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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Letak Desa Pematang Pasir 

Desa Pematang Pasir terletak di wilayah pesisir yang bagian depan desanya 

dibatasi oleh jalan Lintas Timur Sumatra, berada di Kecamatan Ketapang, 

Kabupaten Lampung Selatan. Desa Pematang Pasir dapat ditempuh dengan jarak  

± 110 KM (lihat gambar 1) dari terminal induk Raja Basa Bandar Lampung, 

dengan memerlukan waktu ± 3 jam. Jenis kendaraan yang digunakan menuju 

Desa Pematang Pasir umumnya jasa travel, selain itu juga ada kendaraan umum 

(bus), tetapi hanya sampai di Desa Gayam, Kecamatan Penengahan. Dari Desa 

Gayam menuju Desa Pematang Pasir masih menempuh jarak ± 40 KM.  

Untuk mencapai Desa Pematang Pasir, jenis bus yang dapat dinaiki adalah bus 

Bukit Barisan, Bus Rapid Trans (BRT), dan lain-lain. BRT dapat ditemui di loket 

dalam terminal induk Raja Basa dan dapat juga dinaiki di luar terminal, begitu 

juga dengan bus bukit barisan. Jika ingin cepat sampai, penumpang dapat 

menggunakan jasa travel yang biasanya ngetem di pinggir jalan baypas raya.  

Kendaraan umum yang ditumpangi hanya sampai Desa Gayam dan tidak ada yang 

sampai ke Desa Pematang Pasir. Ongkos dari terminal Raja Basa menuju Desa 

Gayam yaitu Rp 25.000, kemudian jika ingin melanjutkan ke Desa Pematang 
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Pasir, memerlukan jasa ojek dengan biaya Rp 20.000 sampai Rp 25.000. Oleh 

karena itu, kebanyakan orang yang ingin menuju Desa Pematang Pasir 

menggunakan jasa travel dengan ongkos Rp 50.000. Biaya yang dikeluarkan 

dengan menggunakan kendaraan umum dan jasa travel hampir sama, sehingga 

untuk mengefesiensikan waktu lebih baik menggunakan jasa travel agar tidak 

menyambung kendaraan.  

 

Gambar 1. Peta Kecamatan Ketapang 

Sumber: kingsandintl.com/WPS.pdf. 2013. Internet 

Perjalanan menuju Desa Pematang Pasir dari Raja Basa dengan menggunakan jasa 

travel melewati 1 Kota, 1 Kabupaten, dan 7 Kecamatan. Dari Kecamatan 

Rajabasa, kendaraan yang ditumpangi melewati jalan raya baypas, ukuran 

jalannya sangat besar tetapi begitu banyak lubang dan berdebu. Di dalam 

Lokasi 
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perjalanan sebelum sampai di Kecamatan Panjang akan melewati pinggiran dari 

Kecamatan Kedaton dan Kecamatan Way Halim. Setelah itu ± 30 menit kita akan 

memasuki Kecamatan Panjang yang jalannya cukup sempit dan banyak 

pepohonan di sepanjang pinggiran jalan. Dalam perjalanan di Kecamatan Panjang 

ini juga kita dapat menikmati pemandangan alam yang indah, yaitu di sebelah kiri 

banyak bukit-bukit yang penuh dengan pepohonan dan di sebelah kanan sesekali 

kita dapat melihat pantai yang terbentang luas.  

Sebelum sampai di batas Kecamatan Panjang, kita dapat melihat pemandangan 

PLTU Tarahan dan Pelabuhan Peti Kemas Panjang. Setelah itu, kita akan 

memasuki Kabupaten Lampung Selatan yaitu di Kecamatan Katibung. Dalam 

perjalanan di kecamatan ini akan melewati perkebunan kelapa sawit yang 

terbentang luas, dan tempat wisata pantai Pasir Putih. Selama perjalanan di 

Kecamatan Katibung kita dapat menikmati pemandangan yang menakjubkan, 

yaitu Gunung Rajabasa yang sering didaki oleh mahasiswa pecinta alam dari 

berbagai provinsi.  

Semakin jauh kendaraan melewati Kecamatan Katibung, Gunung Rajabasa pun 

sudah tidak nampak lagi, itu tandanya perjalanan sudah memasuki Kecamatan 

Sidomulyo. Kecamatan Sidomulyo sama seperti Kecamatan Katibung, yaitu 

berada di kaki Gunung Rajabasa. Setelah melewati Kecamatan Sidomulyo, kita 

akan sampai di Kecamatan Kalianda yang juga berada di kaki Gunung Rajabasa 

dan pinggiran pantai. Perjalanan sudah lebih dari 2 jam, dan kita akan memasuki 

Kecamatan Ketapang. Jalur untuk menuju Desa Pematang Pasir memiliki 2 jalur, 

setibanya di pasar Ketapang, kendaraan dapat terus berjalan lurus ataupun 
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memilih belok ke kanan. Akan tetapi, kendaraan travel lebih memilih jalur yang 

lurus karena apabila memilih jalur yang membelok ke kanan kondisi jalannya 

sangat buruk dan berlubang.  

Selama perjalanan di Kecamatan Ketapang, banyak ditemui pemandangan pohon 

kelapa dan bukit-bukit yang terbentang luas. Disaat musim tanam jagung kita juga 

akan melewati kebun jagung yang berada di dataran yang curam, dan hal tersebut 

semakin memperindah pemandangan selama di perjalanan. Di balik pemandangan 

indah yang kita temui di sepanjang jalan, sesungguhnya kendaraan yang memilih 

untuk melewati jalur yang lurus akan tetap menemui kondisi jalan yang rusak 

berat. Namun, hal ini juga disebabkan kondisi cuaca pada saat itu sedang musim 

hujan dengan curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan jalanan tergerus air 

hingga membuat lubang-lubang yang ada semakin dalam dan melebar. Jalanan 

yang rusak tersebut membuat kendaraan yang melewatinya harus memperlambat 

kendaraannya, selain agar kendaraan tidak rusak, hal tersebut juga berguna untuk 

menghindari kecelakaan.  

