingga monitoring 
kawasan.  

Pada tahap awal, implementasi model pengelolaan berbasis masyarakat membutuhkan adanya kegiatan 
pemberdayaan dalam bentuk peningkatan kapasitas yang ditujukan kepada kelompok maupun individu yang 
akan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dari perkembangan eowisata di wilayahnya. 

Begitu juga dalam pengembangan ekowisata di Kawasan perencanaan, pengembangan masyarakat dilakukan 
melalui pendekatan kelompok dan pendekatan individu. Di desa-desa perencanaan terdapat beberapa kelompok 
masyarakat yang telah terorganisir dengan program-program yang beragam namun dapat di integrasikan dengan 
pengembangan ekowisata secara keseluruhan. Kelompok masyarakat tersebut adalah : 

 Kelompok Voluntir Pemantau Tuntong Laut 

 Kelompok Sadar Wisata  

 Kelompok UMKM  

 Kelompok Tani/Nelayan 

 

Keberadaan kelompok yang telah ada ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan kawasan sedangkan 
kelompok yang belum ada diprakarsai untuk dibentuk melalui pengorganisasian masyarakat ditingkat lokal. 

Dengan pengembangan kelompok ini diharapkan akan timbul interaksi langsung dan tidak langsung terhadap 
pengembangan kawasan secara keseluruhan. Sehingga strategi pengembangan desa wisata ini akan berdampak 
pada :  

 Berkurangnya dampak negatif tekanan masyarakat sekitar terhadap pusat kunjungan ataupun kawasan 
yang dilindungi melalui pendistribusian kesempatan dan optimalisasi lahan-lahan yang ada. 

  Berkembangnya usaha ekonomi produktif lainnya karena masyarakat memiliki alternatif lain dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan ekonomi yang diterima akibat aktifitas wisata. 

 Dengan konsep kesetaraan akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan melestarikan 
kawasan (mangrove) dan satwa yang dilindungi (tuntong laut) melalui kegiatan pengembangan 
kelompok masyarakat sesuai dengan peran masing-masing. 

 Bertambahnya apresiasi dan kesadaran masyarakat setempat dan pengunjung terhadap pelestarian alam 
khususnya pelestarian tuntong laut dan ekosistem pesisir (cemara dan mangrove). 

 Mengurangi dampak negatif dari kegiatan wisata oleh tekanan pengunjung terhadap kawasan yang 
dilindungi melalui distribusi kunjungan kegiatan ke beberapa kawasan melalui berbagai pilihan atraksi 
wisata khususnya di kawasan perdesaan. 

Model pengembangan masyarakat melalui aktivitas kelompok  ini diarahkan dalam rangka mendukung 
pengembangan kawasan melalui konsep desa wisata (eco-village). Konsep desa ekowisata ini merupakan inti dari 
segala aktivitas harian dari pengunjung yang berkunjung di Kawasan Ekowisata. Jenis-jenis kelompok 

pengembangan disesuaikan dengan potensi setempat. Pola dirancang dalam konteks kesetaraan dan peluang 
yang sama untuk semua potensi yang ada untuk ikut berperan dalam berbagai aktivitas pengembangan termasuk 
bagi kelompok perempuan dan disabilitas. 

Selanjutnya dalam rangka pengembangan kelompok dilakukan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh 
lembaga pengelola yang disesuaikan dengan bidang masing-masing. Selain kelompok yang telah ada, kelompok 
pengembangan masyarakat lainnya yang terkait langsung dengan usaha wisata  yang perlu dibentuk dibawah 
kordinasi lembaga pengelola adalah adalah : 

o Kelompok pemandu lokal (interpreter) 
o Kelompok pengelola sarana wisata (pondok wisata dan camping ground) 
o  Kelompok pengelola atraksi wisata (sepeda air, bersampan/berperahu, berkano, dan lain-lain) 
o Kelompok Jasa rumah makan, warung dan restauran (kuliner) 
o Kelompok Kerajinan rakyat 
o Kelompok kesenian 

Kegiatan pengembangan kelompok merupakan aktivitas terpadu dari pengembangan kawasan ekowisata secara 
keseluruhan. Sehingga dalam rangka mengakomodir seluruh kepentingan dan aspirasi kelompok, dapat dibentuk 
sebuah lembaga atau badan pengelola di tingkat  kawasan yang mewakili tiga desa wilayah perencanaan.   

Lembaga ini ini bersama-sama dengan unsur-unsur pemangku kepentingan lainnya dapat membentuk sebuah 
Dewan pembina dan pengawas yang berunsurkan elemen-eleman yang berpengaruh dalam pengambilan 
kebijakan di tingkat mukim, Kecamatan dan kabupaten serta instansi atau dinas terkait lainnya maupun 
pemangku kawasan.  

 
 

9.2. PENGELOLAAN KAWASAN EKOWISATA 

Pengelolaan Kawasan Ekowisata sedapat mungkin melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap 
kawasan. Dasar pemikirannya adalah, Perencanaan dan pengembangan Kawasan Ekowisata ini tidak hanya 
menyangkut kawasan di wilayah desa semata. Terdapat wilayah-wilayah yang secara status pengelolaannya 
berada di bawah badan atau instansi tertentu.  

Secara administratif, kawasan ini berada di wilayah tiga desa (Kuala Pusung Kapal, Kampung Baru dan  Sungai 
Kuruk III) yang memiliki kewajiban-kewajiban administratif dan  kordinatif dalam rangka pembinaan wilayah. 
Pelibatan peran aparat desa serta kelembagaan formal dan informal lainnya sesuai dengan kapasitas  tugas dan 
fungsinya sangat dibutuhkan untuk memperkuat kelompok dalam pengelolaan kawasan. 

Di kawasan ini terdapat lahan-lahan milik desa dan milik warga sedangkan wilayah pesisir berupa kawasan hutan 
mangrove berada pada pengelolaan KPH III, dan perairan muara, laut dan pulau-pulau kecil kewenangan 
pengelolaannya berada di bawah Dinas Kelautan Provinsi dan dan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan (DPKP) 
kabupaten Aceh Tamiang. Pembinaan Kawasan Suaka  Perairan Daerah berada di bawah pembinaan Pemerintah 
Kabupaten dan Badan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut padang (BPSPL) sebuah unit dibawah  
Departemen Kelautan dan Perikanan. Sementara itu aktifitas pelestarian satwa atau species tidak dapat 
dilepaskan dari peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh sebagai instansi yang bertanggung jawab 
terhadap perlindungan dan konservasi  ekosistem dan jenis. Pada wilayah zona tangkap nelayan tradisional 
terdapat pemimpin ditingkat daerah yaitu Panglima Laot yang berperan mengorganisir dan membina kelompok 
nelayan di pesisir Aceh Tamiang. 

Di sektor pariwisata, dinas pariwisata juag memiliki program pembinaan masyarakat pengelola destinasi melalui 
pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di obyek wisata potensial di daerah-daerah. Sehingga 
dengan demikian, pengelolaan dan pengembangan berskala kewilayahan ini membutuhkan dukungan penuh dari 
multi stakeholder agar tujuan jangka panjang dari pengembangan kawasan dapat tercapai. 
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Pengembangan pola pengelolaan partisipatif (Colaborative Management) menjadi pilihan untuk diterapkan 
dalam rangka memperoleh dukungan yang kuat baik ditingkat lokal, daerah maupun nasional terhadap upaya 
pengelolaan kawasan ekowisata termasuk dalam hal ini upaya pelestarian Kawasan dan species  tuntong laut 
dalam jangka panjang. Sebagaimana perencanaan kewilayaan pengembangan kawasan ekowisata di pesisir 
Seruway, sebagian besar kawasan perencanaan merupakan kawasan hutan baik hutan lindung maupun hutan 
produksi yang dalam dalam hal ini dibawah kepemangkuan KPH III Aceh. Kelembagaan pariwisata di tingkat lokal 
dapat menjadi ‘trigger’ penggerak partisipasi masyarakat dalam konservasi kawasan terutama kawasan hutan 
mangrove yang ada di wilayahnya. Para pihak (kelompok masyarakat) di tingkat desa dapat memilih dan 
menyepakati skema pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik lokal dan kemampuan pengelolaannya sesuai 
dengan luasan yang minta. Mekanisme perhutanan sosial dapat dipilih dalam mendorong kepemilikan 
masyarakat terhadap sumberdaya alamnya terutama kawasan hutan.  

 

Gambar 9.1. 
Bentuk Perhutanan Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

 

Tiga model pengelolaan perhutanan sosial yaitu skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Kemitraan 
Kehutanan diharapkan dapat menjadi pilihan bagi kelompok masyarakat dalam melindungi kawasannya sekaligus 
mendapatkan manfaat dari sumberdaya alamnya melalui pemanfaatan jasa lingkungan khususnya ekowisata. 

Model pengelolaan seperti ini merupakan pola kemitraan antara lembaga pemerintah, komunitas lokal dan 
pengguna sumber daya, lembaga non pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya dalam bernegoisasi dan 
menentukan kerangka kerja yang tepat tentang kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola daerah 
spesifik atau sumber daya (IUCN, 1997).  Sedangkan untuk lahan-lahan yang dimiliki oleh warga perseorangan 
maupun korporasi, dapat dipilih sistem bagi hasil yang saling menguntungkan kedua belah pihak dalam jangka 
panjang.  

 

Gambar 9.2. 
Bagan Struktur Pengelolaan Kolaboratif Berbasis Masyarakat 

 

Dalam pengelolaan Colaborative Management, masing-masing pihak yang berkepentingan bersepakat untuk 
menjalankan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lingkup kerja dan kapasitasnya. Badan Pengelola 
Kawasan yang dalam hal ini badan yang dibentuk bersama dan disepakati sebagai pelaksanan operasional 
pengelolaan kawasan merupakan badan pelaksana harian pengelolaan kawasan yang dalam melaksanakan 
kegiatannya membentuk suatu unit manajemen yang dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh unsur-
unsur pengurus lainnya sesuia dengan tugas dan fungsi masing-masing.  

Pengurus bertanggung jawab terhadap terhadap implementasi rencana pengelolaan dan pengembangan 
kawasan ekowisata. Pertemuan kordinasi rutin khususnya dilakukan dalam hal monitoring kawasan yang terkait 
dengan aktivitas kunjungan. Dalam kerangka pengelolaan yang lebih ideal, mekanisme hubungan kerja dan 
tanggung jawab dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan multi stakeholder.  
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9.3. PENDAPATAN  DAN PEMBIAYAAN  
 

1) Mekanisme Retribusi Masuk  

Pengelolaan kawasan ekowisata memiliki perbedaan dari pengelolaan wisata secara umum. Pengelolaan 
kawasan ekowisata lebih ditujukan pada mendapatkan manfaat atau keuntungan sebesar-besarnya bagi 
kawasan dan masyarakat. Berbeda pada pengeolaan wisata yang umum yang ditujukan pada upaya 
mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya.   

Keuntungan berbeda dengan pendapatan, memaksimalkan pendapatan dapat diartikan menarik pengunjung 
sebanyak-banyaknya, sedangkan memaksimalkan keuntungan dapat diperoleh dari tingkat kunjungan yang lebih 
rendah (Linberg & Huber, 1995). 

Saat ini di wilayah perencanaan belum terdapat usaha wisata yang dikelola sebagaimana layaknya pengelolaan 
destinasi wisata. Secara langsung masyarakat mendapatkan hasil dari perjalanan pengunjung yaitu dari biaya 
mengunakan jasa angkutan transportasi perahu motor yang mngantarkan pengunjung ke kawasan pantai ujung 
tamiang ataupun ke Pusung Cium dengan harga kesepakatan.  

Terkait dengan pengelolaan kegiatan konservasi tuntong laut, secara operasional masih mengandalkan biaya 
swadaya pengerus yayasan maupun dukungan pendanaan CSR (corporate social responsibility) dari korporasi 
yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan masyarakat dan konservasi. Tidak terdapat pembiayan rutin 
dari instansi terkait yang berkaitan dengan aktifitas konservasi tuntong laut maupun konservasi hutan mangrove. 

Dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan perencanaan ini ke depan, adalah hal yang lazim dalam 
pengelolaan kawasan wisata pengunjung dikenai biaya masuk dengan besaran tertentu. Pengenaan retribusi 
masuk ini adalah kewajiban yang harus diberikan oleh pengunjung terhadap fasilitas layanan yang diterimanya di 
kawasan ini. Keputusan penentuan dimana biaya masuk dapat dikenakan kepada pengunjung memerlukan 
keputusan yang adil. Apakah penetapan pintu masuk utama (main gate) dengan sistem sekali bayar untuk 
berbagai aktivitas atau pilihan dimana pengunjung membayar untuk setiap fasilitas yang digunakan. Ke dua 
pilihan ini memiliki nilai positif dan negatifnya masing-masing. Satu sisi secara psikologis sebagian pengunjung 
merasa tidak nyaman untuk mengeluarkan uang berkali-kali untuk setiap kegiatan yang diikuti. Namun pada 
sebagian yang lain justru hanya berkenan untuk membayar kepada sesuatu yang dia gunakan. 

Penetapan biaya masuk pada pintu utama membutuhkan legalitas yang jelas. Tanpa legalitas,  penarikan biaya 
masuk ini dapat dianggap ilegal atau kutipan liar. Dalam hal ini diperlukan suatu peraturan baik di tingkat desa 
(kesepatan tiga desa) yang dikuatkan di tingkat Kabupaten yang membenarkan adanya penarikan biaya masuk di 
pintu utama. Besaran biaya masuk ini haruslah berdasarkan hasil musyawarah para pihak  untuk kepentingan 
bersama. Sehingga didapatkan besaran yang menggambarkan adanya komposisi persentase bagi hasil dari 
penarikan biaya masuk berdasarkan kepentingannya masing-masing. Komposisi bagi hasil ini dapat terdiri dari 
hak daerah, hak masing-masing desa, hak pengelola, kepentingan konservasi, kepentingan pengelolaan dan 
pemeliharaan kawasan, dan biaya-biaya pengembangan masyarakat lainnya. 

Pada dasarnya semua fasilitas yang digunakan harus dibayar oleh pemakai.  Namun dalam penentuan biaya 
retribusi masuk terdapat persyaratan yang menjadi tujuan dari mengapa retribusi perlu diterapkan dan berapa 
besaran yang dianggap layak untuk itu. Sehingga dalam penetapan legalitasnya akan memiliki dasar pemikiran 
yang jelas dan berpihak kepada kepentingan kawasan dan masyarakat. 

 Tujuan  pertama  yaitu : apakah penentuan biaya kunjungan ditujukan untuk menutupi kebutuhan biaya 
pengelolaan (operasional staf) dan konservasi kawasan (tuntong laut dan mangrove). 

 Tujuan Kedua, yaitu : apakah penentuan biaya kunjungan ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan, 
sehingga dapat memberikan pendapatan bagi kegiatan konservasi kawasan dan pengembangan 
masyarakat. 

 Tujuan Ketiga, yaitu : Apakah penentuan biaya kunjungan ditujukan untuk memaksimalkan pendapatan 
daerah (desa dan Pemkab), sementara itu tujuan pertama dan kedua menjadi tujuan sekunder. 

 

Beranjak dari dasar penetapan retribusi bahwa yang dipakailah yang harus dibayarkan, maka keputusan untuk 
tidak mengenakan retribusi masuk juga dapat menjadi pilihan yang bijak selama setiap atraksi yang ditawarkan 
memiliki daftar aktifitas dan biaya yang dbebankan  bagi setiap pilihan atraksi yang diikuti.  
Pengunjung diberi akses dan kebebasan untuk beraktifitas di zona Intensif Rekreasi. Dengan harapan pengunjung 
menjadi merasa lebih nyaman tanpa banyak kutipan dan mendorong minat pengunjung untuk beraktifitas di 
kawasan kedatangan (zona Intensif Rekreasi dan Zona Eco-Village). Biaya yang dkenakan hanya biaya jasa parkir 
yang telah ditentukan letaknya dan bekerjasama dengan pemilik lahan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan 
kesepakatan antara pengelola dan pemilik lahan. 
 
Pengelola dapat menerapkan biaya pemakaian fasilitas kepada pengunjung untuk layanan-layanan yang 
didapatkan yaitu : 

- Biaya parkir 
- Pemakaian fasilitas toilet (jika di kenakan) 
- Transportasi perahu bermotor 
- Menikmati jalur interpretasi mangrove (Boardwalk) 
- Menikmati atraksi wisata yang ada (berkano, berperahu, , mangrove tour, sepeda air, wahana permainan 

anak, camping  dan lain-lain). 
- Biaya parkir / tambat perahu di pantai Ujung Tamiang dan pantai Pusung Cium. 

 
Besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh pengunjung terhadap pemakaian setiap fasilitas layanan ini harus 
didasarkan pada daya beli dan keinginan untuk membayar oleh wisatawan. Prinsip dasar yang harus dipenuhi 
dalam penentuan ini adalah “nyaman, adil dan transparan”. 

 

2) Memaksimalkan Keuntungan Pengelolaan  

Pendapatan dari hasil biaya masuk ataupun dari pemanfaatan fasilitas yang dibayarkan oleh pengunjung bersifat 
statis dan terukur sesuai dengan jumlah kunjungan rata-rata tahunan. Sementara kebutuhan akan pembiayaan-
pembiayaan pengelolaan, pengembangan program dan penambahan fasilitas serta pengembangan kelompok 
bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan tantangan yang dihadapi. 

