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SIBOLGA DAN TANJUNG BALAI

Ferdinand susilor), Muhaqmad Ishak2), sugih prihatin3)rrF&lms Biologi universitas Medan t;;7,F"krrr"r itl"omi Universitas Negeri Medan;3rpprK Bidang Ekonomi pembangunan Baritbang provsu

ABSTRACTrb ahns of the reyarch yf ,!: affangement of information and documentation material offu &velopment of sustainable **i* and coasiat business agromarinepolitan region intEgetuT of Langkat; 
,serdang Bedagai, A-sahan, Mondailing Natol, Sibolga, and Tanjungtutldi q'416find out the potential ani condition offishery in each research region and tofind* ile readiness of fycilities and infrastrucrurl owied by each ,rrr*"1 region to beNfroinobte msrine and coastal busineis ;ir;;r;rpri't*"iegion.The collected data are thefu) ord secondary datl obtqinedfrom several )ublicatiois takenfrom stakeholders andi@twion' The other collected dati are data and rn1oiiaton obtirned directly /rom the

fuJd od the result of coordinationwith institution ana"throiglt literature research.The resultd tk research shows that the condition and potential of fis;fiery in each Regency/city is bigwugh to develop the agromarinepolitan r"gion in eaciiegioi But the suplirirngfacititiesod infrastructure to agramarine and export easiness is iot available yet in the researchlrcaion' That's why it is needed the reaiiness from eac:h iegion not only the facilities ondi$astructure, the improvement of the pe-rfoiyance of thl coordinating agency of theiwlementers of agromorine program, buialio the prepaiation of agromarie;;;"* detairplot as a region development reference.
Keywords: agromarineporitan, North sumatra, marine and coastar business

IIF.I}AHTJLUAII
furmarinepolitan sebagai salah satu
plrry dalam pengelolaan wilayah pesisir,
tm- dan pulau-pulau kecil Sumat"ra Utaru**,p+* progftrm pembangunan yang
mitikberatkan pada peningkatan sarana
Srastrana dalam pengelolaan perikanan baik
itu perikanan tangkap maupun budidaya
ffirrr kegiatan usaha-usaha perikanan
hs!!ilai tambah. Dewasa ini, perkembangan
1mryram agromarinepolitan di Sumatera
Lrwa belum menunjukkan hasil yang
mtsimal. Hal ini dibuktikan belum
ssosialisasinya program ini di tingkat
kahryaten/kota di seluruh wilayah
r{rninistrasi Sumatera Utara khususnya
*itra1.ah-wilayah pesisir dan pantai. Belum
adanya sarana dan prasarana di beberapa
nilayah kajian antara lain Sibolga, Langkat,

Tanjung Balai, Serdang Bedagai
drn Mandailing Natal sebagai bukti belum

Sarana dan prasarana serta kemudahan jalur
perdagangaan hasil perikanan (ekspor)
merupakan parameter utama pendukung
terbenhrknya kawasan agromarinepolitan
yang terdiri dari Pusat Agromarinepolitan,
Kawasan dan Kawasan pen-dukung
Agromarinepolitan, disamping aspek-aspef
lainnya seperti aspek ekologi, 

-ekonomi,

sosial buday4 serta hukum serta
kelembagaan.

Hasil kajian penyusunan Bahan
Informasi Dan Dokumentasi pengembangan
Kawasan Agromarinepoliton Sustainable
Marine And Coastal Bussines Di Kabupaten
Langkat, Sergai, Asahan, Madin4 Sibolga
Dan Tanjung Balai menunjukkan bahwa
potensi dan kondisi perikanan masing_
masing Kabupaten/ Kota sangat besar untuk

agromarinepolitan di masing-masing daerah
tersebut. Namun demikian sarana danmaksimal. prasarana pendukung terbentuknya
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agromarine dan kemudahan ekspor belum
seluruhnya tesedia di Kabupaten/I(ota
kajian. Untuk itu diperlukan kesiapan dari

masing-masing daerah baik itu dalam hal

sarana dan prasaran4 peningkatan kinerja
badan koordinasi pelaksana program
agromarinepolitan, dan juga penyiapan

detail plan program agromarinepolitan
sebagai acuan pembangunan kawasan.

