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BAB III 

TINJAUAN LOKASI PERENCANAAN 

3.1. Tinjauan Umum Lokasi Perencanaan 

3.1.1. Administratif dan Geografis 

Desa Tablolong merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Kupang Barat Kabupaten Kupang, dengan luas wilayah seluas9,01 Km2, 

dengan batas-batas sebagai berikut : 

a). Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tesabela. 

b). Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lifuleo. 

c). Sebelah Timur berbatasan dengan Lifuleo 

d). Sebelah Barat berbatasan dengan Laut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Topografis 

Topografis Desa Tablolong merupakan dataran rendah yang tersebar secara 

sporadis pada gugusan yang sempitdiapit peraiaran (Laut) yaitu selat Semau dan 

 

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Kupang 

(Sumber: Data Olahan Pribadi Tahun 2018) 
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Selat Pukuafu Rote. Lahan pertanian 15-40 persen mencapai luasan 38,07% dan 

lahan dengan kemiringan lebih dari 40% mencapai 35,46%. Kondisi geomorfologis 

yang demikian menyebabkan pertanian pada dataran sangat terbatas yaitu 

pertanianlahan kering. Pertanian lahan kering hanya terdapat salah satu Dusun 

(Dusun IV) Klaimik karena keadaan tofografinya mendukung (RPJM Desa 

Tablolong 2016-2022) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Peta Topografi Desa Tablolong 

(Sumber: Data Olahan Pribadi Tahun 2018) 
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Gambar 3.3 Kondisi Permukiman Kampung Nelayan Desa Tablolong 

(Sumber: Google Earth tahun 2018) 

 

 

3.1.3. Geologis 

Wilayah Desa Tablolong termasuk dalam kawasan circum-pasifik terletak 

di PulauTimoryang terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. 

Dengankondisi geologi yang demikian,maka Desa Tablolong adalah satu desa 

Wisata Bahari yang sering dikujungi oleh para wisatawan darimanca Negara,dan 

desa Tablolong adalah pusat kegiatan Turnamen Lomba Mancing diwilayah 

Kabupaten Kupang (RPJM Desa Tablolong Tahun 2016-2022) 

3.1.4. Iklim 

Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa 

peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November walaupun demikian 

mengingat Pulau Timor dekat dengan Benua Australia, arus angin yang banyak 

mengandung uap air dari Asia dan Samudera pasifik sampai di wilayah Desa – Desa 

di Pulau Timor kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari 

hujan di wilayah ini berkurang. Hal inilah yang menjadikan Desa ini sebagai 

wilayah yang tergolong kering dimana hanya 4 (empat) bulan (Januari s/d Maret, 

dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 (delapan) bulan sisanya relatif 

kering. 
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Suhu udara rata – rata sekitar pada maksimum 30 sampai 36 derajat celcius 

dan suhu minimum 21 derajat celcius sampai 24,5 derajat celcius, dengan curah 

hujan rata – rata adalah 1.164 mm/ tahun. Salah satu unsur penting pembentuk iklim 

di atas adalah curah hujan. Curah hujansangat bervariasi. Keadaan curah hujan di 

wilayah ini pada umumnya sulit diramalkan, datangnya hujan dan mulainya bulan 

kering kadang–kadang terlalu cepat dan kadang–kadang terlalu lambat (RPJM 

Desa Tablolong Tahun 2016-2022). 