Memaksimalkan pendapatan dari biaya masuk kawasan hanya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan 
memperbanyak jumlah kunjungan dengan menurunkan biaya masuk dan biaya aktifitas dan atau menaikkan 
biaya masuk dengan harapan jumlah kunjungan konstan. Kedua pilihan ini memiliki resiko bagi pengelolaan. 
Tingginya kunjungan akan beriko terhadap terlampauinya daya dukung kawasan yaitu daya dukung fisik 
lingkungan maupun psikologis wisatawan. Kondisi ini jika tidak terkelola baik akan menurunkan kualitas 
kunjungan dan lambat laun akan menurunkan minat wisatawan untuk datang ke tempat ini.  

Sementara itu menaikkan biaya masuk tanpa didasarkan atas kajian yang benar juga akan dapat berdampak 
terhadap penurunan tingkat kunjungan ke kawasan ini. Wisatawan akan memiliki destinasi sejenis yang lebih 
murah dan lebih dekat sebagai kompetitor destinasi ini.  

Di luar mekanisme diatas, jalan yang dapat dipilih untuk mendorong penaikan keuntungan kawasan adalah 
dengan mengembangkan program-program wisata melalui paket-paket yang menarik. Paket-paket wisata 
edukasi maupun petualangan akan memberikan pemasukan yang signifikan dan  terkadang tidak terukur karena 
berkaitan dengan ekspektasi dan tingkat kepuasan konsumen. 

Pengembangan program wisata minat khusus dalam bentuk paket-paket program  yang variatif dan multi 
aktifitas menaikkan nilai jual kawasan dan memberikan  keuntungan dalam bentuk manfaat yang lebih 
terdistribusi. 

Program wisata minat khusus yang dapat dikembangkan dapat berupa ; 

- Wisata edukasi (konservasi  tuntong laut maupun rehabilitas kawasan melalui penghijauan hutan 
mangrove) 

- Program CSR perusahaan, instansi atau komunitas. 
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- Pelatihan luar ruang (Outbound) 
- Kemah komunitas atau Kemah Karyawan, dan sebagainya. 

Program-program seperti ini berdampak luas dan melibatkan banyak pihak (transportasi, penyedia makan & 
minum, pemandu/fasilitator,  pemilik lahan, pengelola camping ground/pondok wisata, pengelola atraksi wisata, 
penyedia cinderamata dan kuliner, dan lain-lain). Terkadang pembiayaan program berdasarkan kesepakatan 
antara pengelola dan konsumen sesuai dengan fasilitas dan program yang diterima. 

 

3) Mekanisme Insentif dan Donasi 

Dalam ekowisata ada istilah yang dikenal dengan insentif dan donasi. Insentif diartikan sebagai dukungan yang 
diberikan terhadap kerelaan masyarakat setempat dalam mengalokasikan tenaga, pikiran dan keinginannya 
dalam mendukung usaha-usaha pelestarian species ataupun kawasan di wilayahnya. Isentif ini dapat berupa 
pengalokasian sebagian pemasukan dari usaha wisata yang dioperasikan di  kawasan mereka maupun oleh 
pemerintah melalui berbagai bantuan dan kemudahaan yang diberikan. 

Sedangkan donasi diartikan sebagai kerelaan pengunjung atau wisatawan atau kelompok  kepentingan lainnya  
untuk memberikan dukungan pendanaan maupun fasilitas kawasan secara sukarela dengan besaran tertentu 
kepada kelompok lokal atau pengelolaan kawasan dalam rangka mendukung aktifitas masyarakat dalam upaya 
konservasi species dan atau  kawasan dimana mereka berkunjung. 

 Skema insentif dan donasi lazim digunakan untuk meminimalisasi ancaman maupun gangguan terhadap 
ekosistem akibat adanya potensi konflik kepentingan antara masyarakat dengan lingkungan. Banyak kawasan 
yang dikelola untuk kepentingan ekowisata mengalokasikan dana yang berasal dari pendapatan yang dibayarkan 
oleh pengunjung dikembalikan untuk kepentingan konservasi dan sosial  dalam bentuk dana bergulir yang 
diberikan kepada kelompok masyarakat “untuk konservasi” sebagaimana dilakukan di Taman Nasional Luangwa, 
Zambia (Lewis dkk.,1990). Termasuk Untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat karena kehilangan 
pendapatannya, baik langsung maupun tidak langsung dari pemanfaatan hasil hutan dengan membagi 25% dari 
biaya masuk seperti yang dilakukan di Kenya, dan membiayai proyek-proyek kemasyarakatan di daerah Anna 
Purna, Nepal (Wells, 1992) dan Taman Hutan Raya  Tavaro di fiji yang menggunakan setengah dari penghasilan 
Taman untuk program pengembangan kemasyarakatan  ( Young , 1992 )  

Contoh lain adalah usaha untuk menekan perburuan liar pada proyek  pengembangan Lupanda Zambia, dimana 
pengelola kawasan memaksimalkan  pendapatan Taman dengan menjual atau melelang  hak buru / safari lokal di 
Taman  Nasional Luangwa selatan  pada biro – biro  perjalanan (Lewis, dkk 1990 ) dimana 60 % dari keuntungan 
yang didapat dari usaha berburu digunakan untuk mengelola hidupan liar sedangkan 40 % lagi diberikan kepada 
pemimpin setempat untuk proyek – proyek kemasyarakatan  (Linberg dan Huber , 1995).  

Cara-cara seperti di atas  mampu  meningkatkan  keuntungan lebih cepat dan lebih tinggi daripada pendapatan 
yang hanya diharapkan pada memaksimalkan tingkat kunjungan yang tinggi. Perlu ide lebih kreatif untuk 
memberi kompensasi dalam bentuk program yang produktif bagi masyarakat untuk mencegah pengambilan telur 
tuntong laut di habitat bertelurnya dari pada penyerahan 60% dari hasil pengambilan telur kepada pihak terkait 
yang jauh lebih berisiko terhadap kerusakan telur sebelum dieramkan. 

Selain mekanisme insentif, skema  donasi juga biasa dijalankan oleh pengelolaan kawasan lindung yang dijadikan 
sebagai kawasan ekowisata yang diberikan baik dalam dalam bentuk bantuan finansial maupun fasilitas 
pengelolaan.  Besarnya donasi tergantung dari tujuan pengelolaan kawasan dan disesuaikan  dengan lokasi 
setempat. Sebagai contoh Kenya menetapkan 25 % dari  biaya masuk kawasan ekowisata di taman nasional 
untuk diberikan kepada masyarakat lingkungan lokal  (Linberg dan  Huber, 1995) sedangkan Fiji menetapkan 50 
% dari penghasilan Taman untuk program pengembangan  kemasyarakatan (Young , 1992). Ini menunjukkan 
bahwa selain untuk kepentingan pengelolaan kawasan, donasi juga dapat  juga digunakan untuk membiayai  
kegiatan pengembangan masyarakat dibidang konservasi, pemeliharaan kebersihan  kawasan, pembibitan dan 
penghijauan, perbaikan jalur lintasan dan infrastruktur minimal, pelatihan dan pembinaan kelompok, bantuan 

untuk proyek – proyek fasilitas sosial desa, pertanian organik, pengelolaan tambak berwawasan lingkungan 
(wanamina), pemandu lokal, manajemen pondok wisata, kerajinan rakyat, perikanan  dan lain – lain . 

Untuk memunculkan pengertian yang mendalam dari pengunjung dan masyarakat luas akan tujuan dari donasi 
dan apa dampak dari kunjungan mereka terhadap keberlanjutan program konservasi dan kemasyarakat di 
kawasan ini maka perlu diberitahukan secara terbuka berapa persen dari biaya yang akan dibayarkan 
pengunjung  digunakan  untuk kegiatan konservasi  dan program-program kemasyarakatan, termasuk peluang-
peluang dukungan yang dapat diberikan oleh komunitas maupun korporasi dalam bentuk donasi.  

Pengelola dan juga seharusnya instansi terkait harus memahami  dan dapat memberi nilai terhadap kawasan 
yang mereka miliki.   Pemerintah Costa Rica  dapat memberikan nilai  nominal sebatang pohon  yang mereka 
miliki dari jumlah wisatawan  yang berkunjung ke negara tersebut. Begitu juga Kenya dapat menghitung  nilai 
seekor  singa liar  yang terdapat di  Taman Nasional Amboseli  dari tingkat kunjungan  wisatawan. Upaya 
memberikan nilai  perlu dilakukan untuk menggugah kesadaran  membayar  donasi bagi pengunjung dan 
kesadaran konservasi bagi masyarakat dan pihak terkait bahwa sebatang pohon mangrove ataupun seekor 
tuntong laut dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, desa maupun pemerintah daerah dalam bentuk 
keuntungan dan manfaat  berkelanjutan  yang tidak sedikit  bagi masyarakat setempat  daripada sebatang pohon 
yang ditebang  atau telur  tuntong yang diambil untuk dikonsumsi maupun dijual maupun tuntong yang  
ditangkap yang hanya mendatangkan keuntungan sesaat bagi sekelompok orang. 

Pengelola dapat mengembangkan model-model penggalangan dana untuk tujuan konservasi melalui berbagai 
aktifitas atau program yang menarik seperti misalnya adopsi pohon dengan menyediakan sertifikat bagi donatur 
yang berminat ataupun program pelepasan tukik dengan biaya tertentu yang ditawarkan kepada pengunjung 
atau wisatawan insentif (korporate ataupun komunitas).  

 

4) Investasi lokal 

Pertanyaan terbesar dalam pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat adalah bagaimana mekanisme 
pembiayaan dalam pengelolaan, pengembangan fasilitas dan atraksi wisata yang ada di kawasan yang akan di 
kembangkan sebagai destinasi wisata pada saatnya nanti tercapai kemandirian ditingkat pengelolaan dan 
mampu memberikan kontribusi bagi masayrakat lokal, desa dan daerah.  

Sebagian besar kawasan wisata yang dikelola oleh masyarakat dijalankan tanpa basis perencanaan yang terpadu. 
Pengelolaan bersifat individu dan hanya fokus pada daya tarik tertentu dengan tujuan utama bagaimana 
mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya, bahkan terkadang mengabaikan faktor kenyamanan dan 
keamanan kunjungan. Minimnya fasilitas pendukung, rendahanya pemeliharaan dan perawatan fasilitas, tidak 
tersedianya perlengkapan keselamatan dan masih rendahnya kapasitas SDM pengelolaan dibidang pariwisata 
semakin memperburuk kondisi destinasi yang ada.   

Selain faktor kelembagaan dan perlunya pendampingan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan, salah satu 
kendala dalam pengembangan suatu kawasan ekowisata berbasis masyarakat adalah tidak tersedianya investasi 
dalam memulai usaha maupun dalam mengembangkan usaha yang telah ada.  

Di Kawasan perencanaan ini, usaha-usaha lokal yang terkait dengan aktifitas wisata belum menjadi pilihan bagi 
warga setempat. Pengelolaan kawasan yang berkaitan dengan kegiatan konservasi tuntong laut dan penghijauan 
kawasan pesisir di kelola oleh kelompok lokal melalui swadaya dan dukungan dari instansi terkait maupun dari 
program CSR korporasi. Pelayanan kunjungan (rumah makan dan warung makan dan minimun) di jalankan 
dengan swadaya individu (skala rumah tangga) yang tertarik dan mampu melihat peluang ekonomi dari pusat 
aktifitas nelayan di sekitarnya. 

Pengembangan kawasan melalui peningkatan ketersediaan fasilitas dan diversifikasi atraksi dan layanan 
kunjungan membutuhkan investasi yang tidak kecil. Mendorong keterlibatan masyarakat melalui kelompok 
pengembangan sesuai dengan lingkup minat dan peluang yang ada adalah salah satu  strategi pendekatan yang 
dapat dilakukan. Dukungan modal dapat diberikan melalui program-program CSR korporasi maupun penyertaan 
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modal dari dana desa dengan membentuk BUMDES (Badan Usaha Milik  DESA) melalui program pengembangan 
desa wisata sebagaiman program Kementerian Desa. 

Mekanisme pelunasan dapat melalui sistem sewa tempat, jika BUMDES berinisiatif menyediaan outlet atau 
tenda-tenda tempat berjualan bagi kelompok kuliner maupun cendera mata. Mekanisme bagi hasil juga dapat 
dipilih sebagai salah satu pendekatan kerjasama pengelolaan antara BUMDES sebagai pemodal dengan 
kelompok atau indivudi sebagai pengelola atraksi wisata (sepeda air, berperahu, wahana petualangan, dan lain-
lain). 

Pengelola dalam hal ini Lembaga Pengelola Kawasan Pariwisata (Badan Pengelola) dapat memberikan akses yang 
menghubungkan antara suplier dan pengelola atraksi lokal dalam pengadaan peralatan dan perlengkapan 
lapangan (tenda berkemah, perlengkapan berperahu, dan lain- lain) dengan sistem cicilan yang mekanismenya 
disepakati kedua belah pihak. 

Dalam beberapa hal, pengelola juga dapat langsung bekerjasama dengan BUMDES dalam pengelolaan fasilitas 
wisata seperti misalnya pengelolaan akomodasi wisata (pondok wisata dan perkemahan) atau transportasi 
wisata (perahu bermotor).  

 

9.4. PENGELOLAAN DAYA DUKUNG 

Daya dukung  dalam ekowisata didefinisikan  sebagai  “jumlah maksimum pengunjung yang masih dapat diterima 
oleh suatu kawasan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan fisik lingkungan  dan penurunan kualitas nilai 
kenyamanan  pengunjung (wisatawan)“ ( Mathison  dan Wall , 1982)  atau dengan kata lain “ berapa banyak 
sebenarnya  orang   dianggap terlalu banyak ”   (Sharpe, dkk 1983). Secara umum daya dukung dalam konteks 
ekowisata meliputi  daya dukung lingkungan, sosial budaya  dan psikologi  (Cochrane, 1998). Dalam kasus 
pengembangan ekowisata. Dalam situasi tertentu  daya dukung  dalam ekowisata  dapat juga diartikan  sebagai 
“ambang  toleransi ”  atau  “batas  kejenuhan”. 

Tujuan dari pengelolaan daya dukung ekowisata di Kawasan Perencanaan Ekowisata Pesisir Seruway adalah 
dalam rangka menjaga ; 

• Kelestarian kawasan.  
• Keberlanjutan Kegiatan Ekowisata dalam jangka panjang.  
• Keberlanjutan ekonomi dari pemanfaatan jasa lingkungan secara lestari. 

Daya dukung yang terkelola dengan baik akan memberikan manfaat kepada pengunjung, lingkungan dan 
masyarakat dalam bentuk ; 

• Kenyamanan dan keamanan kunjungan 
• Kemudahan Pengelolaan 
• Optimalisasi manfaat SDA 
• Pemerataan akses dan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat 

Dengan menerapkan penentuan zonasi kawasan maka tingkat kunjungan tahunan dengan keuntungan optimum 
dapat ditentukan. Pada tahap perencanaan, penentuan batas tingkat kunjungan dapat dilakukan dengan 
menentukan daya dukung fasilitas (fasilities capacity) yaitu berapa jumlah orang yang dapat ditampung atau 
dilayani oleh fasilitas yang tersedia (Sharpe dkk, 1983). Dengan menerapkan metode Perhitungan Kapasitas Daya 
Dukung Kawasan Lindung yang dikembangkan oleh Boullon (1985) dan  Cifuentes (1992) maka tingkat kunjungan 
yang dapat diterima oleh kawasan dapat dihitung. 

Penentuan daya dukung kawasan (Carrying capacity) Kawasan Ekowisata dapat menggunakan perhitungan 
tingkat kunjungan berdasarkan daya dukung fasilitas (facilities capacity) yang disediakan pada kawasan tersebut. 
Tingkat kunjungan atau daya dukung setiap areal dan fasilitas yang dapat diterima oleh Kawasan dapat 
ditentukan berdasarkan faktor-faktor (a) Luas Areal / Luas Lahan / Panjang Lintasan  termanfaat, (b) Kapasitas 
Sarana yang disediakan (Misalnya; Perahu, kapasitas dermaga dan tambatan perahu), (c) Jam Buka Tutup 
kawasan, (d)  Cuaca / Iklim, (e) Jumlah SDM tenaga pengelola kawasan, (f) Jadwal perawatan / pemeliharaan 

rutin fasilitas, (g) Kepekaan Species Kunci (tuntong), (h) Kondisi topografi / kerentanan lahan (kawasan pantai 
dan lahan restorasi mangrove), dan (i)  Kemampuan evakuasi dalam skala waktu tertentu jika terjadi situasi dan 
kondisi darurat.  

Sedangkan persyaratan dalam penetapan daya dukung di kawasan ini dikaitkan dengan konteks ; 

 Karakteristik dan kepekaan kawasan (Fisik, Lingkungan, ekologi, status, species, dan lain-lain). 

 Karakteristik kondisi resiko obyektif dan resiko bencana alam. 

 Karakteristik Fungsional Lahan. 

 Aksesibilitas & Akses Kontrol. 

 Persepsi / psikologis pengunjung dan masyarakat. 

 Kemampuan Manajemen / SDM 

 Pada dasarnya daya dukung tidaklah selalu konstan. Daya dukung dapat ditingkatkan dengan penambahan 
atraksi dan fasilitas pendukung lainnya di zona intensif rekreasi maupun di zona eco-village, misalnya 
penambahan sarana akomodasi, paket wisata, pengembangan camping ground, maupun rancangan sistem jalan 
setapak. 

Sementara itu untuk monitoring tingkat kunjungan digunakan metode Limit Acceptable Change (LAC) atau 
penilaian terhadap tingkat kunjungan yang masih dapat diterima oleh kawasan tanpa terjadinya penurunan 
kualitas lingkungan dan pengalaman kunjungan yang dikembangkan oleh Stankey dkk (1985). 