Tujuan dan Manfaat I

Tujuan dart penelitian ini adalah

mengetahui kondisi dan potensi perikanan

saat ini di masing-masing daerah kajian di
Provinsi Sumatera Utara, serta mengetahui

kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki
masing-masilg daerah kajian menjadi
kawasan Agromarinepolitan Sustainable

Marine and Coastal Bussines. Manfaat yang

diperoleh dari penElitian ini adalah sebagai

bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan
perencanrum progrirm dan kegiatan
pembangunan bidang agromarinepolitan,
serta sebagai inforrnasi bagi dunia usaha

yang ingin menanamkan modalnya terutama
di kawasan agromarinepolitan.

METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian

Penelitian Penyusunan Bahan

Informasi dan Dokumentasi Pengembangan

Kawasan Agromarinepolitan Sustainable
Marine and Coastal Bussines meliputi
Kabupaten Langkal Serdang Bedagai,
Asahan, Mandailing Natal, Sibolga dan

Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara.

Metode Pendekatan Studi dan
Pengumpulan l)ata

Metode Pendekatan Studi
Dalam melaksanakan kajian ini

digunakan berbagai pendekatan studi yang

mencakup berbagai aspek data dan

informasi serta publikasi yang terkait
dengan agromarinepolitan.

ESil:2XE5-0646

Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan

data primer dan sekunder yang diperoleh
dari berbagai publikasi yang berasal dari
stakeholders dan berbagai informasi yang

terkait dengan agromarinepolitan. Data

lainnya yang dikumpulkan merupakan data

dan informasi yang diperoleh langsung dari
lapangan dan hasil koordinasi dengan

instansi terkait serta melalui studi literatur.

Pelaksanaan pengumpulan data dibagi dua

tahapan yaiil : pembuatan instrumen
pengumpulan data
pengumpulan data.

dan kegiatan

Analisis dan Penyajian Data
Analisa Data
Data terkumpul disusun dan ditabulasi

sesuai dengan kebutuhan analisis. Teknik
analisis yang digunakan dalam kegiatan
kajian ini adalah deskriptif dengan tabulasi.

Penyajian hasil analisa dan interpretasi data

dan informasi pelaksanaan kegiatan kajian
ini disusun dalam bentuk laporan akhir.

HasiVOutput
Hasil yang diharapkan dari kegiatan

Penyusunan Bahan lnformasi dan

Dokumentasi Pengembangan Kawasan

Agromarinepolitan Sustainable Marine and
Coastal Bussines di Kabupaten Langkat,

Sergai, Asahan, Madina Sibolga dan

Tanjung Balai, adalah :

1. Informasi dan gambaran tentang potensi

dan kondisi perikanan saat ini wilayah
pesisir di Kabupaten Langkat, Sergai,

Asahan, Madina, Sibolga dan Tanjung
Balai.

2. Informasi dan gambaran tentang
parameter-parameter Pembenfukan
kawasan AgromarinePolitan.

3. Informasi dan gambaran tentang
kesiapan sarana dan prasarana yang

dimiliki di Kabupaten Langkat, Sergai,

Asahan, Madina, Sibolga dan Tanjung

Balai di Sumatera Utara dalam
pendukung terbentuknYa kawasan

Agromarinepolitan Sustainable Marine
and Coastal Bussines

Volume 3, Nomor 2, Juli 2011 he,,I
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KERANGKA BERPIKIR
PEIYYUSUNAI{ BAHAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

TM{GIMBANIGAN KAWASAN AGROMARINEPOLITAN SUSTAINABLE MARINE
AND COASTAL BUSSINES

SUMATERA
TITARA

DIIAT
@TTARAN REII{DAH)