3.1.5. Kondisi Demografis Desa Tablolong 

Penduduk Desa Tablolong pada Tahun 2016 sebanyak 1.042 jiwa (Data 

Olahan Profil Desa Tablolong Tahun 2016) dan Tahun 2017 sebanyak 1.128 jiwa 

(Data Olahan Profil Desa Tablolong Tahun 2017) Penduduk terbanyak di RT/RW 

003/001 yakni216 Jiwa 43 KK dan RT/RW dengan penduduk yang 

terkecil/terendah di RT/RW 008/004 Sebanyak56 Jiwa 22 KK. Rata-rata tingkat 

pertumbuhan selama kurun waktu Tahun 2016-2017 sebesar 0,1%, hal mana secara 

demografis tergolong kurang padat. Jumlah penduduk per RT/RW Tahun 2016-

2017seperti pada tabel 3.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 

Jumlah Penduduk Per RT/RW Tahun 2016 - 2017 
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No 
RT 

/RW 

Keadaan Tahun 2016 Keadaan Tahun 2017 

KK L P 

 

L+P 

KK L P 

 

L+P 

1 
001 / 

001 
33 93 

111 202 
41 91 

117 208 

2 
002 / 

001 
31 103 

107 210 
44 109 

128 237 

3 
003 / 

002 
43 51 

54 105 
24 56 

56 112 

4 
004 / 

002 
29 77 

57 134 
30 77 

55 132 

5 
005 / 

003 
34 81 

82 163 
36 96 

93 189 

6 
006 / 

003 
33 91 

93 184 
44 91 

95 186 

7 
007 / 

004 
23 76 

92 168 
36 85 

96 181 

8 
008 / 

004 
22 47 

48 95 
24 55 

61 116 

  146 664 715 1399 310 726 767 1.503 

Sumber: Data Olahan Profil Desa Tablolong Tahun 2016&  2017 

Mengenai keadaan tingkat pendidikan masyarakat Desa Tablolong hingga akhir 

Tahun 2016sebagaimana tabel 3.2 di bawah ini: 
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Tabel 3.5 

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan  

No 
Pendidikan yang 

ditamatkan 
Tahun 2016 Tahun 2017 

1 Tidak/belum pernah sekolah 386 (27,59 %) 412 (27,41 %) 

2 Tidak/belum tamat SD 243 (17,36 %) 245 (16,30 %) 

3 SD 435 (31,09 %) 462 (30,73 %) 

4 SLTP / sederajat 152 (10,86 %) 165 (10,97 %) 

5 SLTA 121 (16,92 %) 134 (8,91 %) 

6 Akademi/Universitas 62 (4,43 %) 85 (5,65 %) 

Sumber: Data olahan  Profil Desa Tablolong Tahun  2017 

 Kecenderungan menurunnya persentase tingkat kelulusan dari 

Tahun 2016dan Tahun 2017 (Tabel 4.2), antara lain disebabkan perubahan 

regulasi mengenai standar kelulusan yang mengakibatkan kelulusan pada 

Tahun 2016 sangat baik. Sejalan dengan itu, Pemerintah mengambil 

kebijakan sesuai dengan yang diisyaratkan dalam pasal 26 ayat (6) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

dikatakan “Hasil Pendidikan Formal dapat dihargai setara dengan hasil 

program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan 

oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah 

dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan” juga Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ujian 

Nasional Pendidikan Kesetaraan pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa Ujian 

Nasional Pendidikan Kesetaraan dapat diikutioleh: 

- Peserta didik program Paket A, B dan Paket C. 

- Peserta didik yang pindah Jalurdari Pendidikan formal ke Non Formal. 
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- Peserta didik yang belajar secara mandiri. 

 

3.2. Tinjauan Khusus Lokasi Perencanaan 

3.2.1. Kondisi Eksisting 

Kondisi eksisting Desa Tablolong dengan melihat Sarana dan Prasarana pada 

Kawasan, antara lain : 

1. Kesehatan 

Sarana prasarana dasar kesehatan di wilayah Desa Tablolong masih sangat 

minim, hal ini ditunjukkan dengan sarana kesahatan yang dimiliki hanyalah 1 

unit puskesmas pembantu, dengan tenaga paramedik 1 orang bidan dibantu 1 

dukun bayi, sedangkan pos pelayanan terpadu (Posyandu) sejumlah 3 unit 

dengan kader aktif sejumlah 15 orang. 