Ketika kendaraan sudah melalui jalanan yang rusak selama ± 30 menit, itu 

tandanya kendaraan sudah memasuki jalan Lintas Timur Sumatra, dan berarti kita 

juga sudah mendekati Desa Pematang Pasir. Setelah memasuki jalan Lintas Timur 

Sumatra ini, tidak ada banyak rumah yang terlihat dan hanya ada hutan-hutan 

rimbun di sepanjang jalan. Kendaraan terus berjalan dan kemudian akan 

mendapati Polsek Ketapang di sebelah kiri jalan. Setelah melewatinya, dari 

kejauhan akan terlihat banyak toko-toko dan warung yang berjajar di sepanjang 
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jalan. Artinya, kendaraan sudah memasuki Dusun Rejosari 2 di Desa Pematang 

Pasir.  

B. Sejarah Desa Pematang Pasir 

Pada tahun 1972 di Kecamatan Ketapang dilakukan pembukaan lahan yang 

menjadi proyek transmigrasi. Menurut penuturan tokoh masyarakat desa yang 

juga pelopor pembukaan lokasi usaha dan pemukiman di desa ini (Marjono, dkk.), 

sekitar 30 KK dari Wonosobo dan Kota Agung (Kabupaten Tanggamus) yang 

mendengar informasi dari H. Rais (pada saat itu anggota DPRD Provinsi 

Lampung) dan Masrah Saleh (Kades Gayam) kemudian melakukan transmigrasi 

secara sukarela ke wilayah yang sekarang ini termasuk Desa Taman Sari. Lokasi 

lahan yang dibuka dan akan dihuni oleh sekelompok warga yang datang dipilih 

sendiri sesuai yang dikehendaki, karena belum ada yang bermukim di desa ini. 

Pada tahun 1973, ketigapuluh KK tersebut dengan mengeluarkan biaya 

administrasi sebesar Rp 5.500.- untuk 2 ha lahan per KK diizinkan membuka areal 

baru di Desa Pematang Pasir di bawah koordinasi Yayasan Pembina Umat (YPU) 

yang pada waktu itu diketuai oleh Yakub Lubis. Pelaksanaan pengukuran lahan 

dilakukan oleh juru ukur agraria (Tumiri) dan didampingi polisi kehutanan 

(Silalahi). Pada awal pembukaan lahan, Desa Pematang Pasir masih berupa hutan 

dan rawa-rawa, dan belum ada jalan yang layak untuk jalur transportasi dengan 

kendaraan. Tahun berikutnya (1974), gelombang pendatang ke II dari Wonosobo 

(40 KK) melanjutkan pembukaan lahan untuk pertanian tanaman tahunan dan 

palawija. Selanjutnya kedatangan petani lebih bersifat perorangan, baik berasal 

dari daerah Lampung sendiri maupun dari Pati (Jateng) dan Kronjo (Jabar).  
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Desa Pematang Pasir pada awalnya merupakan wilayah Desa Gayam. Masyarakat 

pendatang yang membuka lokasi di sini dipimpin oleh seorang Kepala Suku 

(Ramlan Lubis) berkoordinasi dengan YPU sampai YPU bubar pada tahun 1979. 

Pada tahun 1980, wilayah bukaan baru ini dibagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun 4, 

5, dan 6 sebagai bagian dari Desa Gayam. Dengan meningkatnya jumlah 

penduduk, maka semakin kompleks aktivitas dan permasalahan masyarakatnya, 

terutama menyangkut administrasi pemerintahan. Pada tahun 1988, Desa 

Pematang Pasir ditingkatkan statusnya menjadi desa persiapan dan pada tahun 

1993 ditingkatkan lagi menjadi desa definitif. 

Sebagian wilayah Desa Pematang Pasir termasuk dalam kawasan Proyek Rawa 

Sragi II untuk areal persawahan, yang pembangunan drainase dan tanggul 

penangkisnya dilaksanakan tahun 1987 sampai 1988. Bersamaan dengan 

pembangunan Proyek Rawa Sragi II, pendatang perorangan yang berasal dari Pati 

dan Kronjo mulai membuka lahan pesisir di luar tanggul penangkis untuk empang 

bandeng, yang akhirnya juga digunakan sebagai tempat pemeliharaan udang 

dengan memanfaatkan saluran drainase untuk memasukan air laut. Kegiatan ini 

bisa dianggap sebagai awal pembukaan jalur hijau di pesisir Desa Pematang Pasir 

yang sebagian kawasan tersebut juga termasuk Register 1 yang diperuntukkan 

sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi. Pelaksanaan landreform Proyek 

Rawa Sragi II dengan jatah 1 ha pekarangan dan 1 ha sawah tiap KK, untuk 

wilayah Pematang Pasir tidak disetujui oleh masyarakat dan akhirnya lahan sawah 

yang sudah dicetak tetap dimiliki oleh pemilik lahan sebelumnya.  
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Jumlah dusun di Desa Pematang Pasir sempat bertambah menjadi 5 dusun karena 

semakin meningkatnya jumlah penduduk, yaitu Purwosari, Rejosari 1, Rejosari 2, 

Sidomukti 1, dan Sidomukti 2. Akan tetapi, dengan semakin berkembangnya 

sumberdaya manusia di Desa Pematang Pasir, terjadilah pemekaran desa (terjadi 

pada dusun Sidomukti 1 dan 2) dan baru diresmikan pada akhir bulan Maret 2013. 

C. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Pematang Pasir 

 

1. Jalan Dusun 

Jalan di masing-masing dusun dibagi kelompok berdasarkan jalur/jalan 

dusun. Dusun Purwosari memiliki lima jalur, Rejosari 1 tiga jalur, dan 

Rejosari 2 tiga jalur. Kondisi jalan di masing-masing dusun di Desa 

Pematang Pasir sudah cukup baik, karena bisa menghubungkan, antara 

dusun satu dan yang lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan 

warga yang memiliki rumah di ujung jalur untuk menjangkau warga yang 

lainnya dan tidak perlu lagi melewati jalan utama.  

Kondisi jalan pada masing-masing dusun sama, yaitu jalan berbatu yang 

lebarnya 4 meter, meskipun ada jalan yang berpasir. Jalan ini normal dan 

dapat digunakan untuk berjalan kaki atau menggunakan kendaraan beroda 

dua maupun beroda empat, jika cuaca terang dan panas jalan hanya berdebu 

dan batu-batuannya cukup tajam. Pada saat musim penghujan jalan ini 

sedikit bermasalah karena lahannya berpasir.  

Jalan yang berbatu besar dan tajam membuat warga yang menggunakan 

kendaraan beroda dua dan berjalan kaki sedikit kesulitan, meskipun ada 
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jalan setapak yang tidak diberi batu di pinggir kanan dan kiri jalan untuk 

pengendara beroda dua. Pengendara beroda dua juga kesulitan karena jalan 

setapak cukup berpasir dan licin jika tidak hati-hati. Pada jalan yang 

berpasir saat musim hujan menjadi tidak merata karena kondisi jalan tidak 

padat, namun pada musim kemarau kembali menjadi padat.  

Kondisi jalan di setiap dusun tidak terlalu terganggu, karena kendaraan yang 

masuk hanya kendaraan beroda dua dan kendaraan beroda empat yang 

muatannya tidak terlalu berat. Akan tetapi berbeda dengan lingkungan 

warga yang memiliki tempat tinggal di pinggir pantai, kondisi jalannya 

kurang baik dan jenis tanahnya merupakan tanah liat, sehingga saat musim 

hujan menjadi becek dan licin. Hal tersebut membuat warga yang berada di 

pinggir pantai cukup terisolir, meskipun hanya saat musim panen saja warga 

tersebut berada di sana.  

Jalur yang menuju pinggir pantai merupakan jalur yang juga digunakan oleh 

pemilik tambak. Jalur yang menuju tambak dapat dilalui juga dengan 

kendaraan beroda dua dan apabila menempuhnya dengan berjalan kaki 

jaraknya terlalu jauh. Sedangkan untuk kendaraan beroda empat tidak dapat 

melaluinya dan hanya dapat menunggu di simpang jalan. Dalam 

kesehariannya, jalur di masing-masing dusun tidaklah terlalu ramai, karena 

dari pagi hari hingga menjelang petang warga masih pergi ke sawah dan 

tambak. Sama juga halnya pada jalan utama yang merupakan jalan Lintas 

Timur Sumatra, jalanan tersebut ramai hanya pada waktu ada bongkaran 

kapal dari Bakauheni. Begitu juga dengan warga setempat tidak banyak 
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yang melewati jalan utama tersebut, mereka hanya melewatinya saat pagi 

hari dan siang hari ketika mengantar dan menjemput anak sekolah dan orang 

yang ke pasar.  

2. Proyek Rawa Sragi II dan Tanggul Penangkis 

Desa Pematang Pasir awalnya merupakan kawasan rawa, sehingga sebagian 

besar lingkungannya tergenang air. Pada tahun 1972 ketika kawasan ini 

dibuka untuk dijadikan lokasi transmigrasi, hal tersebut menjadi 

permasalahan utama yang sangat disoroti karena keadaan tersebut cukup 

menghambat aktivitas warga. Oleh karena itu, pemerintah belanda 

memberikan gagasan untuk membuat proyek rawa sragi. Proyek ini 

merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh warga, dinas PU, dan 

pemerintah belanda pada tahun 1985. Proyek ini dilakukan dengan cara 

membuat parit-parit di lokasi yang akan dijadikan sebagai sawah dan 

tambak supaya air yang tergenang dapat meresap. Akan tetapi, karena 

wilayah ini sudah lama tergenang air, kondisi tanahnya pun sudah menjadi 

lumpur, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat 

memanfaatkan parit-parit tersebut. 

Proyek rawa sragi ini juga sempat menimbulkan persoalan, mulai sejak 

pembuatan hingga layak fungsi. Saat pembuatannya, permasalahan terjadi 

pada alat berat yang digunakan untuk membuat parit. Alat berat tersebut 

terhanyut ke dalam lumpur, karena memang kawasan ini sudah lama 

tergenang air. Saat parit sudah dapat dipergunakan, persoalan baru pun 

muncul karena oknum-oknum tertentu telah melakukan penyelewengan. 
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Awalnya pemerintah telah berjanji akan mebagika lahan sawah secara adil 

pada warga. Akan tetapi, setelah parit dapat dipergunakan banyak warga 

yang tidak mendapatkan bagian, sehingga pemerintah pun mendapat protes 

dari warga karena hanya beberapa orang yang mendapatkan lahan dengan 

ukuran yang cukup luas. 

Setelah lahan sawah dan tambak dapat dipergunakan, pemerintah pun 

memprogramkan untuk membuat tanggul penangkis, karena hanya dengan 

pembuatan parit saja perairan di lahan persawahan masih memiliki kadar 

garam yang cukup tinggi yang disebabkan rembesan dari lahan tambak. 

Oleh karena itu, dinas PU mulai membuat tanggul penangkis yang 

memisahkan antara parit pertambakan dan parit persawahan, sehingga 

kondisi sawah tidak lagi terganggu oleh masalah intrusi air laut. 