IITUT. Pf,SISIR DAN
PULAU.PULAU KECIL

POTET{St

PERTIASALAMT{

'PEIiANFAATAN

PET{GELOI.AAN

KAWASAN AGROTARII{EPOLITAN
SI,STAII.IABLE UARINE AND COASTAL

Bt sstltEs

i
I
I

Hf,.sIL DAN PEMBAHASAN
Fhsi Perikanan Sumatera Utara dan
O::rrh Kajian

Potensi Perikanan Sumatera Utara
Berdasarkan Master p I an p engelolaan

Smrph Pesisir dan pulau-pulau Kecil
{PWP3K) dalam Rangka program

olitan Dinas perikanan dan
f,cLartan Propinsi Sumatera Utaffi, latar
h{akang progftrm agromarinepolitan,

@a paradigma pembangunan yang
Edalu berorientasi pada daratan. Hal ini
mery,ebabkan pembangunan di daerah
pcsisir dan laut mengalami ketertinggalan
fisrmping terjadinya degradasi ekoiistem
l@kungan pesisir dan laut (mangrove,
yrumbu karang, estuari4 dan padang
hrnun)- Selain itu masyarakat pesisir
&hususnya nelayan dewasa ini merupakan
ketrompok masyarakat termiskin.

- Tujuan program agromarinepolitan
oleh Dinas Perikanan dan Kelautan
Sunatera Utara adalah untuk (l)
mengurangi kesenjangan (gap) taraf hidup
amtar kelompok masyarakat di pesisir, (i)
Yolume 3, Nomor 2, Juli 2011

meminimalisasi laju degradasi sumberdaya
alam pesisir dan laut (eksosistem mangrove,
terumbu karang, padang lamun, esfuaria,
pulau-pulau kecil), dan (3) optimalisasi
pemanfaatan sumbedaya alam.

Dalam perkembangannya, progftlm
agromarinepolitan di Sumatera lJtaru
berdasarkan karakteristik wilayah dibagi
menjadi 2 kawasan yaitu (l) Kawasan A :
merupakan kawasan agromarine yang
berorientasi pada wilayah pesisir , pulau-
pulau kecil dan pulau terluar dengarkefua
tim teknis (leading sector) Dinas Ferikanan
dan Kelautan Propinsi Sumatera Utara, dan
Q) Kawasan B : merupakan kawasan
agromarine yang berorientasi pada wilayah
dataran rendah dengan ketua tim teknis
Qeoding sector) Dinas perkebunan propinsi
Sumatera Utara.

Dasar pelaksanaan program
agromarinepolitan Sumatera lJtara adalah:
(a) Keputusan Gubernur Sumatera Utara
Nomor: 050/1637.K Tanggal 13 Juli 2006
tentang Pembenfukan Dewan pembina,
Dewan Pakar, Badan Koordinasi, dan Tim
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Teknis Program Pengembangan Kawasan

Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan

dan Agromarinepolitan Pesisir, Pulau-Pulau

Kecil dan Pulau Terluar Sumatera Utara, (b)

Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan

dan Kelautan Propinsi Sumatera Utara

Nomor: 188.4/SK.02Nlll2006 tentang Tim
Pelaksana Harian Program

Agromarinepotitan Pesisir, Pulau-Pulau

Kecil dan Pulau Terluar Sumatera Utara.

Dasar pelaksanaan program, ini diawali

dengan telah ditand atatganinya kesepakatan

bersama untuk meneraPkan konseP

Potensi Perikanan Daerah Kajian
(1) KabuPaten Langkat
Kabupaten Langkat meruPakan salah

satu kabupaten yang memiliki kecamatan

pesisir yang berada di Pantai Timur
Sumatera Utara. Adapun kecamatan tersebut

terdiri dari Kecamatan SecanggmB, Tanjung

Pura, Gebang, Babalan, Sei Lepan, Brandan

Volume 3, Nomor 2, Jufi 2A11
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Agropolitan Dalaran Tinggi Bukit Barisan

tahun 2003 dan kesepakatan bersama untuk

membangun wilayah pesisir dan kelautan

dengan suatu pola yang terintegrasi dan

komprehensif yang dikenal dengan

Agromarinepolitan tertanggal 13 April
2006.