Dalam metode LAC, beberapa indikasi dapat dijadikan ukuran apakah  daya dukung lingkungan telah terlampaui, 
yaitu : 

 Rusaknya vegetasi dan lingkungan akibat pembukaan lahan dan aktifitas yang tidak terkontrol, 

 Vandalisme, 

 Serangan hewan liar dari dalam kawasan lindung, 

 Terjadi perubahan perilaku satwa, 

 Pencemaran lingkungan akibat tidak tertanganinya pembuangan limbah dan sampah, dan 

 Kebisingan dan ketidak nyamanan pengunjung. 

Daya dukung lingkungan terkait dengan manajemen pengelolaan kawasan atau destinasi adalah kemampuan dan 
ketersediaan SDM pengelola dalam menjaga kelestarian kawasan, pelayanan kunjungan dan jaminan rasa aman 
bagi pengunjung dalam beraktifitas. Pengelolaan berdasarkan daya dukung  akan memastikan apakah setiap 
aktifitas dijalankan sesuai dengan standar prosedur operasi (SOP) baik aspek lingkungan, kenyamanan dan 
keselamatan kunjungan. 

Kawasan yang rusak akibat tidak terkendalinya tingkat kunjungan akan sulit pulih dan  butuh waktu yg lama 
untuk mendapatkan kepercayaan kembali. Dalam konteks pengelolaan kawasan dan daya tarik,  daya dukung 
bukan hanya bersifat ukuran teknis semata, tetapi adalah serangkaian rekayasa optimalisasi ruang melalui 
konsep zonasi sehingga setiap segmentasi akan mendapatkan akses dan ruangnya pada setiap destinasi dan daya 
tarik wisata 

 

9.5. PENINGKATAN KAPASITAS SDM 

Salah satu faktor penting dalam pembangunan kepariwisataan adalah kualitas sumber daya manusia yang 
terlibat dalam pengelolaan destinasi maupun atraksi wisata.  

Beberapa permasalahan umum yang berhubungan dengan SDM pengelolaan kawasan dan daya tarik wisata  
adalah ; 

• Pengelolaan destinasi masih bersifat konvensional, daya tarik yang disajikan masih bersifat statis 
bermodalkan panorama alam dengan fasilitas minim dan belum dikembangkan dalam bentuk program-
program wisata yang beragam. 
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• Pengelola masih belum  memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang disyaratkan. Kemampuan 
berkomunikasi yang masih kurang termasuk kesiapan, penampilan dan kemampuan dalam 
mengintepretasikan alam dan lingkungan dalam pelayanan informasi kepada pengunjung, sehingga 
wisatawan belum mendapatkan informasi dan pengetahuan yang cukup terkait dengan daya tarik yang 
dikunjunginya. 

•  Wisatawan atau pengunjung kurang memiliki kebebasan dan atau tidak mendapatkan informasi yang 
cukup untuk memilih jenis wisata dan fasilitas yang tersedia di destinasi tersebut (brosur, panduan 
wisata, pilihan atraksi dan rute wisata, informasi obyek yang tersedia dan lain-lain). 

• Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pemandu maupun pengelola terhadap keamanan dan 
keselamatan kunjungan. Pemandu dan pengelola destinasi masih harus ditingkatkan lagi kompetensinya 
berkaitan dengan aspek keamanan dan keselamatan (P3K/rescue/kedaruratan) berkegiatan. 

• Standar kebersihan, kesehatan dan penyajian makanan di sejumlah destinasi atau daya tarik wisata 
masih harus ditingkatkankan lagi standarnya. Walaupun sajian makanan merupakan citarasa khas lokal 
dan dikelola oleh pengelola lokal, sebaiknya standar kesehatan dan kebersihan tetap harus dijaga dan 
dipelihara dengan baik. 

• Belum tersedia atau masih kurangnya Cendera mata atau souvenir yang dapat ditawarkan kepada 
pengunjung, termasuk dalam hal harga yang masih belum sebanding dengan bentuk dan kualitas dari 
barang yang ditawarkan. Penyediaan barang-barang kecil dan unik dengan harga yang sesuai akan lebih 
menarik bagi wisatawan untuk menjadikannya sebagai oleh-oleh. 

Sebagian atau beberapa kondisi di atas juga menjadi tantangan bagi Kawasan Ekowisata ini ke depan. Diperlukan 
berbagai program yang dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan dan daya tarik agar kawasan ini 
dapat menjadi destinasi ekowisata berbasis masyarakat yang terbaik di Provinsi Aceh dengan satu-satunya 
kawasan ekowisata dengan konservasi tuntong laut dan pelestarian mangrove sebagai ikonnya. 

Peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui berbagai bentuk program seperti ; pelatihan, bimbingan 
teknis, kursus, magang, maupun studi banding ke destinasi lain sejenis yang telah maju dan berkembang. 

Pengelola dapat menyelenggarakan program peningkatan kapasitas SDM  secara mandiri maupun bekerjasama 
dengan instansi atau lembaga yang peduli melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan peningkatan kualitas 
pelayanan maupun pengelolaan wisata dengan mengundang tenaga ahli dari asosiasi yang ada. Termasuk dalam 
hal ini adalah pelibatan kaum perempuan dan kelompok disabilitas atau berkebutuhan khusus  yang perlu diberi 
akses untuk berperan dalam kepariwisataan dengan meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan dan 
penataran yang diprakarsai oleh instansi terkait.  

Beberapa pelatihan terkait pengelolaan kawasan ekowisata yang direkomendasikan dalam pengembangkan 
kapasitas pengelolaan daya tarik dan Kawasan Ekowisata Pesisir Seruway adalah ; 

• Pelatihan manajemen kawasan wisata. 
• Sosialisasi Sadar Wisata terhadap pengelola dan Warga desa. 
• Pelatihan pengelolaan pondok wisata / homestay / kawasan berkemah. 
• Pelatihan standar pegelolaan dan keamanan atraksi wisata  (Wahana air). 
• Pelatihan fasilitator kegiatan experential learning (Outbound program). 
• Pelatihan pemandu wisata  dan interpreter.  
• Pelatihan penyusunan dan pengemasan produk wisata. 
• Pelatihan ragam penyajian makanan, kuliner lokal dan hospitality. 
• Pelatihan keterampilan pembuatan ragam cendera mata / souvenir. 
• Pelatihan penanganan kedaruratan (P3K dan Kebencanaan). 
• Pelatihan pemasaran wisata. 
• Pelatihan administrasi kunjungan dan administrasi keuangan. 
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ARAHAN PENGEMBANGAN PRODUK, 
PENGEMASAN PAKET WISATA DAN PEMASARAN     
 

10.1.  PENGEMBANGAN  DAYA TARIK WISATA 

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 
keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 
wisatawan.  Daya tarik dapat berupa obyek maupun atraksi wisata.  

Obyek wisata bersifat statis, menunjukkan potensi alamiah suatu kawasan ataupun suatu obyek yang ada. Obyek 
wisata terdiri dari wisata alam, budaya dan buatan. Obyek wisata alam dapat berupa 
gunung, danau, sungai, pantai, laut, sumber air panas, tebing dan lain-lain. Obyek wisata buatan dapat berupa 
bagunan atau monumen,  wahana wisata air seperti water park, wisata olah raga, tugu,  taman permainan dan 
sebagainya. Sedangkan obyek wisata budaya dapat berupa kesenian,  tradisi, makanan atau kuliner, kerajinan, 
peninggalan sejarah, bangunan budaya, sistem pertanian dan sebagainya. 

Atraksi wisata bersifat dinamis, merupakan upaya meningkatkan nilai lebih dari obyek yang ada melalui 
serangkaian pemanfaatan potensi yang ada dengan mengunakan berbagai sarana maupun wahana untuk 
menambah daya tarik suatu obyek.  Sehingga dapat dikatakan atraksi wisata adalah satu hasil karya manusia 
yang dipersembahan sebagai bagian untuk menarik minat para wisatawan untuk menikmatinya dan memiliki 
tujuan demi memberikan kesan menyenangkan karena aktifitasnya berisi kegiatan yang memberikan 
penghiburan. 

Berdasarkan kajian potensi yang ada, kawasan perencanaan ekowisata Pesisir Seruway memiliki beragam potensi 
wisata baik yang bersifat alam, buatan maupun budaya. Namun semua potensi ini masih harus dikembangkan 
dalam berbagai bentuk daya tarik dan atraksi untuk menambah nilai daya tarik yang ada. 

Wisatawan ekowisata memiliki ketertarikan yang sangat tinggi untuk dapat melihat keunikan hidupan liar yang 
termasuk memiliki daya tarik sangat tinggi (very high tourist appeal) khususnya “mega fauna” di Afrika dan Asia 
Tenggara (Brandon, K. 1996). Tidak tertutup kemungkinan satwa unik seperti tuntong laut yang sudah langka dan 
dilindungi dan satu-satunya pusat konservasi yang ada di Indonesia.   

Pada umumnya wisatawan yang tertarik pada keaslian dan kepedulian terhadap alam (ekowisata) bersedia 
membayar mahal untuk mendapatkan peluang dan kesempatan agar dapat melihat keunikan dan kekhasan 
suatu kawasan atau species, maupun terlibat secara langsung baik secara fisik maupun psikologis dari berbagai 
aktifitas wisata yang ditawarkan.   

Pesisir Seruway memiliki potensi untuk menawarkan kesempatan tersebut dilihat dari keberagaman potensi 
yang ada. Untuk itu pegembangan daya tarik dan atraksi wisata dirancang atraktif, nyaman, aman dan 
partisipatif.  

 

 Atraktif :  

Dalam hal ini produk ekowisata dikemas menarik dan unik serta sedapat mungkin memberikan kesan yang 
mendalam bagi wisatawan saat berkunjung ke Kawasan Ekowisata ini.  Dengan produk yang unik dan menarik, 
kawasan ini akan memiliki nilai jual yang tinggi. 

 

 

 Nyaman :  

Tujuan wisatawan untuk datang adalah untuk berekreasi, menikmati keindahan dan keunikan alam dalam 
suasana yang tenang.  Kenyamanan menyangkut aspek psikologi pengunjung.  Wisatawan tidak ingin suasana 
yang diinginkan terganggu oleh kebisingan, kepadatan, pencemaran, maupun pemandangan yang tidak sedap.  
Pada dasarnya mereka ingin diistimewakan walaupun dalam kontek yang terbatas dan tidak ingin “privacy” 
mereka terganggu karena sikap tidak bersahabat maupun ketidak profesionalan pelayanan.  Perhatian terhadap 
pembatasan jumlah kelompok maupun keterbatasan tenaga fasilitator/interpreter menjadi acuan dalam 
penetuan produk wisata tersebut.  

Kenyamanan juga bukan berarti akomodasi dan fasilitas yang mewah. Justru kehadiran mereka bertujuan untuk 
menikmati kesederhanaan dan keramah-tamahan dengan “atmosfir”  alam dan pedesaan yang dapat 
menimbulkan kesan yang mendalam bagi wisatawan.  Konsep “modest but comportable” dan “clean but 
umpretentius” (WTO, 1992) merupakan slogan yang dapat diterapkan dalam pengembangan kawasan ini. 

 

 Aman : 

Walaupun mungkin sebagian aktivitas yang dijalankan bernuansa petualangan, namun wisatawan tetap 
menginginkan adanya jaminan keamanan dan keselamatan selama menjalaninya.  Selain kondisi fisik bentang 
alam maupun potensi bahaya yang tersembunyi dari kondisi obyektif maupun aspek resiko kebencanaan, perlu 
juga diperhatikan adalah karakteristik wisatawan berdasarkan umur, jenis kelamin, kondisi fisik dan mental 
termasuk wisatawan yang berkebutuhan khusus. 

Hal ini mensyaratkan adanya standar keamanan yang tinggi terhadap alat dan perlengkapan yang digunakan 
serta mempekerjakan tenaga-tenaga yang profesional dan terlatih (kompeten).  

 

 Partisipatif :  

Produk wisata dirancang sedemikian rupa dengan sedapat mungkin memancing keterlibatan wisatawan baik 
secara fisik maupun emosional.  Berjalan di desa, berperahu, berinteraksi dengan masyarakat lokal, ikut dalam 
kegiatan di desa, terlibat dalam program konservasi setempat (pelestarian tuntung laut dan penanaman 
mangrove / cemara), mencoba membuat kerajinan tangan, menenun dan bentuk-bentuk aksi lainnya perlu 
dirancang untuk memancing partisipasi wisatawan. 

Berdasarkan potensi yang ada, maka daya tarik dan atrakasi wisata yang dapat dikembangkan di kawasan ini 
adalah  : 

 
 

10.1.1.  Atraksi Wisata Perairan dan Pantai 

Produk ini merupakan kegiatan petualangan luar ruang dengan media perairan sungai, tambak, paluh, dan laut. 
Setiap kegiatan memiliki tingkat risiko dan tantangan yang berbeda.  Beberapa aktifitas harus didampingi 
pemandu/instruktur/pendamping/fasilitator  yang terlatih terdapat juga aktifitas yang bersifat mandiri oleh 
pengunjung yang harus dengan pengawasan petugas  misalnya kegiatan berenang di pantai.   

 Piknik atau rekreasi di Pantai  

Berwisata ke pantai Pusung Cium bersama keluarga, teman-teman dan komunitas, dalam kelompok besar 
merupakan atraksi wisata yang telah dikenal selama ini. Untuk menambah kenyamanan pengunjung perlu 
disediakan fasiltias bangku-bangku taman dan shelter atau gazebo untuk berkumpul dan beristirahat.  
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Pengaturan kunjungan dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas dermaga wisata untuk seluruh kapal atau 
perahu bermotor yang membawa wisatawan ke lokasi ini. Pengenaan biaya tambat atau biaya dermaga dapat 
dikenakan untuk setiap kapal yang singgah dengan besaran yang telah ditetapkan.  

Pengawasan keselamatan kunjungan dilakukan oleh petugas pengelola yang ditempatkan pada beberapa bagian 
kawasan pantai termasuk penyediaan menara pengawas pantai. 

 Water Sport Experience  

Atraksi ini merupakan kegiatan tantangan dan petualangan yang bermediakan perairan. Kondisi perairan laut di 
lepas pantai Pusung Cium dapat dijadikan salah satu atraksi wisata alternatif memiliki potensi untuk 
berkembangnya produk wisata seperti atraksi banana boat, berkayak/berkano maupun memancing.  Namun 
dalam  implementasinya perlu dibuat zonasi khusus dengan penanda atau rambu yang cukup jelas untuk setiap 
aktifitas ini agar tidak saling menggangu dan membahayakan satu dengan yang lain termasuk kemungkinan 
gangguan dari bahaya satwa berbahaya (buaya). Pengayaan produk akan menarik pengunjung untuk datang dan 
beraktifitas sehingga akan berdampak pada produk ikutan lainnya seperti kuliner, cenderamata dan transportasi 
wisata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boat Tour   

Penjelajahan berperahu menyusuri kawasan mangrove atau singgah dari satu destinasi ke destinasi lainnya di 
sekitar kawasan ekowisata merupakan salah satu atraksi yang dapat dikembangkan di kawasan ini. Salah satu 
nya adalah perjalanan berperahu ke menyusuri hutan mangrove, singgah di Ujung Tamiang dan menikmati 
panorama alam dari atas mercusuar, kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri mangrove boarwalk dan 
singgah lagi ke Pantai Pusung Cium dengan berperahu. 

 

 Bersampan  

Penjelajahan dengan naik sampan motor tempel atau sampan dayung menyusuri paluh di hutan mangrove pada 
rute pendek atau di kawasan mangrove sekitar boardwalk. Atraksi yang dirancang untuk dapat diikuti oleh umum 
dan keluarga sambil menikmati dan mengenal lebih dekat vegetasi hutan mangrove. 

 

 

 Wisata wahana air  

Pada kolam atau tambak milik warga dapat dikembangkan wahana wisata air berupa sepeda air atau naik 
gandola. Yang perlu menjadi perhatian adalah standar kelayakan sarana dan keamanan berkegiatan di media air 
tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.2. Atraksi Wisata Di Daratan dan Minat Khusus 

Produk ini merupakan kegiatan wisata di wilayah daratan  dengan tingkat risiko, tantangan dan pengalaman yang 
berbeda.  Beberapa aktifitas harus didampingi pemandu /instruktur /pendamping/ fasilitator / Interpreter  yang 
terlatih. Terdapat juga aktifitas yang bersifat mandiri oleh pengunjung tetapi tetap harus dengan pengawasan 
petugas.  

 

 Pengamatan Burung 

Kegiatan pengamatan burung merupakan salah satu jenis 
wisata minat khusus yang memiliki peminat tersendiri. 
Biasanya kelompok ini dari kalangan pengamat burung, 
peneliti satwa maupun naturalis atau pencinta alam dan 
komunitas hobi.  

Kawasan pesisir diketahui kaya akan jenis burung 
termasuk jenis-jenis burung migran yang akan singgah 
singgah ke kawasan panai tumur sumatera pada musim 
migrasinya. Yaitu diantara bulan nopember hingga april 
saat di semenanjung Siberia memasuki musim dingin dan 
di Australia memasuki musim panas atau sebaliknya. 
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 Mangrove Boardwalk Trek 

Kegiatan rekreasi menyusuri titian (boardwalk) disela-sela pohon mangrove. Menikmati suasana lami dan 
keindahan hutan dengan lebih dekat sambil belajar secara mandiri mengenal keunikan dan fungsi hutan 
mangrove.  Dapat diikuti kalangan umum, keluarga maupun kelompok pelajar dan mahasiswa. 