Pada tanggul penangkis ini juga terdapat jembatan yang menjadi bagian 

dalam jalan Lintas Timur, sehingga tanggul penangkis yang merupakan 

irigasi ini selalu dilalui oleh banyak orang. Jembatan yang terdapat di jalan 

lintas ini ada 2, satu jalan utama yang merupakan termasuk jalan Lintas, 

kemudian satu lagi merupakan jalan penyebrangan dari Dusun Purwosari 

menuju Dusun Sidomukti yang sudah menjadi Desa Way Sidomukti. Dari 

jembatan tersebut kita dapat melihat pemandangan yang indah, kemudian di 

dalam tanggul banyak ikan dan kepiting berwarna merah yang menambah 

keunikan Desa Pematang Pasir.  
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Gambar 2. Jembatan Tanggul Penangkis 

Sumber: Data Primer 

3. Kondisi Rumah Petani dan Petambak 

Pada setiap jalur di Desa Pematang Pasir terdapat barisan rumah di pinggir 

jalan. Jarak antara satu rumah dengan yang lainnya ada yang berdekatan dan 

ada juga yang berjauhan. Sebagian besar rumah yang terdapat di desa ini 

memiliki halaman yang luas dan ditanami banyak tumbuh-tumbuhan, 

terutama sayur-sayuran yang dapat dikonsumsi untuk keperluan sehari-hari. 

Kondisi rumah petani dan petambak saat ini sudah cukup baik, karena 

ekonomi masyarakat sudah mengalami kemajuan.  

Halaman atau pekarangan di sekitar rumah juga digunakan oleh warga untuk 

membuat kolam pembibitan ikan bandeng. Banyak juga warga yang 

memiliki pekarangan khusus yang cukup luas untuk ditanami sayur-sayuran 

dan bahan-bahan dapur. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pengeluaran 

sehari-hari. Selain itu, adanya potensi burung walet di Desa Pematang Pasir 

dimanfaatkan juga oleh warga dengan membangun gedung penangkaran 
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walet di pekarangannya untuk menghasilkan sarang burung walet yang 

harganya cukup tinggi.  

Rumah masyarakat di desa ini hampir keseluruhan sudah permanen, 

meskipun masih ada beberapa rumah geribik. Rumah geribik ini masih ada 

karena pemiliknya memang tidak sanggup untuk membangun rumah 

permanen karena keterbatasan ekonomi. Status lahan dan rumah yang dihuni 

warga sebagian besar sudah bersertifikat. Akan tetapi, masih ada juga 

beberapa lahan dan rumah yang belum memiliki sertifikat tanah. Menurut 

Kepala Urusan Pemerintahan Desa Pematang Pasir, beberapa lahan warga 

yang belum memiliki sertifikat tanah, salah satunya disebabkan oleh 

masalah keuangan karena biaya pembuatan sertifikat saat ini cukup mahal. 

Oleh karena itu, lahan yang belum bersertifikat sebagian besar merupakan 

milik warga yang ekonominya menengah ke bawah.  

Pada tahun 1994, pemerintah desa pernah melakukan pembuatan surat 

tanah, tetapi gagal. Ribuan warga yang membuat sertifikat tanah merasa 

kecewa karena sudah menunggu cukup lama dan tidak memperoleh hasil 

apapun. Hal tersebut disebabkan oleh penyelewengan dana yang dilakukan 

oleh oknum tertentu, sehingga sertifikat tanah tersebut tidak sampai ke 

seluruh warga.  
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Gambar 3. Salah satu rumah warga di dekat pasar 

Sumber: Data Primer 

Gambar di atas menunjukkan kondisi rumah yang sudah permanen. Atap 

rumah yang berbahan genteng dengan desain masa kini, sudah sangat 

banyak ditemukan di Desa Pematang Pasir. Kondisi rumah pada gambar di 

atas sudah sangat baik, termasuk juga fasilitasnya. Seperti ruangan rumah 

yang luas, memiliki dapur, kamar mandi yang luas, ruang tamu dengan kursi 

sofa yang nyaman, ruang keluarga, beberapa ruang kamar, memiliki teras 

rumah, lantai yang beralaskan keramik, televisi, halaman rumah yang 

dipagari, sumur bor untuk kebutuhan air tawar, dan fasilitas mewah lainnya.  

Rumah pada gambar tersebut berada di pinggir jalan lintas, dan terlihat 

dengan jelas juga bahwa jenis tanahnya adalah pasir. Pemilik rumah tersebut 

adalah seorang petani dan pengusaha. Terlihat di belakang rumahnya, 

terdapat bangunan gedung walet yang cukup tinggi dan juga pohon kelapa 

dan tanaman sayur-sayuran. Pada halaman depan rumahnya yang dipagari 

terlihat kosong dan hanya ada beberapa tanaman bunga di dalam pot.  
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Tidak jauh berbeda dengan kondisi rumah warga petani dan petambak yang 

lainnya, hanya saja tidak banyak warga yang memiliki usaha penangkaran 

burung walet. Warga yang tidak memiliki gedung walet menggunakan 

halaman dan pekarangannya yang luas untuk berkebun sayur-sayuran. 

Rumah warga di desa ini juga masih ada yang dapurnya beralaskan tanah 

meskipun ruang tamunya sudah beralaskan keramik, masih ada yang 

menggunakan sumur biasa dengan pompa air atau bahkan menimbanya 

dengan alat kerekan dan tali timba.  