Program agromarinepolitan di

Sumatera Utara didasarkan juga pada

potensi sumberdaya alam yang cukup

potensial untuk dimanfaatkan dalam rangka

peningkatan perekonomian masyarakat

pesisir (Tabel 1).

di Su

Barat, Besitang dan Pangkalan Susu yang

merupakan kecamatan prioritas dalam

pengembangan kawasan agromarinepolitan
di Kabupaten Langkat.

Tahun 2007 tercatat di kecamatan

pesisir tersebut di atas terdapat 15'803

nelayan yang terbagi atas 13.097 nelayan

penuh waktu, 1.805 nelayan sambilan

Tnhel 1 Pofensi isir. lautan dan pulau-pulau kecil dl Sumatera utara.

No Uraian Keterangan
I Luas laut 110.000-k*z (60J % dart total luas wilayah Sumatera

Utara)

2 Total Paniang Garis Pantai 1.300 km

J Panians Garis Pantai Timur 545 k-
4 Panians Garis Pantai Barat 375 km

5 Panians Garis Pantai P. Nias 380 km

6

1

Jumlah Pulau ait bu , dengan P. Simuk pulau terluar di Pantai Barat

dan P. Berhala sebagai pulau terluar di Pantai fgngf-
Total Luas Hutan Mangrove (tidak

termasuk Pulau Nias)
63.467,4Ha
Kondisi baik :27.019,57 Ha
Kondisi rusak :36.447,83Ha
(tersebar di 6 kabuPaten)

I

9

Total Sumberdaya Ikan Laut 1.352.99A ton pertahun
P. Tmur :276.030 ton/thn
P. Barat :1.076.960 ton/thn

Jenis Ikan Unggulan @u, teri, kembung tenggiri,

tambang, japuh, pari, cakalang, dan lainJain'
P. tarat : kakap, kerapu, teri, kembung tenggiri,

tuna- tonekol. lavur, ikan hias, dan lainlain-

10 Budidava Perikanan Tambak 71.500 ha

I
Budidaya Laut Perairan [,aut 734.000 ha

)
Potensi Pertambangan

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil

- - pertamtagan minyak di Blok Asahan

- Bahan galian sfiategis
Mis: energi, panas bumi, timah Putih

- Bahan galian vital
Mis: pasir, kaolin, bauksit
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lhi kE d€lapan kecamatan tersebut,
f,eranmrn Pangkalan Susu memiliki
@fue* sebagai nelayan laut terbanyak

3mlih 3.658 nelayan, diikuti dengan
Ks rmnt n Secanggang 3.415, dan Tanjung
hfuyak 2.377 nelayan.

Dalam mendukung program
Agrminepolitan, Kabupaten Langkat
ffiiki potensi sumberdaya perikanan

rug smgat baik untuk dikembangkan.
deta Dinas Perikanan dan Kelautan

frmpmen langkat 2008 menunjukkan
' "'rs potensi Frikanan dan kelautan di
fa@men inj sebesar 25.035,31 ton padat M7 dan diharapkan akan meningkat
pile tahm-tahun selanj utnya.

O) Kabupaten Serdong Bedagai
Kabupaten " Serdang Bedagai

wryatan salah satu kabupaten yang
hrrda di kawasan Pantai Timur Sumatera

tardfrri Mi 17 kecamatan dan237 desa dan 6
Mahan. Kecamatan Pantai Cermin
mcrqakan kecamatan prioritas dalam
pgwbangan kawasan agromarinepolitan
ffi Kah,paten Serdang Bedagai.

Tahun 2007 tercatat di kecamatan

Fildr tersebut di atas terdapat 12.562
r@E yang terbagi atas 9.591 nelayan

Feofrdh rraktu, dan 2.971 nelayan sambilan.
fui ke enam kecamatan tersebut,
f,ccmatan Tanjung Beringin memiliki
pcmdrlduk sebagai nelayan laut terbanyak
ymfru 5.003 nelayan, diikuti dengan
fecmatan Teluk Mengkudu 3.665, dan

i Cermin sebanyak 1.823 nelayan.
Sumber data Dinas Perikanan dan

felautan Kabupaten Serdang Bedagai 2008
menmjukkan bahwa potensi perikanan dan
telauan di kabupaten ini sebesar 1.795,51
tm pada tahun 2007 yang terdiri dari
4i-478 ton perikanan perairan ulnurn,
I"748.8 ton perikanan air tawar dam 3,233
nom air payau. Dalam mendukung program

ryromarinepolitan diharapkan akan
nmeningkat pada tahuntahun selanj utnya.