Terdapat dua unit mangrove trek yaitu di Zona Intensif Rekreasi  yang dijadikan sebagai Mangrove Edukasi 
Center dan di Zona Ekstesif Alami di Kawasan Suaka Alam perairan Daerah yang menghubungkan pantai Ujung 
Tamiang  (mercusuar) ke arah Pusung Putus sepanjang lebih kurang 1 km.  

 

 Village Tour /  Tour Desa  

Kegiatan perjalanan menyinggahi setiap daya tarik di desa sesuai dengan minat dan kegemaan wisatawan. 
Mengunjungi pusat kerajinan, kebun buah ataupun pengrajin pengolahan hasil laut dalam bentuk ikan asin, ikan 
teri maupun terasi serta bentuk olahan lainnya yang dapat dijadikan oleh-oleh. Kegiatan ini juga dapat diikuti 
dengan bersepeda tergantung jarak satu destinasi dengan destinasi lainnya. 

 

 Camping / Berkemah 

Berkemah atau camping merupakan salah satu kegiatan luar 
ruang yang menarik untuk diikuti.  Berkemah di camping 
ground  merupakan salah satu kegiatan petualangan yang 
menyenangkan dan banyak disukai orang.  Pada beberapa 
zona pengembangan terdapat arahan pengembagan areal 
berkemah sesuai dengan spesifikasi bentang alam dan 
sekmentasi wisatawan yang ingin di jangkau.  

Pada zona intensif rekreasi dan eco village dapat 
dikembangkan camping ground berkonsep peakload camp 
yaitu suatu model camping ground yang dapat mengakomodir 
banyak orang dengan penyediaan fasilitas  berkemah yang 
standar dan didukung fasilitas MCK/Toliet, mushalla dan 
layanan makan-minum yang dapat diakses oleh wisatawan 
dengan mudah, termasuk penyediaan lapangan serta aula / 
ruang pendopo / gazebu yang dapat mengakomodir 
kebutuhan berkumpul peserta berkemah jika membutuhkan 
tempat untuk berkumpul.  

Pengelola lokal juga dapat mengembangkan konsep 
perkemahan Glamping, yaitu  kawasan berkemah dengan 
fasilitas layanan standar premium atau menengah ke atas. 
Penyediaan fasilitas tenda / kemah dengan ukuran yang relatif 
besar yang dilengkapi dengan kasur dan penggunaan pendingi 
ruang (AC atau kipas angin) menjadi pilihan yang juga dapat 
menambah keunikan kawasan ini. Model perkemahan seperti 
ini sesuai dikembangkan di zona ecovillage. 

 

Namun pada zona Ekstensif Natural khususnya pada wilayah 
pantai Pusung Cium dapat dikembangkan area berkemah 
dengan konsep Back Country Camp. Back Country Camp 

adalah suatu konsep berkemah dengan penyediaan campsite yang terbatas dengan blok-blok perkemahan yang 
terpisah.  

 Camping ground dan Camp site yang terkelola baik tidak hanya menyediakan areal lapangan berkemah, tetapi 
juga fasilitas pendukung berupa toilet, mushalla, sumber air bersih, tapak api unggun, bangku duduk dan tempat 
sampah yang aman dari jangkauan binatang liar atau binatang peliharaan. 

 

 Cycling 

Wisata bersepeda menjelajahi kawasan perdesaaan 
saat ini merupakan salah satu jenis atraksi wisata 
olahraga yang populer. Begitu juga menjelajahi 
kawasan perdesaaan di wilayah pesisir Seruway 
dengan bersepeda dapat dijadikan salah satu atraksi 
pilihan yang dapat dipromosikan kepada para 
pehobi bersepeda cross country.  

Menikmati keindahan alam persawahan, desa-desa 
nelayan dan panorama alam di sepanjang perjalan 
dari Seruway ke kawasan ekowisata merupakan rute 
perjalanan yang menantang dan dapat dijadikan 
paket wisata pilihan di kawasan ini.  

 

 

 Kid’s Adventure 

Kid’s Adventure merupakan program wisata petualangan yang ditujukan 
bagi kelompok anak. Aktifitas dilakukan di Zona Intensif Rekreasi, berupa 
wahana bermain anak.  

Fasilitas berbayar ini dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan dan 
diawasi oleh tenaga fasilitator yang kompeten. Orang tua dapat melakukan 
aktifitas piknik sambil mengamati dan mengawasi anak-nya beraktifitas di 
zona ini. 

 

 

10.1.3. Wisata Edukasi, Culture dan Incentive 
Tour  

 

 Incentive Tour Program  

Incentive Tour Program adalah istilah untuk paket 
wisata yang bersifat khusus yang berasal dari 
perusahaan, instansi, organisasi maupun dari 
komunitas  dan biasanya diselenggarakan dalam 
bentuk perjalanan berkelompok dimana peserta hanya 
dari kelompok tersebut.  

Kelompok ini biasanya memilih kegiatan yang bersifat 
kekompakan, kebersamaan, dan terkadang 
menginginkan adanya aksi kepedulian dalam bentuk 
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aktiftas sosial dan lingkungan. Kegiatan yang umumnya diikuti adalah dalam bentuk Outbound Program (kegiatan 
pelatihan luar ruang),   Corporate Outing / Gathering  serta aktifitas  Corporate Social Resposibility (CSR).   

Paket program ini membutuhan areal lapangan untuk aktifitas bersama, akifitas ice breaking dan team building, 
serta program tantangan dan aksi sosial / lingkungan. Kelompok ini membutuhan fasilitas yang relatif 
berkualitas, namun terkadang dapat menerima kondisi yang bersifat lokal misalnya tidur di homestay, pondok 
wisata atau berkemah. Merancang variasi program dengan paket yang beragam dan kemungkinan beraktifitas 
leih dari satu hari.  

Salah satu prinsip dasar pengembangan kegiatan ekowisata di suatu kawasan adalah nlai-nilai edukasi melekat 
pada setiap aktifitas yang dijalankan atau dikembangkan. Program edukasi dapat mempromosikan keberadaan 
pelestarian  species maupun kawasan yang  penting bagi lingkungan dan masyarakat pesisir.  Pengembangan ini 
juga dimaksudkan untuk membangun kesadaran dan pengetahuan pengunjung akan pentingnya menjaga 
kelestarian lingkungan hidup.  

 

 Interpretive Program 

Program interpretasi alam adalah bentuk perjalanan wisata pendidikan yang menggabungkan unsur rekreasi dan 
edukasi. Program ini dijalankan dengan menyusuri trek / jalur edukasi yang telah permanen. Jalur edukasi dapat 
memanfaatkan jalur wisata yang terdapat disekitar kawasan. Pada lokasi tertentu  dijadikan sebagai pusat 
interpretasi dan di lengkapi dengan ragam media interpretasi berupa papan info yang mengenalkan potensi 
alam, budaya, sejarah dan keunikan yang ada termasuk papan peta orientasi lokasi kegiatan. Kegiatan ini dapat 
diikuti oleh kelompok pengunjungan baik keluarga, pelajar, maupun  kelompok minat khusus lainnya. Dalam 
pelaksanaannya setiap kelompok adapt secara mandiri atau didampingi oleh interpreter.  

 

 Program Edukasi Pelestarian Tuntong Laut 

Wisata edukasi pengenalan tuntong laut sebagai species unik, langka dan dilindungi dapat di kemas menjadi 
wisata yang menarik. Program dimulai dari mengenalkan jenis species tersebut, habitatnya dan ancaman 
kelestariannya dan perlunya peran serta setiap orang untuk melestarikanya. Selanjutnya peserta diajak untuk 
mengenal lebih dekat aktifitas konservasi tuntong serta program pelepasan tukik ke alam aslinya.  

Kunci dari program edukasi ini adalah pemberian informasi, diskusi dan permainan peran untuk mendorong 
partisipasi dan antusias peserta dalam kegiatan wisata.  Program ini akan menarik jika interpreter mampu 
membuat game atau permainan yang dapat menambah interaksi dan kegembiraan pengunjung.  

 

 Mengenal Ekosistem pesisir  

Program wisata edukasi ini mengkombinasikan aktifitas pengenalan mangrove dan pelestariannya. Wisatawan 
diajak mengenal lebih dekat ekosistem pesisir dan perananya bagi lingkungan dan masyarakat. Kunjungan ke 
desa dapat menyinggahi aktifitas warga yang terkait dengan pemanfaatan hasil laut maupun pesisir misalnya 
pemprosesan ikan teri atau asin, pembuatan terasi, pengolahan bahan makanan dari tumbuhan mangrove, dan 
program membatik dengan pewarna dari tanaman mangrove dan sebagainya. 

 

 Program Wisata Sejarah (Historical Tour) 

Seruway memiliki jejak sejarah yang panjang dan merupakan salah satu tempat terjadinya berbagai peristiwa 
besar sejak jaman pra kolonial hingga masa kolonial Belanda. Mengunjungi situs-situs bersejarah yang terkait 
dengan peran penting wilayah ini pada masa lalu, tokoh-tokoh yang terlibat dalam setiap episode sejarah dan 
nama-nama tmpat yang terkait dengan setiap  peristiwa yang terjadi adalah perjalanan yang menarik sekaligus 
menantang.  

Kegiatan wisata sejarah ini dapat mengisi waktu perjalanan wisatawan saat mengunjungi kawasan perencanaan 
pengembangan dari kota Kuala Simpang hingga ke destinasi ekowisata yang dituju. Pada setiap situs perlu 
dilengkapi dengan media interpretasi yang menarik dan informatif sehingga wisatawan dapat membaca dan 
melihat gambar masa lalu dan masa kini tentang sejarah tempat tersebut. Diperlukan pemandu yang memiliki 
kemampuan bernarasi atau bercerita yang menarik sehingga perjalanan menjadi lebih menyenangkan. 

 

 Seni budaya lokal 

Aceh Tamiang umumnya dan Seruway khususnya memiliki budaya yang khas. Tradisi seni yang dapat dikenalkan 
kepada pengunjung adalah kasanah seni budaya dalam bentuk sendra tari persembahan (tari makan sirih) 
maupun seni berpantun.  Selain dapat ditampilkan dalam acara-acara khusus, pengujunjung juga dapat diajak 
ikut berpartisipasi belajar mengenal tarian khas setempat dan seni berpantun.  

 Program Riset dan Voluntir  

Beberapa program dukungan dapat disediakan untuk memfasilitasi para peneliti maupun pencinta alam  
berkegiatan di kawasan ini. Banyak perguruan tinggi menugaskan mahasiswanya untuk melakukan penelitian 
berbagai disiplin ilmu. Selain mahasiswa juga berbagai institusi maupun lembaga juga melakukan riset atau 
penelitian sesuai dengan kepentingannya.  

Pengelola dapat menyediakan pemondokan  dengan harga yang terjangkau bagi para penelitia sekaligus 
membuka program-program voluntir bagi sukarelawan pencinta alam untuk ikut ambil bagian dalam proyek-
proyek konservasi, lingkungan maupun kemasyarakatan di kawasan ini. 
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10.1.4. Kuliner, Oleh-oleh dan Souvenir  

Produk-produk local dalam bentuk kuliner, cinderamata maupun  bahan olahan (jajanan, ikan kering, terasi dan 
lain-lain) yang dikemas dengan baik dapat mendukung perkonomi setempat, sekaligus sebagai media kampanye 
yang dibawa oleh pengunjung ketempat asalnya. Dengan menempelkan merek dan nama tempat, akan semakin 
luas orang yang mengetahui tentang Seruway.  

 

 

 Makanan & Minuman  

Penyediaan makanan dan minuman bagi wisatawan atau 
pengunjung semaksimal mungkin memanfaatkan potensi 
setempat. Mengurangi ketergantungan terhadap bahan-
bahan dari luar adalah upaya untuk memaksimalkan 
keuntungan bagi masyarakat setempat. Makanan dan 
minuman khas setempat yang berbahan dasar hasil laut 
maupun minuman dari kelapa dan buah-buahan lokal  (buah 
naga) dengan berbagai variannya merupakan potensi yang 
dapat dikembangkan di tempat ini.  

Salah satu daya tarik yang dapat menjadi kekuatan di 
kawasan perencanaan ini adalah  wisata kuliner. Menarik 
pengunjung untuk datang dan menikmati sajian makanan 
dan minuman dalam suasana alam pedesaaan yang nyaman 
dan asri. Atau menikmati secangkir kopi di Sungai Cafe 
Tambak maupu di tepi paluh sambil menemani keluarga 
menikmati atraksi yang ada. 

Wisata kuliner saat ini menjadi salah satu gaya hidup dan 
menjadi bagian dari industri kreatif. Tantangannya adalah 
bagaimana menyediakan makanan dan minuman yang 
spesial dan  diminati banyak orang dan tersedianya fasilitas 
pendukung yang nyaman seperti meja dan bangku dengan 
pondok makan yang menarik teratur dan terlihat indah dan 
rapi.  Makanan dan minuman yang telah umum dikenal 
masyarakat dapat dinaikkan nilainya dengan kombinasi 
bahan dan tampilan yang menarik.  

Begitu juga makanan khas lokal, bagaimana makanan dan 
minuman ini memiliki tampilan dan cita rasa yang dapat nikmati 
berbagai lapisan masyarakat seperti mie aceh maupun sajian kopi 
lokal.  

Bahan dasar ikan dan berbagai hasil laut lainnya dapat diolah 
dengan berbagai cara menghasilkan menu-menu yang special 
seperti panggangan, sop, tumis, gulai, goreng tepung dan 
sebagainya. Setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan dalam 
cara memasak dan jenis bumbu yang digunakan.  

 

 

 

 Jajanan dan Oleh-oleh 

Adalah hal lazim bagi pengunjung atau wisatawan dalam setiap bepergian selalu menyempatkan diri untuk 
membeli oleh-oleh dalam bentuk makanan, jajanan maupun cenderamata yang khas dan mewakili destinasi yang 
mereka kunjungai.  Kue-kue khas lokal dapat dikenalkan kembali dengan kemasan yang lebih nenarik lagi dengan 
harga yang terjangkau.   

Untuk dapat dijadikan oleh-oleh, jalanan atau makanan ringan diproses dan di kemas dalam bentuk snack atau 
cemilan dan bertahan lama. Banyak jenis makanan ringan dalam bentuk kue dan cemilan dapat dibuat dari 
bahan sagu, tepung beras maupun ubi.   

Selain makanan dan cemilan, hasil laut juga dapat dijadikan oleh-oleh yang menarik. Banyak tempat dan daerah 
mengembangkan hasil olahan hasil laut dalam bentuk ikan kering (teri), ikan asin, terasi maupun dalam bentuk 
olahan lainnya seperti pepes dan ikan asap. Sebagai kawasan pesisir potensi hasil laut ini tentu berpeluang untuk 
dikembangkan menjadi produk-produk hilir yang menaikkan nilai dari bahan baku tersebut. Pngembangan 
kawasan ini sebagai salah satu sentra UMKM penglolahan hasil laut akan saling seiring mendukung dengan 
pengembangan destinasi wisata.  

 

 Kerajinan Souvenir  

alah satu sumber pendapatan dari usaha wisata 
adalah penjualan souvenir atau cenderamata. 
Banyak bahan-bahan lokal yang dapat diolah 
secara kreatif menjadi sesutu yang bernilai artistik 
yang tinggi dan dapat dipasarkan kepada 
pengunjung atau wisatawan.  Dari barang yang 
sederhana seperti gantungan kunci, pakaian, tas, 
topi, selendang hingga yang bernilai jual tinggi 
seperti hiasan dinding maupun barang-barang 
dekoratif lainnya.  

Bahan-bahan lokal seperti kayu, sabut dan 
tempurung  atau pelepah kelapa, kulit kayu, daun  
dan bahan-bahan lokal yang mudah didapatkan 
lainnya dapat menjadi sumber bahan baku. 

 

 

 

 

10.2.  PENGEMBANGAN  PRODUK  

Produk wisata merupakan  kombinasi dari berbagai jasa yang saling terkait satu dengan yang lain. Kombinasi dari  
jasa yang diberikan oleh dunia usaha, masyarakat  dan jasa sumberdaya alam yang dikemas sedemikian sehingga 
memunculkan citra dari suatu kegiatan wisata.  

Bagi wisatawan, produk wisata pada hakekatnya adalah  keseluruhan pelayanan yang diperolehnya, 
dirasakannya atau dinikmatinya semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke daerah tujuan wisata 
yang dipilihnya hingga kembali lagi kerumah dimana ia berangkat semula (Suswantoro;2007). Mason (2000:46) 
dan Poerwanto (1998:53) merumuskan komponen-komponen utama dari produk wisata yaitu; Atraksi, Amenitas  
dan aksesibilitas.  

Atraksi, yaitu daya tarik wisata baik daya tarik alam, budaya maupun buatan manusia seperti festival, event olah 
raga atau pentas seni. Dengan demikian atraksi merupakan berbagai aktifitas yang dipersembahan sebagai 
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bagian untuk menarik minat para wisatawan untuk menikmati daya tarik yang ada dengan tujuan untuk 
memberikan kesan yang menyenangkan dan menghibur. 

 Aksesibilitas, yaitu kemudahan dalam memperoleh atau mencapai tujuan wisata seperti organisasi 
kepariwisataan (travel agent), jasa transportasi serta sarana dan prasarana transportasi yang tersedia. 

Amenities yaitu segala fasilitas pendukung pariwisata yang dapat menyenangkan wisatawan. Dalam hal ini dapat 
berbentuk akomodasi, rumah makan atau restoran, pusat hiburan dan sebaginya berikut keramahtamahan yang 
didapatkan dari kunjungan wisata.  