Selain itu, ada juga beberapa warga yang memiliki usaha tambak dengan 

cara membuat rumah di pinggir pantai yang disinggahinya hanya pada saat 

musim panen saja. Kondisi rumah tersebut sangat sederhana, terbuat dari 

geribik dan ukurannya kecil. Rumah tersebut hanya digunakan warga untuk 

menjaga tambaknya di saat menjelang panen, kemudian setelah panen 

mereka akan kembali ke rumahnya yang berada jauh dari tambak. Oleh 

karena itu, kondisi rumah tidak perlu mewah karena hanya digunakan 

sebagai tempat singgah sementara.  

Di desa ini juga terlihat kondisi rumah warga yang memiliki banyak anak 

dengan perekonomian yang cukup, mereka tidak terlalu memikirkan tentang 

rumah yang berlebihan, mereka hanya berpikir tentang pendidikan dan 

kesuksesan anak. Namun, meskipun demikian masih banyak anak yang 

tidak mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena 

kurangnya kesadaran masyarakat tentang hal tersebut. Kondisi ini 
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menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan warga di Desa Pematang Pasir 

dari segi ekonominya bervariasi.  

4. Masjid, Musholla, dan Pondok Pesantren 

Jumlah masjid yang terdapat di Desa Pematang Pasir ada 2, yaitu satu di 

Dusun Purwosari dan satu lagi di Dusun Rejosari 2. Kedua masjid tersebut 

lokasinya cukup strategis, yaitu berada di pinggir jalan raya sehingga bagi 

masyarakat cukup mudah menjangkaunya meskipun ada yang masih harus 

menggunakan kendaraan untuk beribadah. Dengan bangunan masjid yang 

cukup besar dan letaknya berada di pinggir jalan Lintas Timur, fasilitas 

tempat ibadah ini tidak hanya dinikmati oleh warga Pematang Pasir, tetapi 

juga umat muslim yang sedang melintas di Desa Pematang Pasir. 

Masjid lain yang berada di Dusun Rejosari 2 merupakan Masjid Agung 

yang ukurannya lebih besar dibandingkan masjid yang berada di Dusun 

Purwosari. Masjid Jami’Al Muhajirin memiliki gedung yang besar dan 

halaman yang luas. Masyarakat sering melakukan acara keagamaan di 

masjid ini, seperti pengajian dan ibadah saat hari raya Islam. 

Kedua masjid di Desa Pematang Pasir ini sering digunakan oleh warga 

untuk sholat Jum’at dan sholat berjamaah. Warga yang sudah tua 

kebanyakan memilih masjid yang lebih dekat dengan lokasi rumahnya untuk 

beribadah, tetapi untuk warga yang masih muda lebih memilih untuk 

melakukan sholat Jum’at maupun sholat berjamaah di Masjid Agung karena 

ukuranya lebih besar. Begitu juga dengan ibu-ibu yang ingin melakukan 
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pengajian, lebih memilih untuk melaksanakannya di Masjid Agung yang 

lebih besar.  

 

 

Gambar 4. Masjid Agung Jami’ Al Muhajirin 

Sumber: Data Primer 

Sebelum Desa Pematang Pasir mengalami pemekaran, jumlah masjid di 

desa ini ada 3. Akan tetapi setelah Dusun Sidomukti memisahkan diri, 

hanya ada 2 masjid yang dapat digunakan oleh warga Pematang Pasir. 

Kedua masjid tersebut sering digunakan menjadi tempat kegiatan rutin, 

selain sholat Jum’at dan sholat berjamaah juga ada kegiatan pengajian yang 

diadakan seminggu sekali.  

Selain 2 masjid yang sering digunakan oleh warga sebagai tempat 

beribadah, hampir disetiap RT juga ada musholla yang dapat digunakan 
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warga untuk sholat wajib lima waktu dan untuk belajar mengaji bagi anak-

anak setelah sholat Maghrib sampai sholat Isya’. Musholla yang cukup 

banyak dan mudah untuk dijangkau oleh warga ini sebagian besar berada di 

dalam desa. Ukurannya sama seperti musholla pada umumnya, dan ada 

beberapa musholla juga yang diberi fasilitas sumur bor untuk mendapatkan 

air tawar yang berguna untuk wudhu dan juga digunakan oleh warga 

setempat yang sulit memperoleh air tawar.  

 

Gambar 5. Pondok Pesantren Alfalah 

Sumber: Data Primer 

Di Desa Pematang Pasir juga ada 3 Pondok Pesantren, yaitu dua di dusun 

Purwosari dan satu di Dusun Rejosari. Kondisi ketiga pondok pesantren ini 

cukup bervariasi, seperti Pondok Pesantren Alfalah, pondoknya sangat 

menenangkan, banyak tanaman di halamannya, kemudian pondokkan dan 

juga asramanya dipagari dengan pagar batu bata. Lokasinya juga berada di 
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dalam desa, sehingga tidak terlalu terganggu dengan suara kendaraan yang 

lalu-lalang di jalan raya.  

Berbeda dengan Pondok Pesantren Hidayatussalikin yang lokasinya berada 

di pinggir jalan lintas. Kondisi pondok ini terlihat sangat gersang dan tidak 

terlalu tenang. Akan tetapi, karena difungsikan sebagai tempat mendidik 

ajaran agama pemuda-pemudi yang terdapat di Desa Pematang pasir, hal 

tersebut tidak menjadi masalah besar.  