B) Kabupaten Asahan

Udume 3, Nomor 2, Juli 2011
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Asahan yang berada di kawasan Pantai
Timur Sumatera Utara menempati area
seluas 371.945 Ha yang secara adinistratif
terdiri dari 13 Kecamatan, 176
Desa/Kelurahan Definitif, Jumlah nelayan
di Asahan tahun 2007 adalah 4.693 orang
yang terdiri dari 2.461 orang nelayan penuh,
401 orang nelayan sambilan utama dan
1.831 orang nelayan sambilan tambahan.
Jwnlah rumah tangga budidaya perikanan
darat ada sebanyak 775 rumah tangga,
terdiri dart 62 rumah tangga petambak 51

rumah tangga budidaya kolam dan 662
budidaya sawah.

Jenis komoditi perikanan utama dari
Kabupaten Asahan berdasarkan data Dinas
Perikanan dan Kelautan 2008 terdiri dari
ikan (3.362 ton), teri (362 ton), udang (80
ton) dan kerang (105 ton). Komoditas
terbesar untuk jenis komoditi ikan terdapat
di Kecamatan Tanjung Balai sebesar 2.786
ton disamping teri (362 ton). Selain
Kecamatan Tanjung Balai, sentra produksi
ikan juga terdapat di Sei Kepayang sebesar
557 ton.

(4) Kabupaten Mandailing Natal
Kabupaten Mandailing Natal yang

merupakan salah satu kabupaten di Pantai
Barat Sumatera Utara menepati area seluas
662.070 Ha atau 9,24 % dari wilayah
propinsi Sumatera Utara yang secara
administratif dibagi atas 23 kecamatan dan
392 desa&elurahan, dengan rincian 353
desa, 32 kelurahan dan l0 unit pemukiman
transmigrasi. Jumlah nelayan keseluruhan di
Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan
data yang diperoleh dari tiap kecamatan
pesisir tersebut sebanyak 3.834 nelayan.
Jumlah nelayan tiap kecamatan secara
berurutan yaitu Kecamatan Batahan
sebanyak 1.654 nelayan, Kecamatan Natal
sebanyak 1.300 nelayan dan Kecamatan
Muara Batang Gadis 880 nelayan.

Potensi perikanan di Kabupaten
Mandailing Natal berasal dari perikanan laut
(tangkap), budidaya air tawar dan perairan
umum (sungai dan rawa) dengan jumlah
produksi sebesar 14,969 ton untuk ikan laut,
775,700 ton budidaya air tawar, dan 547,900
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ton perairan umum. Jenis ikan air tawar
yang dibudidayakan adalah ikan mas. Hal
ini terlihat dari ketersediaan benih sebanyak
994,500 ekor.

(5) Kota Sibolga
Kota Sibolga terletak di Pantai Barat

Sumatera Utara dengan luas wilayah Kota
Sibolga adalah t0,77Kn] atau 1.077 Ha
yang terdiri dari daratan Sumatera 889,16
Ha dan daratan kepulauan ,1.87,84 Ha.
Administrasi Kota Sibolga terdiri atas 4
kecamatan dan 17 kelurahan, dimana
keseluruhan kecamatan .tersebut merupakan
kecamatan pesisir. Jumlah nelayan di
Sibolga dari tahun 2005 sampai tahun 2007
terus mengalami peningkatan. Tahun 2007
jumlah nelayan sebanyak 9.742 orang, yang
terdiri dari 8.551 orang nelayan penuh, dan
1.191 orang nelayair sambilan.