 

Gambar 3.6 Sarana Kesehatan Desa Tablolong 

(Sumber: Data Olahan Pribadi Tahun 2018) 

 

2. Pendidikan 

Dari aspek prasarana dasar pendidikan, di Desa Tablolong hanya memiliki 1 

buah  SD  dengan jumlah murid 219 siswa dan 1 buah PAUD, kondisi 

bangunan sekolah cukup baik namun sampah-sampah bertebaran di halaman 

sekolah, sehingga sangat mempengaruhi higienitas sekolah, hal ini diperburuk 
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dengan kondisi pagar sekolah yang rusak sehingga hewan ternak penduduk 

Desa Tablolong yang dibiarkan tidak terikat/tidak dikandang masuk ke 

halaman sekolah.  

 
Gambar 3.7 Sarana Pendidikan Desa Tablolong 

(Sumber: Data Olahan Pribadi Tahun 2018) 

 

3. Perdagangan 

Untuk sarana perdagangan Desa Tablolong masih berupa kios-kios kecil yang 

menjual kebutuhan hidup warga sehariharinya seperti: gula, kopi, rinso, obat 

nyamuk, makanan kecil dan sebagainya. 

 

Gambar 3.8 Sarana Perdagangan Desa Tablolong 

(Sumber: Data Olahan Pribadi Tahun 2018) 

 

4. Social 

Terdapat sarana social seperti tempat peribadatan musolah, Gereja Jemaat 

Amanau Tablolong dan Jemaat Kefas. Sedangkan balai desa dan pos jaga 

belum tersedia secara baik. 
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Gambar 3.9 Sarana Peribadatan 

(Sumber: Data Olahan Pribadi Tahun 2018) 

 

5. Tempat Penjemuran Ikan 

Terdapat tempat penjemuran (parepare) yang di manfaatkan masyarakat Desa 

Tablolong bukan hanya sebagai tempat penjemuran ikan tetapi juga 

penjemuran rumput laut. 

 

Gambar 3.10 Tempat penjemuran 

(Sumber: Data Olahan Pribadi Tahun 2018) 

 

3.2.2. Potensi Desa Tablolong 

Komoditi unggulan Desa Tablolong adalah rumput laut, jenis rumput laut yang 

dikembangkan penduduk adalah Eucheuma Cotonii (Katoni) dan Eucheuma 

Spinosum(SP), tingkat produksi rumput laut cukup baik, tercatat produksi rumput 

laut jenis katoni pada tahun 2007 adalah 500 ton dan tahun 2008 480 ton, namun 

semenjak bocornya kilang minyak mokantara Australia pada tahun 2009 

menyebabkan pencemaran Laut Timor yang berdampak kelompok nelayan Desa 
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Tablolong selama 3 tahun mengalami gagal panen rumput laut karena mati terkena 

bahan kimia dan minyak dari Mokantara, saat ini kemampuan produksi beranjak 

pulih dari gagal panen, saat ini telah mampu panen dengan total produksi 50% dari 

tahun-tahun sebelum terjadi pencemaran, perlahan perairan Tablolong mulai pulih 

dengan kemampuan produksi pada tahun 2014 sejumlah 289 ton. Kegiatan sehari-

hari masyarakat memelihara rumput laut, panen dan menjemur rumput laut 

mewarnai kehidupan penduduk desa. 