Di pondok pesantren yang terdapat di Desa Pematang Pasir sering diadakan 

pengajian rutin setiap Jumat pagi untuk para santri-santrinya. Pondok 

pesantren sangat dimanfaatkan oleh para orang tua untuk membangun 

spritualitas anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa. Warga di desa ini 

hampir kesuluruhan beragama Islam, sehingga sebagian besar fasilitas 

rumah ibadahnya adalah yang mendukung keimanan umat Islam 

Di Desa Pematang Pasir ini juga terdapat Yayasan Yatim dan Du’afa Yadu 

Ulya Al Fata. Yayasan ini dibentuk untuk menyantuni anak yatim dan orang 

tua usia lanjut yang sudah tidak memiliki sanak keluarga yang mau 

mengurusnya. Warga yang disantuni dalam yayasan ini tidak semuanya 

berasal dari Desa Pematang Pasir, ada juga warga dari desa tetangga. Lokasi 

yayasan ini berada di Dusun Rejosari 2.  
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Gambar 6. Pondok Pesantren Hidayatussalikin 

Sumber: Data Primer 

 

Gambar 7. Yayasan Yatim dan Du’afa Yadu Ulya Al Fata  

Sumber: Data Primer 
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5. Pasar 

Warga di Desa Pematang Pasir yang ingin berbelanja dalam jumlah besar 

biasanya harus pergi ke pasar. Pasar yang terdapat di desa ini jaraknya tidak 

terlalu jauh, tetapi perlu menggunakan sepeda motor dengan waktu tempuh 

paling lama ± 20 menit. Pasar Pematang Pasir merupakan salah satu pasar 

terbesar di Kecamatan Ketapang, sehingga banyak pedagang di pasar yang 

berasal dari luar Desa Pematang Pasir. Pasar ini buka 3 kali dalam satu 

minggu atau yang sering disebut hari pasaran, yaitu hari selasa, kamis, dan 

minggu.  

Di sepanjang pasar banyak ditemukan gang yang merupakan jalan masuk ke 

lingkungan warga. Ukuran pasar Pematang Pasir pun cukup besar. Pasar ini 

sudah menyediakan berbagai kebutuhan warga, bahkan sudah sangat 

lengkap dibandingkan dengan pasar tradisional di kota pada umumnya, 

yaitu diantaranya sudah ada toko elektronik, toko bangunan, toko 

perlengkapan dan peralatan rumah tangga, butik-butik pakaian, tempat 

bimbingan belajar, dan berbagai kebutuhan rumahtangga lainnya. Dengan 

adanya fasilitas pasar yang sudah sangat memadai, hal ini menunjukkan 

bahwa pertumbuhan Desa Pematang Pasir sudah sangat baik.  
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Gambar 8. Pasar Pematang Pasir 

Sumber: Data Primer 

6. Warung  

Warung di Desa Pematang Pasir secara keseluruhan sudah sangat banyak 

dan merata di setiap dusun, bahkan jarak antara warung satu dan yang 

lainnya ada yang sangat berdekatan. Hal ini sangat mendukung kebutuhan 

warga sehari-hari seperti sayuran, jajanan dan kebutuhan yang habis sekali 

pakai. Hal ini juga secara langsung menunjukkan bahwa perekonomian 

warga sudah baik.  

Di lingkungan warga juga sudah ada butik, toko perlengkapan bangunan, 

tempat assesoris, konter pulsa, dan warung-warung jajanan. Meskipun jarak 

pasar cukup dekat, tetapi keberadaan warung-warug di sekitar rumah warga 

masih sangat mendukung. Terlebih lagi bagi warung yang berada di 

pinggiran jalan lintas timur, hal tersebut sangat menguntungkan bagi 

pemiliknya, karena letaknya yang strategis.  
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Gambar 9. Warung dipinggir jalan Lintas Timur 

Sumber: Data Primer 

Selain warung-warung yang telah disebutkan di atas, ada juga warung 

makan. Pada siang dan sore hari nampak di halaman warung makan tersebut 

berbaris mobil muatan barang (semacam truk dan fuso), mampir untuk 

makan siang atau makan malam. Kendaraan pribadi juga banyak yang 

singgah di rumah makan, terutama yang datang dari atau menuju Pelabuhan 

Bakauheni. Selain warung makan, juga tersedia bengkel kecil yang 

menyediakan jasa perbaikan mobil atau sepeda motor yang secara kebetulan 

melintas. Warga membuka warung dengan tujuan untuk menambah 

perekonomian keluarga dan untuk mengisi waktu, karena kecuali bengkel 

yang menjaga warung, sebagian besar adalah perempuan atau ibu rumah 

tangga.  
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7. Sekolah 

Di Desa Pematang Pasir terdapat 3 Sekolah Dasar (SD), 2 Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), 1 Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam, dan 1 

Taman Kanak-Kanak (TK). Ketiga Sekolah Dasar tersebut yaitu satu SD 

Negeri yang berada di Dusun Rejosari 2, dan dua MI yang berada di Dusun 

Purwosari dan Rejosari 1. Untuk kedua Sekolah Menengah Pertama, 

keduanya adalah MTs yang berada di Dusun Purwosari dan Rejosari 1. 

Kemudian untuk Sekolah Menengah Atas merupakan sekolah swasta yang 

terdapat di Dusun Rejosari 1, sedangkan Taman Kanak-Kanak yang terdapat 

di Desa Pematang Pasir, yaitu TK Aliah yang terdapat di Dusun Purwosari.  

Sekolah yang terdapat di Dusun Rejosari 1 merupakan milik satu yayasan, 

yaitu yayasan Lembaga Pendidikan Ma’arif. Lokasinya berada di pinggir 

jalan Lintas Timur, dan bertepatan dengan gang menuju Balai Desa 

Pematang Pasir. Seluruh gedung MI, MTs, dan SMAnya berada di satu 

lokasi. Kondisi bangunan sekolahnya cukup baik, halamannya berada di 

tengah-tengah seluruh kelas sehingga kondisi di dalam sekolah tidak terlihat 

dari luar. Lembaga pendidikan  ini juga memiliki cukup banyak siswa. 

Ruang kelas yang terdapat di Lembaga Pendidikan Ma’arif berjumlah 12 

kelas, yaitu 6 kelas untuk MI, 3 kelas untuk MTs, dan 3 kelas untuk SMA.  