Produksi perikanan di Kota Sibolga
didominasi oleh perikanan laut yang mana
pada tahun 2003 ke 2004 produksi
perikanan mengalami peningkatan dari
30.960,00 ton menjadi 31.207,68 ton. Pada
tahun 2005mengalami penunman produksi
menjadi 29.207,00 ton. Untuk tahun 2006
produksi perikanan tercatat meningkat
merliadi 29.986,25 ton. Pada ta};r;n 2A07
produksi ikan meningkat kembali menjadi
31.620,00.

(6) Kota Tanjungbalai
Kota Tanjungbalai merupakan salah

satu daerah yang berada di kawasan Pantai
Timur Sumatera Utara. Kota Tanjungbalai
menempati area seluas 6.052,90 Ha yang
terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan
Definitif.

Produksi perikanan di Kota
Tanjturgbalai mengalami fluktuasi dari
tahun ke tahun. Pada tahun 2004 ke 2005
produksi perikanan mengalami peningkatan
dari 34.613,51 ton yang berasal dari
34.564,40 perikanan laut dan 49,11 ton
perikanan darat, menjadi 37.637,20 ton
terdiri dat', 37.570,00 ton perikanan laut dan

65,20 ton perikanan darat. Pada tahun 2006
mengalami penumnan produksi menjadi
36.189,99 ton terdiri dari 36.123,00 ton

Volume 3, Nomor 2, Juli 2011
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perikanan laut dan 66,99 ton perikanan
darat. Untuk tahun 2007 produksi perikanan
tercatat meningkat menjadi 37.638 ton yang
berasal dari 37.570 ton perikanan laut dan
68 ton perikanan darat.

Parameter Penentuan Kawasan
Agromarinepolitan

Pada hakekatnya, pembangunan suatu

wilayah pesisir dan lautan sebagai kawasan

agromarinepolitan merupakan suatu
pembangunan sistem terpadu, lintas wilayah
dan lintas sektor. Sistem terpadu memiliki
arti bahwa suatu pembangunan atan
pengelolaan seharusnya memperhatikan
kepentingan setiap selilor sehingga tidak
terjadi ego sektoral dan pengelolaan tidak
hanya milik salah satu sektor.

Perencanaan dan pengelolaan wilayah
pesisir secara sektoral biasanya berkaitan
dengan hanya safu macam pemanfaatan

sumberdaya atau ruang pesisir oleh satu
instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan
tertentu. Pengelolaan semacam ini dapat
menimbulkan konflik kepentingan
antarsektor yang berkepentingan yang
melalcukan aktivitas pembangunan pada

wilayah pesisir dan lautan yang sama. Selain
itu , pendekatan sektoral semacam ini pada

umrmrnya tidak atau kurang mengindahkan
dampaknya terhadap yang lain, sehingga
dapatmematikan usaha sektor lain.

Pengelolaan wilayatr pesisir secara

terpadu (integtated) dalam rangka
agromarinepolitan adalah suatu pendekatan

pengelolaan wilayah pesisir yang
melibatkan dua atau lebih ekosistem,
sumberdaya, dan kegiatan pemanfaatan
(pembangunan) secara terpadu guna

mencapai pembangunan wilayah secara

berkelanjutan. Dalam konteks ini,
keterpaduan mengandun g tiga dimensi, yaitu
seltoral, bidang ilmu, dan keterkaitan
ekologis.

Keterpaduan secara sektoral berarti
bahwa perlu ada koordinasi tugas,

wewenang dan tanggung jawab antar seklor
atau instansi pemerintah pada tingkat
pemerintah tertentu (hor izont al inte gr at ion),
dan antartingkat pemerintahan dari rhulai
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Pulau-Pulau Kecil Dan Pulau Terluar
Sumatera Utara mengusulkan daerah
Belawan, Sibolga dan Tanjung Balai
menjadi Pusat Agromarinepolitan yang
dikenal sebagai "Segitiga Emas Agromarine
(BESILAI)".