Kegiatan budidaya rumput laut oleh penduduk Desa Tablolong dalam pengamatan 

sebagian besar dilakukan secara sederhana/minim teknologi, sejak tahapan 

pengikatan, pemeliharaan, panen maupun tahapan pasca panen. Pada tahap pasca 

panen hanya dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari, sehingga rumput laut 

yang dihasilkan dijual kepada pengepul dalam kondisi bahan mentah. Inovasi 

dalam budidaya rumput laut sedikit nampak pada kegiatan penjemuran dimana 

telah disiapkan bangunan khusus untuk penjemuran saat musim penghujan 

Diversifikasi kegiatan pasca panen seperti mengolah rumput laut menjadi bahan 

setengah jadi dalam bentuk chips atau bahan jadi berupa olahan makanan perlu 

dilakukan mengingat posisi strategis Desa Tablolong sebagai desa wisata yang 

membutuhkan dukungan industri kreatif sebagai pemenuhan kebutuhan para 

wisatawan yang berkunjung ke pantai Tablolong. Kelompok ekonomi produktif 

rumput laut sudah ada di Desa Tablolong namun saat observasi dilakukan terkesan 

hanya papan nama karena tidak nampak kegiatan produksi dan hasil produksi pada 

lokasi sentra produksi ekonomi produkstif rumput laut. 

Desa Tablolong juga dikenal sebagai destinasi wisata Kabupaten Kupang, dengan 

daya tarik unggulannya adalah wisata pemancingan laut dan wisata pantai. Bahkan 

Tablolong dikenal sebagai "Pusat Olahraga Memancing ". Event Wisata Yang 

Sering Di Gelar Oleh Pemerintah Provinsi NTT di kawasan wisata Tablolong ini 

adalah turnamen memancing berskala internasional. Turnamen ini telah beberapa 

kali dilaksanakan, dengan tujuan mempromosikan obyek wisata yang ada di NTT 

terutama di Kabupaten Kupang, khususnya wisata pantai Tablolong. Jenis ikan 

yang Banyak dijumpai diperairan kawasan pantai Tablolong adalah ikan marlin, 

layaran, tenggiri, wahui, kuwe, barakuda, lemadang dan tuna. 
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Daya tarik wisata selain pemancingan adalah keindahan pantai pasir putih yang 

dihiasi oleh batu-batu karang mati yang memiliki warna panel yg unik dan 

memukau, pantai Tablolong merupakan salah objek pilihan masyarakat kota 

Kupang untuk berekreasi mengisi waktu libur. Pantai ini ramai dikunjungi oleh 

pengunjung pada hari sabtu dan minggu, selain itu tidak jarang pengunjung yang 

datang habya untuk menikmati mataharai terbenam di pantai ini. Namun sayang 

beberapa fasilitas pendukung yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten 

Kupang berupa lopo-lopo semacam bangunan terbuka dengan tempat duduk dan 

atap bulat untuk bersantai tampat tidak terawat dan rusak sehingga memunculkan 

kesan sudah lama tidak dipelihara dan dirawat. Jumlah keseluruhan bangunan lopo 

adalah 11 lopo, namun hanya 4 yang masih baik, atapnya masih utuh. Sedangkan 7 

lopo lainnya sudah rusak termakan usia atau akibat tidak terawat. Disamping itu 

akses jalan masuk 500 meter dalam keadaan rusak, aspal jalan sudah terkelupas. 

Sementara fasilitas lainnya pun amat memprihatinkan, seperti 2 unitwater 

closet (WC) yang terletak persis di areal wisata itu, tak berpintu lagi dan tidak ada 

akses air bersihnya serta dindingnya terdapat banyak coretan, praktis WC tak bisa 

digunakan lagi. 

Fasilitas wisata lain yang disiapkan pihak swasta juga tersedia berupa homestay dan 

hotel. Sekitar 200 meter dari pintu gerbang wisata pantai Tablolong akan dijumpai 

sebuah homestay "Kaki Ayam" yang dibangun oleh warga negara Canada. 

Di homestayini terdapat beberapa lopo yang unik, lopo ini bagian bawah terbuka 

sehingga bisa untuk bersantai sedangkan jika kita naik tangga ke atas maka terdapat 

tempat untuk beristirahat. Sayang tempat ini pun terkesan kurang terpelihara, 

fasilitas WC pun dalam keadaan rusak, mungkin karena sudah sangat jarang 

wisatawan yang datang ke tempat ini. 400 meter ke arah barat dari homestay “Kaki 

Ayam” akan dijumpai hotel yang cukup besar yang dibangun pihak swasta, namun 

2 tahun belakangan ini pembangunan hotel terhenti akibat perijinan AMDAL dan 

konflik status tanah dengan masyarakat, sehingga bangunan hotel terkesan 

mangkrak tidak terurus. 