Selain Lembaga Pendidikan Ma’arif, terdapat juga sekolah lain yang dibina 

Yayasan Pendidikan Al-Muhajirin. Lokasi yayasan pendidikan ini berada di 

pinggir jalan Lintas Timur, tepatnya di Dusun Purwosari. Antara MI dan  
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Gambar 10. Lembaga Pendidikan Ma’arif 

Sumber: Data Primer 

MTs lokasinya tidak berada dalam 1 tempat. Kondisi tata ruang sekolah ini 

sangat baik dan hampir menyerupai sekolah negeri. Sekolahnya diberi pagar 

keliling, halamannya luas dan teduh karena banyak pepohonan. Siswa di 

Yayasan Al-Muhajirin terutama siswa MTsnya lebih banyak dibandingkan 

siswa di Ma’arif. Hal tersebut juga disebabkan oleh ruang kelas di Al-

Muhajirin lebih banyak dibandingkan ruang kelas di Ma’arif, yaitu 6 kelas 

untuk MI dan 6 kelas untuk MTs.  

Selain fasilitas pendidikan bagi anak-anak usia 6 tahun ke atas, fasilitas 

pendidikan bagi anak-anak usia 6 tahun ke bawah juga sudah disediakan 

oleh Yayasan Al-Muhajirin. Taman Kanak-Kanak yang terdapat di Desa 

Pematang Pasir juga merupakan binaan dari Yayasan Al-Muhajirin, yang 

lokasinya juga berada di Dusun Purwosari dan di pinggir jalan Lintas 

Timur. Kondisi TK di Desa Pematang Pasir ini cukup baik, gedung dengan 

ukurannya yang sedang, terdapat lukisan tokoh kartun kesukaan anak-anak 
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Gambar 11. Yayasan Pendidikan Al-Muhajirin 

Sumber: Data Primer 

di dinding luarnya, dan halamannya diberi pagar keliling supaya anak-anak 

tidak bermain ke jalan raya. Di dalam halamannya juga banyak 

pepohononan yang berguna untuk anak-anak berteduh disaat bermain di 

halaman. Kondisi ini diciptakan supaya anak-anak merasa nyaman di waktu 

belajar.  

Sekolah di Desa Pematang Pasir sebagian besar merupakan sekolah yang 

dibangun oleh pemuka agama. Hal tersebut terlihat dari adanya Lembaga 

Pendidikan Islam dan Yayasan Al-Muhajirin yang mendominasi fasilitas 

pendidikan di Desa Pematang Pasir.  Menurut H. Bambang yang merupakan 

salah satu warga yang telah tinggal di desa ini sejak tahun 1974, Desa 

Pamatang Pasir ini bisa berkembang hingga saat ini dikarenakan kuatnya 

solidaritas umat muslim dalam menata dan memberdayakan potensi 

sumberdaya manusianya.  
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Sekolah di Desa Pematang Pasir sebagian besar merupakan sekolah swasta 

dan hanya ada satu sekolah negeri, itupun Sekolah Dasar (SD). SD Negeri 1 

Pematang Pasir berada di Dusun Rejosari 2. Sama seperti yang lainnya, 

SDN 1 Pematang Pasir juga berada di pinggir jalan Lintas Timur. Kondisi 

SDN 1 yang terdapat di desa ini sama seperti SD Negeri pada umumnya. 

Ruang kelas yang memadai, halaman yang luas, dan banyak pepohonan 

yang membuat teduh. 

 

Gambar 12. SD Negeri 1 Pematang Pasir 

Sumber: Data Primer 

8. Fasilitas Kesehatan 

Desa Pematang Pasir merupakan wilayah bekas hutan, hal ini membuat 

banyaknya wabah penyakit yang sering menyerang warga sejak awal 

mereka berada di desa ini. Oleh karena hal tersebut, fasilitas kesehatan yang 

baik sangat dibutuhkan oleh warga. Dengan berjalannya waktu, fasilitas 

kesehatan di desa ini pun mengalami perkembangan yang cukup baik.  

Desa Pematang Pasir memiliki 1 Puskesmas Pembantu yang berada di 

Dusun Purwosari. Kondisi Puskesmas Pembantu (Pustu) ini terlihat kurang 
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baik. Pagar yang mengelilingi Pustu ini sudah lapuk dan seperti tidak 

terurus, begitu juga dengan ruangan pelayanan kesehatannya terlihat seperti 

kurang diperhatikan. Hal ini membuat warga merasa kurang nyaman dengan 

pemandangan di Pustu ketika sedang berkunjung. Petugas maupun aparat 

pemerintah Desa Pematang Pasir juga kurang memperdulikan fasilitas 

kesehatan tersebut.  

 

Gambar 13. Puskesmas Pembantu Pematang Pasir 

Sumber: Data Primer 

Selain Puskesmas Pembantu, di Dusun Rejosari 2 juga terdapat klinik Griya 

Husada yang memiliki 1 dokter, 3 bidan, dan 3 perawat. Fasilitas dan 

kondisi klinik yang lebih nyaman dan lebih memadai dibandingkan 

Puskesmas Pembantu membuat banyak warga yang berobat ke klinik 

tersebut. Lokasi klinik ini berada di Pasar Pematang Pasir, selain banyak 

orang yang lalu-lalang untuk berbelanja, banyak juga warga yang datang 

untuk memeriksakan kesehatannya sehingga klinik ini cukup ramai setiap 

harinya.  
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Salah satu bidan yang bekerja di klinik Griya Husada juga membuka 

praktek setiap hari di rumahnya yang berada di Dusun Rejosari 2, yaitu 

Bidan Ratnawati. Hal ini memudahkan warga yang membutuhkan 

pengobatan di waktu mendesak, seperti orang yang ingin melahirkan di 

malam hari ataupun penyakit-penyakit lainnya yang harus ditangani secara 

cepat. Selain itu, di Dusun Purwosari juga terdapat rumah dokter yang 

bertugas di RSUD Kalianda dan juga membuka praktek pengobatan untuk 

melayani warga yang membutuhkan. 