Suatu produk wisata dikatakan bernilai tinggi jika memiliki daya tarik dan atraksi wisata yang unik dan menarik, 
dengan fasilitas yang layak, standar dan berkualitas baik (amenitas) serta kemudahan dan kenyamanan dalam 
mencapai tempatnya (aksesibilitas). Nilai inilah yang disebut dengan citra dari produk wisata. 

Citra produk wisata sangat tergantung dari daya tarik daerah tujuan wisata, termasuk didalamnya citra yang 
dibayangkan oleh wisatawan,  fasilitas yang dimiliki daerah tujuan wisata, meliputi akomodasi, usaha pengolahan 
makanan, parkir, transportasi, rekreasi dan lain-lain serta kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata 
tersebut. 

Sehingga dengan demikian Produk wisata adalah suatu bentukan yang nyata dan tidak nyata, dalam suatu 
kesatuan rangkaian perjalanan yang hanya dapat dinikmati apabila seluruh rangkaian perjalanan tersebut dapat 
memberikan pengalaman menarik dan pengalaman yang baik bagi yang melakukan perjalanan tersebut. 

Agar citra produk wisata yang dihasilkan bernilai tinggi dan menarik wisatawan untuk datang dan beraktifitas, 
diperlukan kajian potensi kawasan dan juga tujuan dari pengembangan Kawasan dalam hal ini Kawasan 
perencanaan pengembangan.  Agar menarik, produk harus unik, dikemas  menarik dan beragam sehingga dapat 
memancing minat wisatawan untuk menikmatinya bahkan berminat tinggal lebih lama.  

Agar produk dapat bersaing dan memiliki nilai jual yang tinggi, produk harus dirancang atraktif, aman, nyaman 
dan partisipatif. Produk juga harus menjangkau segmen yang dinginkan. Untuk itu produk dirancang dalam 
bentuk kombinasi dari berbagai elemen daya tarik dalam bentuk paket-paket wisata. Setiap paket 
menggambarkan tema-tema tertentu dengan nama-nama yang menggambarkan pengalaman dan jenis atraksi 
yang ditawarkan. Pemberian nama paket harus dapat memunculkan kesan (image) yang mendalam dan 
membawa imajinasi calon wisatawan tentang pengalaman yang akan diikutinya.  Setiap paket harus memenuhi 
unsur-unsur yang meliputi program atau atraksi yang ditawarkan, durasi atau lama waktu kegiatan dan fasilitas 
yang disediakan oleh penyedia paket.  

Sebagai destinasi rintisan dan pendukung destinasi utama pariwisata kabupaten, kawasan ini belum menjadi 
salah satu paket yang dimasukkan dalam produk perjalanan wisata biro perjalanan dan agen perjalanan wisata. 
Namun Kawasan ini telah mulai dikenal melalui aktifitas promosi melalui media sosial oleh komunitas maupun 
wisatawan lokal yang berkunjung ke tempat ini.  

Perlu dilakukan diversifikasi produk dengan berbagai kombinasi serta menawarkannya kepada biro perjalanan 
maupun tour operator wisata untuk memasukkan kawasan perencanaan ekowisata ini sebagai salah satu 
destinasi kunjungan dalam paket-paket yang ditawarkan kepada wisatawan.  

Beberapa paket yang unik dan dapat dijadikan produk unggulan di kawasan ini. Paket dapat terdiri dari aktifitas  
tunggal, kombinasi dua atau lebih kegiatan, kegiatan setengah hari, satu hari maupun beberapa hari.   

 

10.2.1.  Produk Wisata Kegiatan Tunggal / Harian  / Single activity 

Produk wisata tunggal adalah aktifitas wisata yang diikuti wisatawan sesuai dengan minat dan kegemarannya.  
Banyak aktifitas wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam bentuk atraksi-atraksi yang 
memanfaatkan potensi yang ada yang bersifat tunggal. 

Aktifitas ini umumnya dilakukan dalam satu kali paket kunjungan dan terkadang pengunjung sudah memutuskan 
kegiatan apa yang akan diikutinya  di Kawasan Ekowisata sebelum kunjungan.  Walaupun tidak tertutup 
kemungkinan pengunjung baru memutuskan ikut pada saat melihat atau mengunjungi kawasan ini.  

Dari sekedar piknik ke desan dan mecoba menyusuri hutan bakau melalui boarwalk, mandi dipantai bersama 
teman atau keluarga di pantai Pusung Cium hingga menikmati atraksi wisata olah raga air dan aktifitas 
penjelajahan lainnya seperti ; 

 Naik banana boat 

 Berkayak / berkano menyusuri hutan mangrove 

 Piknik bersama keluarga ke pantai, dan di kawasan kunjungan umum 

 Mangrove Boat tour  

 Jalan-jalan ke desa dan kuliner 

 Bersepeda 

 Memancing 

 Menikmati kuliner  
 
Seluruh aktifitas tersebut harus dikemas sesuai dengan standar pengemasan produk wisata yaitu dirancang 
atraktif, nyaman, aman dan partisipatif. Agar menarik, setiap atraksi harus memasukkan unsur-unsur atau 
elemen pendukung sebagai fasilitas tambahan misalnya pelayanan makan-minum, dokumentasi kegiatan, 
penentuan durasi yang wajar dan dapat memberikan kesempatan yang luas kepada banyak kelompok 
pengunjung atau wisatawan termasuk aspek perlindungan asuransi. 
 

10.2.2.  Program Kombinasi / Multi Day Activity 

Program kombinasi yang dimaksudkan disini adalah aktifitas wisata yang menggabungkan beberapa atraksi 
dalam satu paket wisata termasuk aktifitas yang membutuhkan waktu lebih dari satu hari (muti day activity).  

Kawasan Pesisir Seruway memiliki keunggulan keunikan satwa, pesona alam, budaya dan kulinernya memiliki 
peluang untuk mengembangkan produk wisata kombinasi untuk satu hari kegiatan maupun untuk beberapa hari 
kegiatan.  

Produk wisata dalam bentuk aktifitas multi day membutuhkan layanan akomodasi dan makan minum. Terdapat 
beragam akomodasi yang dapat dikembangkan di kawasan ini yaitu home stay (menginap di rumah warga 
dengan standar dan kelayakan sebagaimana ketentuan), pondok wisata, perkemahan dan akomodasi dalam 
bentuk dormitori. 

Produk wisata dalam bentuk multi day activity yang dapat dikenbangkan seperti ; 

 Incentive Tour  
 Mangrove Expereience 

 Living With Local  

 Culture, Adventure & Enviropment 

 Incentive Tour & Volunteer Program 

 Team Building / Outbound Program 

 Kemah Konservasi Pelajar / Mahasiswa 

 Magang & Training Pengelolaan Kawasan Ekowisata 

 Program Pelatihan Budidaya Perikanan (Balai Benih Perikanan Aceh Tamiang) 
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10.2.3. Special Event / Penyelenggaraan Event Khusus 

Spesial even merupakan produk wisata yang dikemas dalam bentuk rangkaian kegiatan  yang dikaitkan dengan 
even-event tertentu. Peringatan hari-hari tertentu dapat dijadikan momen daya tarik pengunjung seperti 
peringatan hari proklamasi, ulang tahun kabupaten, festival dan sebagainya.  

Pemerintah dan berbagai organisasi yang terdapat di Aceh Tamiang juga dapat merebut dan menawarkan 
destinasi ini sebagai tuan rumah event-event tertentu, baik yang terkait dengan wisata, olahraga dan hobi 
maupun kegiatan keorganisasian dan komunitas. Mendatangkan peserta dengan jumlah yang banyak merupakan 
tantangan bagi daerah dan pengelola dalam mengorganisir, menyiapkan akomodasi dan berbagai kebutuhan 
lainnya. Kesuksesan penyelenggaraan suatu acara akan menaikkan citra daerah dan menjadi ajang promosi yang 
efektif dalam mengenalkan kawasan ini kepada kalayak umum. 

Beberapa event kegiatan dapat menjadi bagian dari event yang diselenggarakan  oleh dinas/instansi ataupun 
diselenggarakan secara mandiri dengan dukungan sponsor atau instansi dengan beberapa contoh diantaranya, 
yaitu : 

 

 Hari Cinta Puspa dan Satwa 

 Hari Kemerdekaan 

 Hari lingkungan Hidup 

 Traditional Boat Race 

 Kayak Marathon 

 Festival seni dan Budaya Pesisir 

 Festival Kuliner  
 
 

10.3. PENGEMBANGAN PASAR WISATA 

Pengembangan pasar Kawasan Ekowisata Pesisir Seruway dibedakan antara wisatawan nusantara dan wisatawan 
mancanegara. Tren pengelolaan wisata berbasis konservasi dan masyarakat saat ini terus tumbuh dan 
berkembang di pasar internasional.  

Definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi United Nation World Tourism Organization 
(UNWTO) adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau 
beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya 
kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

Lokasi Kawasan Perencanaan yang berada di pesisir Aceh Tamiang dengan jarak tempuh sekitar   26 km dari kota 
Kuala Simpang dan dapat dicapai sekitar 30 - 40 menit perjalanan berkendaraan. Untuk wisatawan yang berasal 
dari kota Medan ini memakan waktu perjalanan sekitar 4 jam berkendaraan dan semakin singkat jika diukur dari 
kota-kota terdekat lainnya hingga ke perbatasan Aceh. Sementara itu untuk menjangkau pasar Internasional atau 
wisatawan mancanegara, harus memperhatikan destinasi lain yang terdekat sehingga destinasi ini dapat menjadi 
satu kesatuan paket perjalanan tour wisatawan dalam satu kunjungan perjalanan. Destinasi terdekat dalam hal 
ini adalah Tangkahan dan Aras Napal di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang berada di Kabupaten 
Langkat. 

Berdasarkan jenis dan karakteristik wisatawan  mancanegara yang dapat dijadikan target pasar wisatawan yang 
berkunjung ke destinasi ini adalah :   

a. General Interest 

• Kelompok ini  berusia antara 35 – 65 tahun. 

• Suka akan alam dan hidupan liar yang tidak terlalu sulit untuk di lihat. 

• Sering memilih wisata yang aman dan terkadang telah ditetapkan oleh tour operator/Biro perjalanan 
wisata. 

• Biasanya memiliki waktu yang singkat untuk berlibur. 

• Relatif kaya, tertarik akan kebudayaan, menikmati petualangan yang aman, seperti trekking, berarung 
jeram, snorkeling dan menikmati atraksi wisata di pantai. 

• Tidak menyukai perjalanan terlalu jauh dari obyek wisata.  

• Membutuhkan fasilitas yang baik meskipun sedikit menyulitkan tetapi tidak dalam waktu lama. 

b. Special Interest 

• Kelompok ini berusia  antara 30 – 70 tahun. 

• Kaya dan memiliki minat khusus, misalnya petualangan seperti berburu, menyelam dan pengamatan 
satwa. 

• Termasuk dalam kelompok ini adalah Scientist & naturalist maupun kelompok hobi yang menggemari 
aktivitas di alam bebas seperti kelompok pengamat burung maupun photografer.   

• Berkunjung ke satu obyek yang diminati,  dan kesediaan untuk membayar yang besar untuk 
menyalurkan hobi dan membayar perbekalan perjalanan. 

• Sedikit berminat pada aspek kebudayaan. 

• Membutuhkan fasilitas dan pelayanan khusus. 

• Dapat menerima kesulitan dan perjalanan yang panjang jika perlu untuk mendapatkannya. 

Selain potensi wisatawan mancanegara, kKawasan perencanaan pengembangan memiliki peluang yang besar 
untuk mendatangkan wisatawan nusantara selain wisatawan lokal dari Kabupaten Aceh Tamiang. Walaupun 
terdapat destinasi sejenis yang terdekat dengan kawasan perencanaan (Langsa dan Lubuk Kertang di Langkat) 
yaitu wisata mangrove, destinasi ini memiliki keunikan tambahan yaitu keberadaan Pusat Konservasi Tuntong 
Laut yang tidak ada di tempat lain. Selain itu, wisatawan lokal  cenderung untuk mencari atau mengunjugi 
daerah-daerah baru untuk memenuhi rasa penarasan dan ingin tahunya sekaligus menambah koleksi daftar 
destinasi yang dia kunjungi untuk ditampilkan di linimasa media sosialnya. 

Untuk menambah daya tarik destinasi ini, maka aksesibilitas untuk menjangkau atraksi yang unik ini tidak boleh 
terlalu sulit di akses. Penempatan pusat kunjungan di Zona Intensif Rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas 
Pusat Konservasi Tuntong Laut dan Edukasi Mangrove akan menarik kunjungan lebih banyak termasuk 
memperluas sekmen wisatawan potensial. 

Berdasarkan jenis dan karakteristik wisatawan nusantara maka potensi wisatawan nusantara yang dapat 
dijadikan target pasar wisatawan yang berkunjung ke Kawasan ini adalah:   

a. Economy Plus, yaitu kelompok  dengan tingkat pengeluaran yang sedang dengan  karakteristik ; 

• Umumnya profesional muda, karyawan/pengawai, pelajar/mahasiswa yang menyukai bepergian 
dengan kendaraan sendiri dengan kelompok kecil, termasuk Kelompok pekerja/usahawan yang 
melakukan aktifitas kunjungan pemasaran, kunjungan bisnis,  maupun kunjungan ke kantor cabang 
yang memiliki waktu luang untuk melakukan kegiatan rekreasi atau perjalanan singkat.  

• Suka menikmati keindahan alam dan memiliki hobi petualangan seperti bersepeda atau mengamati 
burung/satwa, dan kegiatan yang  menantang.  

• Senang mendapatkan pengalaman yang baru dan mengunjungi tempat-tempat baru yang belum 
begitu dikenal. 

• Bagi kelompok yang menyukai kegiatan berkemah, kelompok ini membutuhkan areal berkemah yang 
baik, akomodasi yang murah dan fasilitas penyaluran hobi/atraksi wisata. 

• Kelompok ini tidak begitu menyukai keramaian.  

b. Mass Budget, yaitu kelompok  dengan tingkat pengeluaran yang sedang dengan karakteristik ; 

• Keluarga, organisasi komunitas atau rekan kerja (karyaan perusahaan) dalam jumlah besar, dan 
biasanya bepergian dengan menyewa kendaraan. 

• Pada umumnya melakukan aktifitas wisata sehari, tetapi ada kalanya perlu penginapan murah untuk 
bermalam. 
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• Bagi kelompok keluarga, kegiatan utama berupa aktifitas rekreasi harian seperti mandi di sungai/laut, 
mengunjungi taman rekreasi, areal bermain  dan menikmati pemandangan alam.   

• Bagi kelompok karyawan, kegiatan utama berupa rapat, corporate gathering/outbond, dan pelatihan,  
dan membutuhkan lokasi rekreasi atau obyek kunjungan umum, misalnya atraksi berperahu dan 
lintas alam dalam taraf ringan.  

• Membutukan keberadaan toko cenderamata, jajanan oleh-oleh dan pusat kuliner. 

• Bagi kelompok komunitas biasanya berupa kegiatan temu ramah, nature camp, bakti sosial yang 
diselingi dengan aktifitas rekreasi dan hiburan musik.  

• Toleran terhadap keramaian, 

c. Family & Incentive, yaitu kelompok  dengan tingkat pengeluaran yang relatif tinggi dengan karakteristik ; 

• Umumnya berupa keluarga inti atau rekan kerja dalam kelompok kecil hingga sedang. 

• Kemungkinan bepergian atas biaya perusahaan. 

• Menyukai keindahan alam akan tetapi tidak suka berjalan terlalu jauh. 

• Membutuhkan fasilitas seperti mass budget tetapi dengan lebih banyak pilihan, kualitas atraksi yang 
atraktif namun aman  dengan fasilitas akomodasi dan restoran yang lebih berkualitas. 

 

10.4. PROMOSI  DAN PEMASARAN 

10.4.1. Pencitraan Kawasan 

Sebagai kawasan wisata yang baru dan belum menjadi bagian dari tujuan wisata prioritas daerah, destinasi ini 
harus dapat memunculkan diri sebagai destinasi wisata yang unik dan menarik melalui pencitraan diri sebagai 
destinasi ekowisata  dengan daya tarik utama Konservasi Tuntong Laut dan Pusat Edukasi Mangrove  yang 
dikelola oleh masyarakat lokal. Kampanye harus terus-menerus dilakukan untuk mengenalkan satwa unik ini 
sebagai satwa langka yang dilindungi dan perlu dilestarikan.  Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa hal 
perlu dilakukan seperti : 

 Menempatkan Kawasan Pesisir Seruway sebagai destinasi Ekowisata Aceh Tamiang.  

 Meluncurkan bahan promosi pariwisata dengan karakteristik ekowisata  pelestarian tuntong dan 
mangrove berbasis masyarakat. 

 Memunculkan dan memelihara nilai-nilai kearifan lokal serta potensi masyarakat setempat dalam 
pengelolaan ekowisata dan lingkungannya.  

 Melakukan diversifikasi produk wisata yang berlandaskan pada potensi daya tarik setempat. 
 

10.4.2. Membangun Kemitraan  

Kegiatan pemasaran dan promosi  dalam rangka mengenalkan Kawasan Ekowisata ini tidak dapat berjalan sendiri 
tanpa didukung oleh kapasitas kelembagaan pengelolaan yang profesional serta jaringan kerjasama antar pelaku 
kepariwisataan.   

Kerjasama, kolaborasi  atau atau sering disebut dengan  kemitraan akan  berjalan secara efektif dan optimal 
apabila dilandaskan pada kesetaraan dan prinsip yang saling menguntungkan (win-win solution).  Adanya  
keterbatasan dari segi dana dan sumber daya manusia  diharapkan dapat di isi oleh para pihak lainnya yang 
kompeten. Kolaborasi juga mendorong adanya transfers of Skill dan Knowladge bagi pengelola dan masyarakat 
setempat dalam meningkatkan kapasitasnya. 

Kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas maupun promosi dan pemasaran dapat dilakukan melalui 
kerjasama kegiatan dengan berbagai instansi, organisasi maupun lembaga yang memiliki kepedulian dan 
keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan aktifitas kelompok.  

Program peningkatan kapasitas dan promosi dapat bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi maupun 
Kabupaten, Asosiasi Wisata (ASITA, PHRI, Badan Promosi, Pusat Informasi Wisata, dan lain-lain) , Organisasi 
hobby dan komunitas pariwisata, Himpunan Profesi dibidang kepariwisataan (HPI, ASPI, KOPI, GENPI dan lain-
lain),  sektoral UMKM dan permodalan usaha Kecil dan Menengah, sekoral yang terkait dengan konservasi satwa, 
pesisir dan kelautan, serta sektor maupun organisasi yang tekait dengan kebencanaan (BASARNAS, BPBD, LSM 
Kebencanaan dan lain-lain). Kerjasama juga dapat dilakukan dengan berbagai media yang memiliki liputan 
tentang lingkungan dan kepariwisataan. 
 

10.4.3.  Strategi Promosi dan Pemasaran Wisata 

Keunikan daya tarik Kawasan Ekowisata Pesisir Seruway tidak akan mampu menarik wisatawan untuk datang jika 
tidak dilakukan upaya promosi yang terprogram dan tepat sasaran. Promosi merupakan gabungan dari 
serangkaian aktifitas yang meliputi pendistribusian berbagai macam material publikasi seperti film, slides, 
advertisement, brochures, booklets, leaflets, folders,  dengan pemanfaatan bermacam-macam saluran baik 
media elektronik, media cetak maupun internet dengan maksud menggugah pandangan kelompok sasaran agar 
mempunyai kesadaran akan barang, jasa atau destinasi yang ditawarkan.  

Promosi yang baik  berdampak pada munculnya minat kelompok sasaran untuk membeli, menggunakan jasa 
atau berkenan datang mengunjungi tempat ini. Agar promosi mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu 
dilakukan berbagai upaya dengan cara : 

 Penyiapan dan pembuatan paket wisata dalam bentuk bahan-bahan publikasi seperti Brosur, leaflet, 
poster dan rekaman video  yang informatif, unik dan menarik. Bahan-bahan tersebut dapat dipublikasikan 
pada berbagai media online maupun ditempatkan di lokasi-lokasi yang strategis (pada pusat informasi 
wisata daerah, hotel-hetol di kota  Kuala Simpang, Langsa Banda Aceh maupun di kawasan wisata utama 
lainnya), maupun kepada mitra potensial (Travel Biro) dan perusahaan-perusahaan yang berkantor di 
Kaual Simpang atau Aceh Tamiang dengan harapan akan dilihat atau dibaca oleh tamau atau pelanggan 
yang berkunjung. 

 Mengupayakan pencantuman kawasan ekowisata Pesisir Seruay dalam Buku Panduan Wisata yang 
diterbitkan oleh instansi kepariwisataan daerah dan provinsi.  

 Memanfaatkan jaringan internet  melalui Website maupun jejaring sosial lainnya dalam mempromosikan 
Kawasan Ekowisata Pesisir Seruway.  

 Membangun jaringan kerjasama promosi melalui media sosial dengan berbagai komunitas wisata yang ada 
yang aktif memperomosikan destinasi wisata daerah.  

 Mendorong Dinas Pariwisata Daerah untuk dapat memfasilitasi kunjungan Biro Perjalanan Wisata / Tour 
Operator untuk singgah ke destinasi ini dalam rangka mempromosikan potensi wisata tempat ini dan 
menempatkannya dalam salah satu destinasi kunjungan dalam paket-paket wisata yang mereka tawarkan. 

 Mendorong Dinas Pariwisata Daerah dan Kabupaten untuk memberikan kesempatan bagi Kawasan 
ekowisata ini untuk dapat hadir dalam berbagai event pameran promosi wisata.  

 Penyelenggaraan acara khusus (Special event) melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang memiliki 
nilai publisitas tinggi misalnya penyelenggaraan festival, peringatan hari-hari tertentu (Hari Ulang Tahun 
Kabupaten, Proklamasi, Hari Lingkungan Hidup, Hari Bumi, Hari air dan sebagianya) dengan membuat 
berbagai aktifitas lomba, dan atraksi lainnya.  

 Memfasilitasi media elektronik (televisi) maupun majalah travel yang berminat dalam melakukan liputan 
wisata, lingkungan dan budaya yang mempromosikan potensi wisata Pesisir Seruway. 

 Mendorong setiap pihak (desa, pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat) untuk berperan 
sebagai PR (Public relation) atau duta wisata  destinasi ini untuk senantiasa mengenalkan dan 
mempromosikan destinasi daerahnya pada setiap kesempatan kunjungan, forum pertemuan, kegiatan 
expose, dan perjalanan dinas maupun melalui media sosial. 
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BAB   11             
 
 

MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGEMBANGAN STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)     
 
 

11.1. MITIGASI RISIKO OBYEKTIF 

11.1.1. Manajemen Risiko Kegiatan Wisata Alam 

Aspek keselamatan dan kenyamanan kunjungan maupun dalam pengelolaan kawasan menjadi salah satu faktor 
yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan suatu kawasan wisata.  Faktor keselamatan ini berkaitan 
dengan risiko yang mungkin akan dihadapi atau dapat terjadi pada suatu kawasa wisata yang behubungan 
dengan faktor subyektif maupun obyektif. Faktor subyektif berkaitan dengan orang yang berwisata maupun 
personil pengelolaan yang tidak menerapkan standar keamanan dan keselamatan dalam berkegiatan. 

Indonesia Adventure Travel And Trade Association (IATTA) sebagai organisasi yang mewadahi operator wisata 
petualangan di Indonesia menyusun suatu kode etik wisata petualangan yang dijadikan panduan dalam kegiatan 
wisata petualangan di Indonesia yaitu ; 

 SDM (sumberdaya Manusia) yang kompeten, memiliki pengetahuan, keterampilan wisata petualangan, 

sikap dan perilaku yang dibutuhkan untuk wisata petualangan. 

 Energi dan kebugaran fisik yang terjaga untuk melakukan wisata petualangan. 

 Lokasi Wisata  petualangan yang dipahami sesuai dengan adanya perubahan cuaca. 

 Alat, sarana dan prasarana yang berkualitas  dan memenuhi standar. 

 Manajemen wisata petualangan yang terencana dengan matang. 

 Alam yang dijaga dan dilestarikan. 

 Terapkan standar operasional prosedur yang berlaku lokal dan global. 

 Kode etik yang disingkat dengan “SELAMAT” ini meliputi keseluruhan aspek yang terkait dalam manajemen 
risiko penyelenggaraan wisata petualangan.  Aspek yang menjadi perhatian dalam manajemen risiko tersebut 
meliputi ; 

 

1) Sumber Daya Manusia  

o SDM yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata haruslah memenuhi standar kompetensi yang 
disyaratkan  yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku sesuai dengan standar yang 
dibutuhkan dalam pengelolaan wisata petualangan. 

o Operator Wisata yang mengoperasikan kegiatan wisata petualangan dipersyarakan mempekerjakan SDM 
yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan lingkup pekerjaannya. 

o Pemandu Wisata Petualangan yang mendampingi wisatawan dipersyaratkan mengutamakan keamanan 
dan keselamatan dalam berkegiatan dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan lingkup jenis 
wisata petualangan yang dioperasikannya sebagaimana peraturan menteri pariwisata tentang standar 
kompetensi profesi kepariwisataan. 

o Tersedianya tenaga penyelamat yang kompeten di area wisata petualangan. 

 
2) Kondisi Fisik  

o Setiap personil yang terlibat dalam aktifitas wisata petualangan haruslah dalam kondisi fisik yang 
memadai dari segi kesehatan dan kebugaran.  

o Personil yang terlibat dalam pengoperasian kegiatan lapangan wisata petualangan memiliki kekuatan 
fisik yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan. 

o Wisatawan yang ikut serta dalam kegiatan wisata petualangan memiliki kondisi fisik dan keahlian 
minimal  yang sesuai dengan yang diisyaratkan, termasuk tidak dalam keadaan hamil, mengidap penyakit 
yang tidak direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan tertentu, serta tidak dalam pengaruh alkohol, 
obat-obat terlarang  dan narkotika. 
 

3) Lokasi Kegiatan 

o Situasi dan kondisi Lokasi wisata yang dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan wisata 
petualangan dikenali dengan baik dan dalam kondisi layak dan aman untuk dioperasikan termasuk pada 
kondisi jika terjadi  perubahan lingkungan akibat perubahan cuaca maupun kondisi darurat lainnya. 

o Penyelenggara wisata mengenali dan mengetahui  setiap akses menuju dan keluar dari lokasi kegiatan 
jika terjadi kondisi dan situasi darurat. 
 

4) Sarana dan Prasarana 

o Peralatan, sarana dan pra sarana yang digunakan dalam mengoperasikan kegiatan wisata petualangan 
memiliki kualitas yang baik, layak  dan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. 

o Operator wisata petualangan menerima wisatawan sesuai dengan kapasitas peralatan dan perlengkapan 
yang dimiliki. 

o Pemandu dan penyelamat wisata petualangan menggunakan peralatan dan perlengkapan yang sesuai 
dengan standar dan dalam keadaan laik pakai. 

o Operator wisata petualangan menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk penyelamatan. 
o Tersedianya rambu, papan peringatan  dan sinyal bahaya sebagai sumber informasi dan peringatan yang 

berisi tentang; persyaratan keselamatan yang harus dipatuhi seluruh pengunjung, area-area berbahaya 
dan panduan prosedur antisipasi kondisi dan situasi darurat. 
 

5) Tata Kelola 

o Manajemen wisata petualangan yang terencana dengan matang 
o Produk atau program wisata petualangan direncanakan dengan matang dengan tujuan keamanan, 

keselamatan dan kenyamanan wisatawan. 
o Manajemen wisata petualangan memiliki perencanaan manajemen resiko untuk mengantisipasi bahaya 

yang mungkin terjadi. 
 

6) Alam 

o Alam yang dijaga dan dilestarikan 
o Penyelenggaraan wisata petualangan tidak meninggalkan limbah di lokasi wisata petualangan. 
o Penyelenggaraan wisata petualangan mengedukasi pekerja dan wisatawan agar ikut serta dalam upaya 

pelestarian alam. 

• SOP (Standar Operasioal Prosedur) 

o Terapkan standar operasional prosedur yang berlaku lokal dan global. 
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11.1.2. Pencegahan dan Pengurangan Risiko Obyektif 

Risiko obyektif adalah Risiko yang berpotensi terjadi akibat berkegiatan di alam terbuka (obyek). Risiko ini antara 
lain meliputi kegiatan yang dilaksanakan di perairan, kegiatan yang dilaksanakan di daratan dan di udara. 
Berdasarkan kategorinya, wisata petualangan yang berkembang di Kawasan Ekowisata Pesisir Seruway meliputi 
wisata di perairan dan di daratan. 

 
1) Risiko kegiatan di Perairan  

Berdasarkan arahan dari pengembangan produk wisata di Kawasan Rencana Pengembangan, beberapa aktifitas 
wisata yang berpeluang dilakukan di perairan antara lain ; 

 Berenang di laut 

 Banana Boat 

 Berkayak /Kano 

 Stand up padling 

 Berperahu / bersampan 

 Berperahu bermotor (boat tour) 

 Memancing 

 Wahana wisata air (sepeda air, berperahu)  
 

Kegiatan yang bermediakan air yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan adalah berperahu, 
berkano, serta  atraksi wahana air lainnya yang beraktifitas di media perairan  termasuk  berenang. Risiko dapat 
terjadi terhadap manusia (wisatawan, pemandu dan operator) maupun terhadap lingkungan.  

Risiko terhadap manusia yang mungkin dapat terjadi dalam kegiatan tersebut adalah ; 

 Tenggelam 

 Terluka, patah tulang maupun dislokasi sendi akibat terjatuh.  

 Terluka karena memijak benda tajam (kayu atau karang). 

 Tersengat hewan laut yang berbisa / beracun (ubur-ubur, ular,  bulu babi) 

 Di serang hewan buas (buaya) 

 Terpapar sinar matahari  

 Dehidrasi  

Sedangkan terhadap lingkungana adalah terjadinya kerusakan dan gangguan terhadap lingkungan dan 
ekosistem. Pengurangan risiko obyektif dalam aktifitas di perairan ini meliputi manajemen pra kegiatan  dan 
sarana dan prasarana penunjang keselamatan berkegiatan di alam terbuka. 

Manajemen pra kegiatan dalam aktifitas wisata di perairan  meliputi ; 

 Wahana yang digunakan harus dipastikan kelengkapan, keamanan dan kelayakannya.  

 Untuk kegiatan berperahu berpenumpang dipersyaratkan jumlah penumpang tidak boleh melebihi 
kapasitas daya angkutanya. 

 Fasilitas perlengkapan yang wajib tersedia pada kegiatan diperairan yang berpotensi untuk tenggelam 
adalah perlengkapan keselamatan berupa pelampung dengan berbagai ukuran sesuai dengan kelayakan 
dan kebutuhan masing-masing atraksi  serta perlengkapan selam yang sesuai standar. 

 Setiap aktifitas yang bersifat penjelajahan, wajib didampingi oleh tenaga pemandu resmi dan terlatih 
(memiliki standar kompetensi sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku).  

 Memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan khusus sesuai dengan karakteristik dan latar belakang 
wisatawan telah tersedia sesuai dengan kesepakatan. 

 Memastikan kebutuhan logistik (makanan, air dan perlengkapan First Aid Kit) dalam kegiatan atraksi 
wisata telah disiapkan dan dibawa sesuai dengan atraksi dan durasi kegiatan. 

 Senantiasa melakukan aktifitas safety briefing kepada wisatawan dalam program kepemanduan sebelum 
memulai aktifitas. 

Sarana dan prasarana penunjang keselamatan berkegiatan di perairan meliputi : 

o Ketersediaan personil dan fasilitas medis lapangan. 
o Ketersediaan petugas penyelamat (safety crew/rescuer)  beserta sarana dan prasarana penyelamatan 

(menara pengawas, kendaraan operasional di perairan, perlengkapan  penyelamatan, perlengkapan 
pertolongan pertama dan peralatan komunikasi). 

o Ketersediaan prasarana penunjang kesadaran keselamatan berkegiatan di perairan berupa rambu –
rambu peringatan yaitu : 

 Rambu peringatan wajib memakai perlengkapan keselamatan (pelampung) selama berkegiatan di 
perairan. 

 Rambu-Rambu peringatan wilayah perairan yang boleh dan tidak boleh di jelajahi untuk alasan 
keselamatan, kenyamanan pengunjung lain  dan konservasi kawasan. 

 Rambu peringatan wajib didampingi pemandu untuk aktifitas penyusuran berperahu. 

 Rambu peringatan wajib didampingi orangtua bagi aktifitas maupun daerah yang berbahaya bagi 
anak-anak. 

 Rambu peringatan maksimum jumlah penumpang untuk perahu wisata.  

 Rambu peringatan larangan berenang di perairan laut tertentu (terkait dengan bahaya kedalaman, 
karang, kawasan perlindungan alami dan hewan berbahaya). 

 
2) Risiko kegiatan di  Daratan 

Kegiatan yang berpotensi mengakibatkan Risiko kecelakaan di wilayah daratan adalah ; 

 trekking / penjelajahan  

 Aktifitas di ketinggian  (High Rope / Low Rope Activity).  

 Aktifitas Camping  

 Team Building Training (Outbund Activity)  

Resiko bahaya yang mungkin dapat terjadi adalah adalah terkilir (dislokasi sendi), patah tulang, dehidrasi,  
serangan/digigit satwa, terkena tumbuhan beracun, terbakar dan tersiram air panas, pingsan atau hilangnya 
kesadaran karena kelelahan, cidera atau faktor lain  maupun risiko-risiko lainnya yang berpotensi terjadi saat 
berkegiatan di obyek wisata.  

Manajemen pengurangan risiko berkegiatan di luar ruang atau wisata petualangan perlu memperhatikan aspek-
aspek sebagai berikut;  

 Wahana serta perlengkapan yang digunakan harus dipastikan keamanan dan kelayakan dan standarnya 
sebelum digunakan.  

 Untuk kegiatan yang berpotensi untuk jatuh atau aktifitas di ketinggian, penggunaan perlengkapan 
keselamatan diri (seat harnes/full body harnes, helmet, dan tali pengaman) dan sistem pengamanan 
wajib di terapkan sesuai dengan SOP. 

 Setiap aktifitas yang bersifat penjelajahan, wajib didampingi oleh tenaga pemandu resmi dan terlatih 
(memiliki standar kompetensi sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku).  

 Memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan khusus sesuai dengan karakteristik dan latar belakang 
wisatawan telah tersedia sesuai dengan kesepakatan. 

 Memastikan kebutuhan logistik (makanan, air dan perlengkapan First Aid Kit) dalam kegiatan atraksi 
wisata telah disiapkan dan dibawa sesuai dengan atraksi dan durasi kegiatan.  

 Setiap personil yang terlibat dalam aktifitas pendampingan dan kepemanduan wisata petualangan wajib 
mempekerjakan personil yang kompeten sesuai dengan lingkup aktifitasnya. 