Penentuan suatu daerah menjadi
Kawasan Agromarine memiliki rumusan
parameter sebagi berikut:
l. Memiliki infrastruktur (lalan, listrik,

telekomunikasi guna mengakses
kawasan Agromarine) yang memadai.

2. Terdapat prasarana. perikanan tangkap
setingkat- pangkalan pendmatan ikan
dengan saftrna penuqiang yang lain
seperti:
a. SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan

Bakar UmumNelayan)
b. Pabrik es nrini
c. Cold storage mini
d. Kedai pesisir
e. Bengkel

3. Terdapat konsentrasi sarana
penangkapan seperti kapal dan alat
tangkap.

4. Terdapat saftma pengolahan hasil
perikanan.

5. Terdapatrya sarana perekonomian
masyarakat seperti koperasi dan perum
pegadaian.

6. Terdapat sarana penyuluhan dan
pendataan statistik.
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7. Terdapat akses dalam melaksanakan
ekspor hasil perikanan atau melalui
pusat agromarinepolitan.

Sebagai kawasan agromarine, Dinas
Perikanan dan Kelautan Sumatera Utara
mengusulkan beberapa daerah antara lain:
a. Pangkalan Susu (Kabupaten Langkat)
b. Pantai Cermin (Kabupaten Serdang

Bedagai)
c. Rantau Prapat (Kabupaten Labuhan

Batu)
d. Natal (Kabupaten Mandailing Natal)
e. Gunung Sitoli (Kabupaten Nias)

Unttrk Kawasan Pendukung
Agromarine, Dinas Perikanan dan Kelautan
merumuskan parameter-parameter sebagai
berikut:
l. Berada di luar

Agromarine.
2. Pembangunan

ikan/udang.
3. Pengembangan

tambak.

Pusat dan Kawasan

sarana balai benih

budidaya laut dan

4. Adanya rekayasa teknologi dan
pencitaan benih unggul.

5. Optimalisasi pemanfaatan
masyarakat.

lahan

6.
7.

Adanya infrastruktur jalan dan irigasi.
Adanya pengembangan produk bernilai
tambah
Adanya pengembangan agroindus&i.
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abel 3. Sarana dan nrasarana daerah usulan Kawasan Agromannepoltan

Parameter
Kabupaten/Kota

Langkat
Serdang
Bedasai

Asahan
Mandailing
Natal

Detail Plan Asromarinepolitan Proses Proses Proses Proses

Panekalan Pendaratan Ikan Ada Ada Ada Ada
Akses Jalan (transportasi) Baik Baik Baik Baik
Listrik Baik Baik Baik Baik
Akses Komunikasi Baik Baik Baik Baik
SPBUN * x x. x

Mini Cold Storase I *. I *
Benekel Nelayan x x ,. x
Kedai Pesisir Ada Ada Ada Ada

Sarana Penangkapan Ada Ada Ada Ada
Peneolahan Hasil Ferikanan Ada Ada Ada Ada
PerumPeqadaian Nelayan * T T T

Kooerasi Nelavan Ada Ada Ada Ada
Penyuluhan dan Pendataan

Statistik Perikanan
Ada Ada Ada Ada

Eksport hasil oerikanan x a ,( u
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Sumber: Olahan data primer 2009

Dari Tabel 3. terlihat beberapa
parameter yang belum terpenuhi oleh
masing-masing daerah kajian sebagai daerah
yang direkomendasikan sebagai kawasan
agromarinepolitan.

Sebagai contoh Kabupaten Asahan
belum memiliki detail plan program
agromarine yang akan dilaksanakan di
daerah tersebut. Belum adanya sarana
prasarana seperti SPBUN dan sarana
pendingin hasil perikanan, perum pegadaian

dan juga ekspor hasil perikanan salah satu
bentuk ketidaksiapan (belum siap)
Kabupaten Asahan dalam pelaksanaan

program agromarinepolitan. Begitu juga
dengan Kabupaten Langkat, Serdang
Bedagai, dan Mandailing Natai.