Wisata diving/penyelaman juga menjadi daya tarik wisata Tablolong. Lokasi 

penyelaman favorit adalah karang beatrix, karang dalam dan karang tabui. 
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Keindahan bawah laut karang beatrix yang berjarak sekitar 5 mil dari pantai sudah 

banyak dikenal oleh para penyelam manca negara. Karang beatrix memiliki julukan 

sebagai ‘supermarket ikan’ karena semua jenis ikan dapat ditemukan di lokasi 

itu. Sedangkan dua karang lainnya yang tak kalah menarik adalah karang Dalam 

dan karang Tabui. Di tiga karang ini hidup jenis ikan yang sering dilombakan dalam 

berbagai turnamen memancing seperti jenis Marlin, Layaran, Tenggiri, Wahui, 

Kuwe, Barakuda, Lemadang, dan Tuna. 

Selain daya tarik wisata pantai, di Desa Tablolong juga ada daya tarik wisata alam 

dan budaya, dimana di arah selatan obyek wisata Tablolong terdapat hutan belukar 

seluas 3 ha yang dihuni oleh satwa berupa monyet dan kambing hutan, serta 

pemukiman  Suku Panaf dengan jumlah Kepala Keluarga 18 KK, dengan 

bahasanya adalah campuran bahasa Oekusi, Helong dan Rote (merupakan keunikan 

satu Dusun Panaf). 

Jumlah kunjungan wisatawan di kawasan Tablolong pada tahun 2014 tercatat 

11.507 wisatawan dengan nilai retribusi perpengunjung Rp. 2000, bila 

dibandingkan dengan desa Oematnunu yang mampu menghasilkan jumlah 

kunjungan lebih besar yaitu 13.311 dengan retribusi Rp. 5000 padahal obyek wisata 

Desa Tablolong jauh lebih menarik. Kekurangan obyek wisata Tablolong adalah 

fasilitas dasar seluruhnya dalam keadaan rusak, kotor dipenuhi sampah rumah 

tangga dan tidak ada industri kreatif yang muncul sebagai pendukung pariwisata, 

bahkan produk ikan yang dijual masyarakat harganya sama dengan harga pasar di 

Kota Kupang. 

3.2.3.    Kondisi Utilitas Desa Tablolong 

Kondisi Utilitas di Desa Tablolong sekitar Permukiman Kampung Nelayan antara 

lain: 1)Jaringan Listrik Bersumber Dari Pln Dengan Daya Listrik 2300 Kwh; 2) 

Jaringan Telepon Milik PT TELKOM; 3) Jaringan air bersih berasal dari sumur 

bor yang dikelolah oleh PDAM.  

Selain itu masih ada kekrangan yang hingga saat ini belum dilengkapi yakni:  

1) Jaringan Air Kotor : pembuangan airkotor seperti limbah cuci dan air bekas pakai 

saluran pembuangan menuju ke septitank yang ada di setiap rumah warga.Untuk 

saluran air hujan belum tersedianya drainase. 
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2) TPS :Pada desa Tablolong belum tersedianya TPS yang layak. Para warga 

biasanya membuang sampah di sembarang tempat terutama di laut 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Kondisi Jaringan Listrik Desa Tablolong 

(Sumber: Data Olahan Pribadi Tahun 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Kondisi Jaringan 

Telepon 

(Sumber: Data Olahan Pribadi 

Tahun 2018) 

Gambar 3.13 Kondisi PDAM Desa 

Tablolong 

(Sumber: Data Olahan Pribadi Tahun 

2018) 

 