 Berkordinasi kepada pihak pengelola kawasan dan tim medis lapangan (posko medis)  dalam setiap 
kegiatan yang memiliki potensi risiko kecelakaan. 
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 Senantiasa melakukan aktifitas safety briefing kepada wisatawan dalam program kepemanduan sebelum 
memulai aktifitas.  
 

Fasilitas yang perlu disediakan dan dipersiapkan adalah : 

o Kesiapan fasilitas dan personil medis / kesehatan lapangan. 
o Alat dan perlengkapan keselamatan untuk kegiatan ketinggian (High rope dan low rope activity). 
o Ketersediaan prasarana penunjang kesadaran keselamatan berkegiatan di perairan berupa rambu –

rambu peringatan yaitu : 

 Rambu peringatan harus menggunakan perlengkapan keselamatan untuk aktifitas di ketinggian. 

 Rambu peringatan aktifitas yang harus didampingi pemandu / instruktur. 

 Rambu peringatan pengawasan orang tua terhadap aktiftas anak-anaknya. 

 Rambu peringatan untuk tidak menggali lubang di pasir lebih dari ukuran dengkul. 

 Rambu untuk tidak membuat api  di luar tempat yang telah disediakan. 

 Rambu petunjuk arah lintasan mangrove trek dan rute intepretasi. 

 Rambu untuk melintas dengan kecepatan rendah bagi kendaraan bermotor di areal Kawasan 
Ekowisata.  

 Rambu peringatan untuk melintasi dengan kecepatan rendah bagi perahu bermotor yang melintasi  
jalur ekowisata di kawasan mangrove. 
 
 

11.1.3. Sarana dan Prasarana  Pengurangan Risiko Obyektif 

1) Menara Pengawas 

Menara pengawas berfungsi sebagai sarana pemantau aktifitas pegunjung di Pantai Pusung Cium.  
Mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan di perairan, mencegah pergerakan pengunjung  ke  zona 
alami, dan memastikan seluruh aktifitas atraksi berlangsung sesuai dengan SOP yang telah di tentukan. 

Menara pengawas dioperasikan oleh tim penyelamat terlatih (rescuer) dan  dilengkapi dengan perlengkapan 
pendukung keselamatan seperti ; pelampung, ring buoy, peralatan selam, tali keselamatan, teropong, pengeras 
suara / toa, alat komunikasi, alat dokumentasi dan perahu motor cepat dan perlengkapan First Aid / P3K.  
Menara pengawas dapat menyatu dengan fungsi pengawasan kebencanaan. 

 

2) Ruang Medis Lapangan 

Merupakan fasilitas kesehatan lapangan yang berfungsi sebagai sarana kedaruratan jika terjadi insiden  saat 
beraktifitas di Kawasan Ekowisata. Ruang Medis lapangan dioperasikan oleh petugas medis/paramedis  yang 
dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan pendukung pertolongan pertama. 

 

3) Rambu   Bendera  

Sebagai penanda berupa bendera berpelampung yang berfungsi untuk memberi tanda bagi wisatawan dan 
operator terkait tempat-tempat tertentu di perairan sebagai petunjuk lokasi kegiatan,   area berbahaya, area 
dilindungi dan petunjuk untuk diikuti dalam suatu kegiatan  rekreasi di perairan. 

Ukuran standar dari bendera peringatan ini adalah 18" x 24" dengan keterangan warna sebagai berikut; 

 

 

 

Gambar 11.1 
Gambar bendera Keselamatan Untuk Aktifitas di Pantai Dan Laut Dengan Warna dan Artinya 

 

4) Rambu Peringatan  

Berisi tentang peringatan berbagai informasi yang perlu diketahui oleh pengunjung maupun masyarakat umum 
untuk membantu menjaga keselamatan dalam berkegiatan di Kawasan Ekowisata.  Kegunaan dari rambu ini 
adalah dalam rangka ; 

 Menarik perhatian terhadap keselamatan berkegiatan. 

 Menunjukkan adanya potensi bahaya yang 
mungkin tidak terlihat. 

 Menyediakan informasi umum dan memberikan 
pengarahan. 

 Mengigatkan semua pihak dimana harus 
menggunakan peralatan keselamatan diri. 

 Mengindikasikan dimana peralatan darurat 
keselamatan berada. 

 Memberikan peringatan waspada terhadap 
beberapa tindakan yang atau perilaku yang 
tidak diperbolehkan. 

Setiap rambu dibedakan dari warna dan kata kunci dari 
rambu tersebut yang menggambarkan tingkat risiko dari 
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potensi bahaya yang ditimbulkan seperti yang bersifat berbahaya (danger), peringatan keras (warning), 
peringatan  (caution),  perhatian (attention), dan informasi (information).  

Berdasarkan situasi dan karakteristik kawasan sesuai dengan standar OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration) terdapat beberapa rambu yang perlu di sediakan di kawasan ini adalah : 

 Bahaya (Danger) 

Bahaya (danger) mengindikasikan situasi berbahaya yang jika tidak dihindari, akan mengakibatkan cedera serius 
atau kematian. Penggunaannya harus dibatasi pada situasi yang paling ekstrem. 
Rambu penanda dibuat dengan tulisan putih berlatar merah dengan penambahan simbol jenis aktifitas yang 
dilarang atau yang situasi yang diindikasikan berbahaya.  Rambu yang terkait dengan kondisi ini adalah ; 

 Larangan berenang ditempat tertentu karena ombak besar, laut dalam, arus berbahaya dan karean 
ketiadaan tim penyelamatan pada lokasi tertentu. 

 Larangan beraktifitas/melakukan tindakan di lokasi tertentu karena kemungkinan serangan satwa liar 
(misalnya buaya di perairan tertentu maupun monyet di hutan mangrove). 

 

 Peringatan (Warning) 
Tanda Peringatan (warning) Mengindikasikan situasi berbahaya yang, jika tidak dihindari atau dipatuhi , dapat 
mengakibatkan cedera serius atau kematian. 
Potensi bahaya yang ada terkait dengan hewan air/tumbuhan berbahaya dan kawasan dengan dasar laut dangkal 
berkarang. 
Rambu yang terkait dengan kondisi ini adalah : 
 

 Hati-hati (Caution ) 
Hati-hati (Caution ) – Kata-kata peringatan bahaya potensial atau peringatan terhadap praktik yang tidak aman. 
Mengindikasikan situasi berbahaya jika tidak dihindari atau dipatuhi, dapat mengakibatkan cedera ringan atau 
sedang dan bahkan kematian. 
  

5) Papan Informasi 

Merupakan berbagai informasi  atau ketentuan / regulasi yang terkait dengan berbagai hal yang perlu diketahui 
pleh pengunjung dan masyarakat dalam bentuk papan informasi.  

Papan informasi ini berupa : 

- Peraturan etika dan regulasi kawasan. 
- Peraturan keselamatan berkegiatan. 
- Peta kawasan dan daerah resiko tinggi dan dan  

              rawan bencana. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.2 
Rambu-rambu Peringatan dan Informasi Regulasi  
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11.2. MITIGASI RISIKO BENCANA 

11.2.1. Risiko Bencana Alam di Kabupaten Aceh Tamiang 
              

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana alam  
yaitu” bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara 
lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor”. 

Berdasarkan BPNP Provinsi Aceh (Kajian Risiko Bencana Aceh 2016 – 2020),  Kabupaten Aceh Tamiang memiliki 
potensi yang tinggi terhadap resiko bencana baik berupa banjir, gempa bumi tektonik,  longsor, kekeringan, 
kebakaran hutan, abrasi pantai dan epidemi dengan tingkat risiko yang bervariasi. Berkaitan dengan kawasan 
pesisir risiko bencana yang mungkin terjadi adalah Banjir, kebakaran hutan, abrasi pantai dan gelombang tinggi.   

Berdasarkan Peraturan Kepala BASARNAS (Badan Penanggulangan Bencana Nasional) Nomor  4 Tahun  2008 
Tentang Pedoman  Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Potensi bencana yang ada di Indonesia dapat 
dikelompokkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama (main hazard) dan potensi bahaya 
ikutan (collateral hazard). Potensi bahaya utama (main hazard potency) ini dapat dilihat antara lain pada peta 
rawan bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah wilayah dengan zona-zona 
gempa yang rawan, peta kerentanan bencana tanah longsor, peta daerah bahaya bencana letusan gunung api, 
peta potensi bencana tsunami, peta potensi bencana banjir, dan lain-lain . 

 

11.2.2. Pencegahan dan Pengurangan Risiko  
              Bencana 

Upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana ditujukan kepada masyarakat dan wisatawan yang 
berkunjung ke kawasan ini. Upaya pencegahan dan pengurangan risiko ini bertujuan untuk meminimalisir risiko 
dan/ atau dampak yang mungkin terjadi karena suatu bencana, seperti korba jiwa (kematian), kerugian ekonomi, 
dan kerusakan sumber daya alam. Tindakan mitigasi dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu  mitigasi pasif dan 
mitigasi aktif. 

1) Mitigasi Pasif / Non Struktural  
 Penyusunan peraturan lokal / peraturan desa terkait dengan pengurangan risiko bencana di tingkat desa.  

 Penyediaan peta rawan bencana tingkat desa yang ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat oleh 
pengunjung dan masyarakat.  

 Pembuatan buku pedoman /standar /prosedur pencegahan dan pengurangan risiko bencana yang dapat 
diperoleh dengan mudah oleh masyarakat dan pengunjung di lokasi wisata. 

 Pembuatan brosur/leaflet/poster yang ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu di Kawasan Ekowisata  
dan menjadi bagian dari program edukasi kebencanaan di tempat ini. 

 Memasukkan informasi kewaspadaan dini warning system (informasi berbagai simbol dan sinyal) di 
dalam setiap bahan informasi/publikasi wisata Kawasan Ekowisata.  

 Menyiapkan materi tentang Pengurangan Risiko Bencana  dalam muatan lokal setiap pendidikan / 
pelatihan kepariwisataan di Kawasan Ekowisata. 

 Memperkuat peran organisasi PB dalam pengelolaan Kawasan Ekowisata.  

 

 

2) Mitigasi  Aktif / Struktural  
 Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan 

bencana dan informasi lainnya sesuai dengan karakteristik Kawasan Ekowisata. 

 Memasukkan materi tentang Pengurangan Risiko Bencana  sebagai muatan lokal setiap pendidikan / 
pelatihan kepariwisataan di Kawasan Ekowisata. 

 Penataan kawasan sesuai dengan rencana zonasi kawasan Ekowisata.  

 Melakukan penyuluhan dan pelatihan PB secara berkala bagi masyarakat dan aparat setempat dalam 
rangka meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi risiko 
dan dampak bencana. 

 Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana. 

 Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak 
yang ditimbulkan oleh bencana, seperti: tanggul, penahan erosi pantai. 

 Pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dalam mendorong inisiatif lokal untuk memasyakatkan 
pembangunan  bangunan tahan gempa dan sejenisnya untuk fasilitas-fasilitas pelayanan wisata. 

 

i. Kesiapsiagaan  

Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari 
jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Berdasarkan 
Pedoman Penyusunan Rencana Penaggulangan Bencana yang dikeluarkan oleh BASARNAS (BASARNAS, 2008)   
Upaya kesiapsiagaan Kebencanaan dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi,  kegiatan 
yang dilakukan antara lain   :  

 Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya.  

 Pelatihan siaga / simulasi / gladi / teknis bagi setiap sektor Penanggulangan bencana (SAR, sosial, 
kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum).  

 Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan  

 Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistik.  

 Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas 
kebencanaan.  

 Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (early warning)  

 Penyusunan rencana kontinjensi (contingency plan)  

 Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan) 

 

11.2.3. Sarana dan prasarana Pengurangan Risiko Bencana 

 

1) Jalur Evakuasi  

Jalur evakuasi merupakan jalur kedaruratan yang terdapat di daratan maupun di perairan alur-alur muara sungai 
pada kawasan mangrove yang diperlukan saat terjadi situasi dan kondisi darurat di lokasi kegiatan atau pada 
kawasan ekowisata.  Di kawasan pantai Pusung Cium  jaliur evakuasi mengarah ke wilayah daratan terdekat yaitu  
kearah desa Sungai Kuruk III. Sedangkan dari Ujung Tamiang jalur evakuasi mengarah pada wilayah Kuala Pusung 
Kapal.   

Pada wilayah alur-alur sungai di kawasan mangrove, jalur evakuasi mengarah pada alur yang terdekat dengan 
wilayah daratan Kampung Baru yang kemudian diarahkan ke lokasi ttik kumpul sementara di Pusat Kunjungan 
Umum atau di wilayah desa Kuala Pusung Kapal.  

   

2) Titik Kumpul Sementara 

Titik Kumpul adalah area terbuka di dekat pusat-pusat permukiman maupun aktifitas wisata di areal terbuka 
yang mudah terlihat dan cukup lapang. Titik ini merupakan titik pertemuan sementara sebelum diungsikan ke 
tempat yang lebih aman, yakni Tempat Evakuasi Sementara (TES) atau shelter darurat.  
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Rencana penempatan titik kumpul sementara di Kawasan Ekowisata Pesisir Seruway  adalah berada pada 
beberap areal yaitu ; 

 Di Ujung Tamiang berada di Pos Mercusuar 

 Di pantai Pusung Cium berada di areal dekat dermaga wisata. 

 Di Areal Kunjungan Umum berada pada areal parkir umum. 

 

3) Shelter Darurat 

Shelter darurat atau Tempat Evakuasi Sementara (TES)  yang berfungsi sebagai tempat berkumpul warga saat 

terjadi bencana. Shelter darurat ini dilengkapi dengan bahan pemenuhan kebutuhan dasar dan alat komunikasi. 

Keberadaan Shelter darurat menyesuaikan dengan rencana mitigasi bencana Kabupaten Aceh Tamiang. 

4) Rambu-rambu Peringatan 

Rambu-rambu peringatan tediri dari ;  

o Rambu Bahaya / Ancaman 
o Rambu Evakuasi 
o Rambu Peringatan Keselamatan 

Rabu-rambu ini ditempatkan pada titik-titik tertentu pada jalur evakuasi dan pusat keramaian kunjungan sebagai 
bentuk edukasi dan informasi kepada pengunjung dan masyarakat untuk senantiasa waspada dan mengetahui 
prosedur dan jalur evakuasi yang tersedia jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat. 

 

 
 
 

5) Papan Informasi  
 

o Papan Info Peta Keselamatan 

Berisi tentang peta Kawasan Ekowisata Pesisir Seruaway, potensi dan fasilitas yang tersedia, info lokasi-lokasi 
yang berbahaya, jalur evakuasi yang ada serta titik orientasi pengunjung.  Papan informasi ini ditempatkan 
pada areal kedatangan kunjungan dan di areal piknik (ujung Tamiang dan Pusung Cium). 

 

o Papan Info tanda/rambu-rambu 

Berisi tentang berbagai simbol / gambar-gambar berbagai rambu yang terdapat di kawasan agar pengunjung 
memiliki perhatian dan kesadaran yang tinggi terhadap rambu-rambu tersebut jika di jumpai di lokasi-lokasi 
tertentu di tempat kunjungan. 

o Papan Info prosedur kunjungan      

Berisi tentang peraturan kunjungan yang harus dipatuhi oleh pengunjung saat berada di kawasan. Informasi 
tentang himbauan, larangan dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama beraktifitas di dalam 
kawasan. 

 

6) Alat Pemadam Api Ringan  

Alat pemadam api ringan (APAR) wajib tersedia di beberapa lokasi yang berpotensi terjadinya Risiko 
kebakaran. Alat pemadam api ringan ini ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan mudah 
dijangkau. Alat ini secara reguler harus diperiksa kelayakannya.  

 
7) Benteng Alami Pelindung Pantai 

Sebagai wilayah yang rentan terjadinya abrasi akibat hantaman ombak tinggi, maka perlu dilakukan rekayasi 
teknik terhadap bentang alam di kawasan ini dengan memanfaatkan pelindung pantai alami.   

Kondisi kawasan pantai yang terbuka di pantai ujung tamiang tidak memungkinan untuk penanaman 
tanaman pelindung pantai seperti mangrove tetapi sesuai untuk tanaman jenis cemara laut.  

 
8) Menara Pemantau  

Berfungsi sebagai sarana pengawasan dan pemantau kawasan dan keselamatan pengunjung khususnya di 
pantai Pusung Cium.. Menara pemantau ini perlu dilengkapi lagi dengan perlengkapan tambahan seperti 
pengeras suara (toa), teropong, lampu sorot atau senter jarak jauh dan radio komunikasi serta peralatan dan 
perlengkapan keselamatan. 

 

11.3.  ARAHAN SOP PENGELOLAAN  WISATA  

Dalam mengelola kawasan ekowisata, pengelola perlu membuat standar prosedur yang berkaitan standar kinerja 
pengelola atau pelaksana kegiatan dan peraturan bagi pengunjung. Peraturan kunjungan ini  perlu dibuat untuk 
mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja dan ketidak nyamanan kunjungan. Muara dari 
peraturan ini adalah  keamanan dan kenyamanan kunjungan, melindungai kawasan dari aktifitas yang 
berdampak negatif serta tercapainya kepuasan kunjungan oleh wisatawan. 