 

Gambar 14. Rumah Bidan di Desa Pematang Pasir 

Sumber: Data Primer 

D. Alat Transportasi 

Alat transportasi yang digunakan warga Desa Pematang Pasir untuk keperluan 

sehari-hari adalah sepeda motor dan sepeda. Sepeda motor tersebut digunakan 

untuk pergi ke dusun tetangga, beribadah, ke pasar, atau sekedar melihat sawah 

dan tambaknya, sedangkan bagi warga yang tidak memiliki sepeda motor, dia 
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hanya bisa menggunakan sepeda untuk beraktivitas. Pada saat warga ada urusan 

yang penting dan mendadak, mereka dapat meminjam sepeda motor kepada 

tetangga yang memiliki sepeda motor, tetapi sebagian besar warga di Desa 

Pematang Pasir sudah memiliki sepeda motor untuk mendukung aktivitasnya.  

Akan tetapi, bila ada permasalahan mendesak yang berhubungan dengan 

kesehatan dan harus segera ke rumah sakit, maka warga harus meminjam mobil 

kepada warga yang memiliki kendaraan tersebut. Hal tersebut dikarenakan jarak 

rumah sakit cukup jauh dari Desa Pematang Pasir dan belum banyak warga yang 

memiliki kendaraan beroda empat tersebut. Salah satu warga yang sering dimintai 

bantuan untuk meminjamkan mobilnya adalah Kepala Desa Pematang Pasir. Akan 

tetapi, apabila warga tidak mendapatkan pinjaman, terpaksa warga harus 

menggunakan jasa travel untuk mengantarkan ke rumah sakit.  

E. Sumberdaya Alam di Desa Pematang Pasir 

Desa Pematang Pasir merupakan desa yang termasuk dalam wilayah pesisir. 

Sumberdaya alam yang terdapat di desa ini sangat beranekaragam dan memiliki 

keunikannya masing-masing. Kondisi tanah yang terdapat di lingkungan desa 

sebagian besar merupakan pasir. Akan tetapi, berbeda dengan kondisi tanah yang 

berada di dekat lokasi tambak, jenis tanahnya merupakan tanah liat.  

Letak desa yang berada di wilayah pesisir ini memiliki sumberdaya alam lautan 

dan kayu api-api yang digunakan sebagai green belt. Selain itu, di Desa Pematang 

Pasir juga terdapat sumberdaya alam buatan, yaitu tambak dan sawah. 

Sumberdaya alam yang terdapat di wilayah pesisir, baik alami maupun buatan 
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merupakan potensi yang dapat dipergunakan oleh sumberdaya manusianya untuk 

menunjang kehidupannya. Oleh karena itu, warga juga menanam tanaman sayur-

sayuran, kelapa, pohon buah-buahan (sawo), dan pohon-pohon perkebunan 

lainnya yang dapat dikonsumsi oleh warga.  

Di desa ini sangat banyak ditemukan pohon kelapa. Dimana pohon kelapa 

merupakan pohon yang cukup khas di lokasi pantai. Selain itu, alasan lainnya 

mengapa pohon kelapa banyak tumbuh di wilayah pesisir ini, dikarenakan pohon 

kelapa dapat tumbuh meskipun di lokasi tanah berpasir. Banyaknya pohon kelapa 

yang menjulang tinggi juga menambah keindahan yang terdapat di Desa 

Pematang Pasir. Pemandangan pohon kelapa ini terdapat di lingkungan warga, 

sebagian besar warga di desa ini pasti memiliki pohon kelapa di pekarangan 

rumahnya.  

 

Gambar 15. Pemandangan Pohon Kelapa di Samping Balai Desa 

Sumber: Data Primer 
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F. Usaha Rumahan di Desa Pematang Pasir 

Mayarakat di Desa Pematang Pasir sejak awal kedatangannya mayoritas 

bermatapencaharian sebagai petani dan petambak. Namun, mata pencaharian 

tersebut juga sering mengalami pasang surut, sehingga masyarakat di desa ini 

dituntut untuk melakukan usaha-usaha lain guna menyambung perokonomian 

keluarga. Oleh karena hal tersebut, warga di Desa Pematang Pasir ini banyak juga 

yang memiliki usaha rumahan.  

Usaha rumahan yang terdapat di lingkungan desa ini adalah pembuatan kerupuk 

lipat, pembuatan kelanting, jasa meubel, dan usaha warung. Selain untuk 

menambah perekonomian keluarga, usaha rumahan ini juga dibuat untuk 

mendayagunakan sumberdaya manusia yang masih produktif. Oleh karena itu, hal 

ini cukup menarik minat ibu-ibu rumahtangga yang hanya mengganggur di rumah.  

 

Gambar 16. Salah Satu Gedung Walet di Desa Pematang Pasir  

Sumber: Data Primer 
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Selain usaha rumahan, terdapat juga usaha tambak, sawah, dan penangkaran 

walet. Usaha penangkaran walet mulai ada di Desa Pematang Pasir yaitu pada 

tahun 2004. Awalnya H. Sarimin (salah satu warga di Desa Pematang Pasir) 

membuat rumah yang cukup tinggi dan tiba-tiba banyak walet yang hinggap di 

rumah tersebut. Setelah itu, H. Sarimin dan beberapa warga yang memiliki 

keinginan dan modal juga membuat gedung yang tinggi supaya burung walet 

hinggap di atasnya. Hingga pada saat ini, jumlah gedung walet yang terdapat di 

Desa Pematang Pasir sudah cukup banyak. 

 

 

 

 

 