Peraturan yang bersifat umum dan khusus ini diturunkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). 
Bagi pelaksana pengelolaan kawasan, berlaku standar kompetensi profesi sesuai dengan bidang lingkup kerja 
masing-masing.  Badan Pengelola (Lembaga Pariwisata) dapat merumuskan dan mengadaptasi Standar 
Kompetensi Kerja Nasional yang berlaku bagi pengelolaan kawasan wisata alam dan pemandu wisata termasuk 
ekowisata. Standar ini pada dasarnya mengacu pada standar operasional prosedur yang meliputi sikap, 
keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh staf pelaksana lapangan. 
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Gambar 11.3 

Simbol Gambar Peraturan Kunjungan Kawasan Ekowisata Pesisir Seruway 

 
 

11.3.1. Panduan umum Bagi Pesonil &  Pengelola Kawasan Ekowisata  
              
1) Panduan dalam Bekerjasama dengan Kolega dan Wisatawan 

 
 Berkomunikasi di Tempat Kerja  

 Berkomunikasi dengan rekan kerja dan wisatawan dilakukan  secara terbuka, sopan  dan ramah.  

 Para wisatawan dan kolega dari berbagai latar belakang  budaya dihargai dan diperlakukan dengan 
hormat dan tenggang rasa 

 Dalam berkomunikasi, gunakan bahasa dan nada suara dengan tepat  

 Pengaruh bahasa tubuh perlu dipertimbangkan untuk memberikan perhatian terhadap lawan bicara  

 Diupayakan penggunaan komunikasi melalui isyarat tubuh atau memakai  kata-kata sederhana dalam 
bahasa orang yang diajak bicara bilamana terdapat hambatan dalam bahasa.  

 Lakukan umpan balik dengan bertanya aktif.    
   

• Menyediakan bantuan kepada wisatawan  

 Kebutuhan dan harapan wisatawan diidentifikasi, termasuk  kebutuhan khusus, secara benar dan 
diberikan produk serta layanan yang tepat.  

 Semua kebutuhan dan permintaan yang layak dari wisatawan dipenuhi dalam jangka waktu yang 
sesuai. 

 Kesempatan untuk mempertinggi kualitas layanan diusahakan dan dilakukan bilamana memungkinkan 
untuk diberikan. 

 Ketidakpuasan wisatawan diketahui dengan cepat dan diambil tindakan untuk menyelesaikan masalah, 
sesuai dengan tingkat tanggung jawab masing-masing dan prosedur kawasan. 

 Keluhan wisatawan  ditangani dengan  sungguh-sungguh, peka, dan sopan.  

 Keluhan disampaikan kepada orang yang tepat untuk ditindaklanjuti, sesuai dengan tingkat tanggung 
jawabnya.  

    
• Bekerja dalam satu tim  

 Kepercayaan, dukungan, dan rasa hormat ditunjukkan kepada sesama rekan kerja di dalam 
melakukan kegiatan sehari-hari  

 Perbedaan kebudayaan diakomodasi di antara tim.  

 Tujuan kerja tim  dirumuskan secara bersama-sama.  

 Tugas-tugas  masing-masing staf dipahami, diprioritaskan, dan diselesaikan dalam tenggang waktu  
yang telah ditentukan.  

 Mintalah bantuan dari anggota tim yang lain apabila diperlukan.  

 Bantuan ditawarkan kepada rekan kerja yang lain untuk mencapai tujuan kerja yang telah ditetapkan 
bersama-sama. 

 Berikan perhatian terhadap respon dan informasi yang diterima dari anggota tim.  

 Jika terdapat perubahan terhadap tugas dan tanggung jawab, diskusikan kembali dengan anggota tim 
untuk memenuhi tujuan kerja yang telah direvisi.  

 

2) Panduan Penyiapan, Penyajian informasi dan aktivitas  Interpretasi.  
 

• Menyiapkan bahan dan materi informasi bagi wisatawan   

 Informasi dipilih dan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang akan berkunjung dengan 
memperhatikan:  
o Negara asal wisatawan 
o Latar belakang sejarah dan budaya  
o Usia  
o Tingkat pendidikan  
o Minat khusus  
o Cakupan yang dibutuhkan wisatawan  
o Hal-hal menarik (Point of interests) yang akan ditemui dan pengalaman yang akan dirasakan 

selama perjalanan.   

 Informasi yang dipilih dan yang akan disampaikan sesuai rencana jadwal kunjungan  dan atraksi atau 
kegiatan yang akan diikuti.  

 Informasi disusun mengikuti alur  yang baik, efisien, tepat waktu dan sesuai dengan obyek atau point of 
interests yang akan dijumpai. 

 
• Menyiapkan aktivitas interpretasi  

 Tema, alur cerita, dan aktivitas disesuaikan dengan rute atau rencana perjalanan yang akan dilakukan.   

 Sumber informasi tambahan yang dapat mendukung peningkatan kualitas aktivitas interpretasi 
dikumpulkan dan dipilih yang sesuai.   

 Kondisi lokasi yang akan dikunjungi untuk aktivitas interpretasi dipastikan kesehatan, keselamatan, dan 
keamanannya.  

 Rencana operasional disusun bersama dengan rekan kerja lain dan diinformasikan kepada mitra / 
personal / kelompok yang akan terlibat dilapangan.   

 
• Menyajikan informasi interpretasi alam dan Risiko Kegiatan kepada wisatawan   

 Informasi yang diberikan adalah informasi yang terkini, akurat, dan sesuai dengan kondisi yang 
sebenarnya.  

 Kedalaman dan keluasan informasi yang disajikan harus sesuai dengan kebutuhan wisatawan.  

 Informasi yang disajikan harus mendukung upaya pelestarian nilai-nilai sosial budaya, kearifan 
tradisional dan sumber daya alam  serta kesadaran kesiapsiagaan terhadap risiko dan kedaruratan.  

 Pesan yang disampaikan mengandung unsur penyadaran / pendidikan terhadap lingkungan dan kondisi 
darurat.  
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 Penyajian informasi dilakukan dengan menggabungkan pendekatan yang menghibur dan meningkatkan 
pengetahuan.    

 Bahasa yang digunakan harus dapat dipahami oleh rombongan wisatawan.  

 Aktivitas interpretasi harus menjamin kesehatan, keselamatan, dan keamanan wisatawan.    

 Teknik penyampaian interpretasi digunakan untuk meningkatkan kepuasan wisatawan, antara lain 
mencakup:  
o Humor  
o Bahasa tubuh  
o Teknik bersuara  
o Bercerita dan menggunakan anekdot  
o Permainan  
o Latihan sensitivitas panca indera  
o Bermain peran  
o Peralatan/perlengkapan digunakan dengan tepat  selama pemanduan.   

 

 Berinteraksi dengan Wisatawan   

 Partisipasi dan interaksi terhadap wisatawan ditingkatkan melalui pertanyaan dan umpan balik dari 
wisatawan.  

 Pertanyaan dijawab dengan sopan dan benar dan, jika perlu, semua anggota rombongan dilibatkan 
dengan mengulang pertanyaan dan menyampaikan jawabannya,   

 sehingga dapat didengar semua.   

 Jika jawaban atas suatu pertanyaan tidak diketahui, ditawarkan jawabannya akan diberikan pada 
kesempatan berikutnya atau wisatawan diarahkan kepada sumber informasi lainnya.   

 Jika ada aktivitas tertentu, khususnya yang menekankan pada interpretasi, wisatawan diundang untuk 
terlibat dalam aktivitas tersebut dengan suasana bersahabat, dan kesempatan diciptakan untuk 
berinteraksi dengan wisatawan sebelum mengawali aktivitas. 

 

 

3) Panduan Pemantauan Kondisi Lingkungan dan Keselamatan kunjungan  
 

• Panduan pemantauan Daya Dukung  Kawasan  

 Pahami karakteristik topografi dan ekologi kawasan yang dapat mengalami gangguan dan penurunan 
kualitas daya dukung kawasan akibat kunjungan wisatawan dan aktifitas masyarakat seperti lahan-
lahan dengan kemiringan yang berpotensi terjadi erosi, kawasan jalur hijau tepi pantai yang harus tetap 
terlindungi, kawasan pantai berpasir yang rawan terjadi abrasi, kawasan perairan dengan ekosistem 
yang perlu dilindungi,  dan sebagainya. 

 Pahami kondisi kawasan pada musim hujan atau panas yang dapat mempengaruhi, minat, kenyamanan 
dan keamanan  pengunjung. 

 Kenali kebudayaan dan kepercayaan masyarakat setempat di dalam atau disekitar kawasan yang dapat 
menjadi faktor pembatas sosial budaya yang sangat peka. 

 Ketahui jumlah dan kemampuan staf  pengelola  kawasan yang bekerja di kawasan untuk memastikan 
kemampuan dalam pengelolaan ketertiban dan kebersihan kawasan.  

 Kenali adanya perubahan tingkat sensitifitas satwa-satwa atau  biota tertentu yang dapat 
mempengaruhi perilakunya, menjadi liar, jinak, stress, agresif,  ataupun perkembang biakannya. 

 Ketahui adanya ketentuan ataupun kebijakan pengelolaan kawasan dari pemangku kepentingan (KPH, 
BKSDA, KKP, Dinas Pariwisata, adat maupun  Kelompok masyarakat di desa) seperti misalnya 
penutupan untuk sementara waktu obyek atau lokasi tertentu untuk alasan pemeliharaan, perbaikan 
maupun alasan ekologi dan sosial budaya. 

 Peka terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada kawasan antara lain : 
o Terjadinya erosi dan kerusakan pada jalan setapak dan akses kegiatan kawasan 
o Vandalisme atau kerusakan terhadap fasilitas 

o Kebisingan 
o Polusi 
o Kerusakan vegetasi 
o Kesesakan/ketidaknyamanan pengunjung 
o Kemacetan dan kecelakaan kendaraan bermotor di areal kunjungan. 
o Areal parkir yang telah tidak dapat lagi mendukung jumlah kendaraan pengunjunhg.  

 
 

 Panduan Pemantauan Keselamatan dan Keamanan Kunjungan 

 Pahami karakteristik topografi, ekologi dan kondisi perairan kawasan yang dapat membatasi akses 
pengunjung dan dapat berdampak pada keselamatan dan kenyamanan pengunjung seperti, erosi, 
genangan air atau banjir, potensi pohon tumbang, tanaman beracun,  satwa dan atau hewan laut 
berbahaya, kedalaman dan arus gelombang laut,  keberadaan karang yang dapat melukai atau 
mencederai pengunjung dan sebagainya. 

 Kenali adanya perubahan tingkat sensitifitas satwa atau hewan tertentu yang dapat mempengaruhi 
perilakunya, menjadi liar, jinak, stress ataupun agresif bahkan dapat menyerang pengunjung. 

 Pahami kondisi kawasan pada musim hujan atau panas yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan 
keamanan  pengunjung. 

 Ketahui jumlah dan kemampuan staf  pengelola  kawasan yang bekerja di kawasan untuk memastikan 
kemampuan dalam memberikan kenyamanan dan keamanan tamu secara baik.  

 Ketahui adanya ketentuan ataupun kebijakan pengelolaan kawasan dari pemangku kepentingan 
(Aparat keamanan, aparat keselamatan, pengelola kawasan, masyarakat di desa) seperti misalnya 
larangan masuk ke kawasan tertentu, penutupan wilayah tertentu dari kunjungan umum, penutupan 
untuk sementara waktu obyek atau lokasi tertentu untuk alasan pemeliharaan, perbaikan maupun 
alasan ekologi dan sosial budaya. 

 Peka terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada kawasan yang dapat membahayakan 
keselamatan pengunjung dan masyarakat antara lain : 
o Cuaca  
o Karakteristik ombak dan arus 
o Keberadaan hewan laut tertentu yang mungkin dapat membahayakan pengunjung. 
o Adanya gempa bumi dan kemungkinan terjadinya tsunami 

 

4)  Panduan Umum bagi Pemandu Atraksi  Wisata di Kawasan Ekowisata  

 Persiapan perlengkapan pribadi kepemanduan yang sesuai lingkup atraksi yang dijalankan dengan 
standar dan ketentuan pengelola  : 
o Kemeja / seragam lapangan  
o Celana lapangan 
o Topi 
o Alas kaki (Sepatu /sandal outdoor) sesuai aktifitas. 

 Untuk kegiatan di perairan, Persiapkan alat/perlengkapan pendukungan bagi pemandu dan tamu, yaitu; 
o Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan atraksi wisata perairan (banana 

boat & motor boat, sepeda air, sampan / perahu,  kayaking/kanoing, dan lain-lain) 
o Alat dan perlengkapan keselamatan dan P3K  
o Alat dan perlengkapan pendukung (Buku catatan perjalanan, peta & alat navigasi, survival kit, 

kamera, lat komunikasi, tas kedap air (dry bag) tempat air minum dan makanan sesuai kebutuhan, 
dan lain-lain). 

 Untuk kegiatan di daratan dan atau di daratan pulau, persiapkan alat /perlengkapan dan kebutuhan 
pendukungan lainanya bagi pemandu dan tamu, yaitu; 
o Rain coat / jas hujan  
o Sepatu boat (jika diperlukan) 
o Buku catatan perjalanan 
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o Kamera 
o P3K 
o Alat komunikasi 
o Survival kit 
o Peta dan Alat Navigasi 
o Tempat air minum dan makanan sesuai durasi kegiatan 
o Tas perjalanan (day pack) dan dry bag  disesuaikan dengan lama perjalanan. 
o Buku panduan perjalanan 

 Laporkan rencana perjalan kepada petugas jaga (pengelola kawasan). 

 Pastikan syarat-syarat administrasi berkaitan dengan ijin (jika diperlukan) dan retribusi telah dilengkapi. 

 Perkenalkan diri kepada tamu dan sampaikan briefing yang cukup dan jelas kepada tamu tentang : 
o Kawasan Ekowisata Pesisir Seruway. 
o Rencana rute, program dan atraksi yang akan dijalankan. 
o Apa risiko yang kemungkinan akan dihadapi dan apa boleh dan tidak boleh dilakukan selama  

beraktifitas. 
o Apa yang harus dilakukan bila terjadi situasi dan kondisi darurat atau berbahaya. 

 Sampaikan informasi secara berkala kepada petugas jaga tentang perkembangan perjalanan maupun 
temuan-temuan penting yang perlu diketahui oleh petugas jaga / Safety guard. 

 Selalu perhatikan kondisi lingkungan yang berkaitan dengan kondisi cuaca / gejala alam maupun aktifitas 
satwar liar yang mungkin dapat membahayakan perjalanan. 

 Laporkan kepada petugas jaga segera setelah kegiatan selesai dilakukan. 

 Periksa kembali peralatan dan perlengkapan kegiatan segera setelah seslesai kegiatan dan lakukan 
perawatan dengan membersihkan atau  melakukan perbaikan jika terdapat kerusakan. 

 Simpan dan atau tempatkan kembali peralatan dan perlengkapan lapangan dengan rapi dan buat catatan 
pemakaian perlengkaan dan status kondisi alat / perlengkapan. 
 

5) Panduan umum Bagi Pengunjung  

Bagi pengunjung juga berlaku peraturan yang bersifat umum dan khusus. Peraturan yang bersifat umum atau 

sering disebut dengan etika kunjungan berkaitan dengan ”apa yang boleh dan apa yang tidak boleh” dilakukan 

oleh pengunjung selama melakukan kunjungan dan berkegiatan di kawasan Ekowisata. Sedangkan peraturan 

yang berisifat khusus berkaitan dengan aturan spesifik ataupun panduan kunjungan dari masing-masing atraksi. 

Peraturan tersebut antara lain : 

 Pahami dan ikuti setiap  papan pentunjuk, sinyal  dan instruksi petugas/pengelola. 

 Tidak membawa binatang peliharaan kedalam kawasan yang dinyatakan terlarang untuk membawa 
binatang peliharaan. 

 Tidak membawa maupun mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya yang  dilarang 
oleh undang-undang. 

 Kenakan pakaian yang sesuai dengan kegiatan lapangan. 

 Waspada terhadap kondisi cuaca, kondisi ombak dan arus perairan dan perubahan perilaku  hewan yang 
tidak wajar. 

 Jika terdengar isyarakat bahaya, segera menuju titik kumpul yang telah ditentukan. 

 Jangan berjalan atau beraktifitas sendirian  di wilayah yang diwajibkan untuk didampingi oleh pemandu 
atau areal yang berbahaya, berusahalah tetap di dalam kelompok dan bergerak / beraktifitas atas 
petunjuk petugas pemandu / pengelola. 

 Jika berkegiatan di perairan atau di daratan  dimana terdapat satwa atau hewan yang berpotensi 
membahayakan,  hindari jarak yang terlalu dekat, apalagi melakukan kontak langsung.  

 Jika membawa anak kecil, jangan lengah untuk mendampingi dan mengawasinya. 

 Hindari membuat api di dalam kawasan hutan atau kawasan yang dilarang oleh peraturan  serta 
membuang puntung rokok sembarangan. Kondisi hutan yang kering dan banyak serasah sangat mudah 
untuk terbakar. 

 Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan.  

 Hindari perbuatan yang dapat merusak keindahan dan kelestarian lingkungan, gangguan terhadap 
terhadap satwa liar dan mengotori sumber air. 

 Nikmati  keindahan dan keunikan alam secara alami, sebaiknya tidak membawa perlengkapan hiburan 
dan permainan lainnya  yang dapat menganggu ketenangan kawasan dan kenyamanan pengunjung 
lainnya. 

 Mintalah bantuan petugas jika membutuhkan bantuan informasi maupun pemandu dalam perjalanan 
anda. 

 Laporkan kepada petugas pengelola jika melihat / menemukan sesuatu yang penting diketahui petugas 
terkait aspek lingkungan dan keselamatan pengunjung.  

 Perbuatan mengambil satwa dan tumbuhan yang dilindungi, membunuh satwa, merusak dan mencorat 
coret fasilitas wisata, memasuki wilayah yang terlarang tanpa seijin petugas atau pemili wilayah adalah 
perbuatan melanggar hukum. 