Berdasarkan data potensi dan kondisi
perikanan masing-masing Kabupaten, setiap
daerah memiliki potensi yang besar untuk
dikembangkannya kawasan
agromarinepolitan di masing-masing daerah
tersebut. Untuk itu diperlukan kesiapan dari
masing-masing daerah baik itu dalam hal
sarana dan prasarana, peningkatan kinerja
badan koordinasi pelaksana progrcm
agromarinepolitan, dan juga penyiapan
detail plan program agromarinepolitan
sebagai acuan pembangunan kawasan.

Volume 3, Nomor 2, Juli 2011
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Kebijakan, Strategi dan Program
Pengembangan Kawasan
Agromarinepolitan

Kebij akan Pengembangan
a. Kebijakan pengembangan kawasan

agromarinepolitan berorientasi pada
kekuatan pasar (market driven) dalam
pemanfaatan sumberdaya pesisir dan
jasa lingkungan, melalui pemberdayaan
masyarakat yang tidak saja dimahkan
pada upaya pengembangan usaha

budidaya tetapi juga meliputi
pengembangan unit-unit usaha dalam
penyediaan sarana, processing dan
pemasaran, serta jasa-jasa
pendukungnya.

b. Memberikan kemudahan melalui
penyediaan prasarana dan sarana yang
dapat mendukung pengembangan

agromarinebisnis dalam suatu
kesisteman yang utuh dan menyeluruh.

c. Untuk menciptakan sinergi daya
pengembangan sumber daya manusia
(tenaga kerja), komoditi yffiig akan

dikembangkan hendakny a yang bersifat
export base bvkan row base, dengan

demikian hendaknya konsep
pengembangan kawasan

mencakup

78
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riqill trimsbilmis, dgromarine-
rcdng d*n ag'omarine-industri.

ffili ffi @a consumer oriented
mlflrhi sistem keterkaitan desa dan

ffiIEi Pcngembangan
rffir ttarymilurc master plan

mnErmbangan kawasan agromarine-
N$iilm coasral business dari tingkat
miusfr ke tingkat kabupatenlkota
+|'roFn melakukan kajian kesiapan
ffi&e kabupatenlkota dalam
rurmbangan kalvasan agromarine-
pIfrFn lalam progran jangka pendek
mir{ekn}a terdapat detail plan,
mmlks kegiatan lintas sektor,
pEsmggung jawab kegiatan dan
lErcrna pembiayaan.

h Pautrym ' lokasi kswasan
ryromrinepolitan, dimulai dari
usrlan petretapan kabupatenlkota oleh
pmtrintah propinsi, yang selanjutnya
oileh pemerintah kabupatenlkota
@€ngusulkan kawasan
agromarinepolitan dengan terlebih
dahulu melakukan kajian potensi dan
rnasalah untuk mengetahui kondisi dan
pot€nsi kawasan, antara lain: potensi
SDA SDM, kelembagaan, iklim
usrha, dan sebagainya. Kajian melputi
semrta aspek pembangunan yaitu
ekologis, sosial ekonomi, sosial politik
dan hokum kelembagaan.

& bsialisasi Program
Agromarinepolitan, dilakukan kepada
seluruh stakeholder yang terkait
dengan pengembangan progfttm
agromarinepolitan baik di pusat
maupun di Daerah, melalui master
plan dan detail plan sehingga
pengembangan program agropolitan
dapat lebih terpadu dan terintegrasi.

Program Peng6mbangan
.lr Penyiapan moster plan (propinsi) dan

detail plan (Kabupaten/Kota)
Kawasan Agromarinepolitan termasuk
didalamnya rencana-rencana prasarana
dan sarana.

Uoilume 3, Nomor 2, Juli 2011
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b. Dukungan prasarana dan sarana
Kimpraswil, dengan tahapan :

r Pada tahun I (pertama) dukungan
sarana prasarana diarahkan pada
kawasan-kawasan sentra produksi,
terutama pemenuhan kebufuhan air,
bahan baku, sarana transportasi
(alan), dan pergudangan.

o Pada tahun ke 2 (kedua) dukungan
sarana prasarana diprioritaskan
untuk meningkatkan nilai tambah
dan pemilsaran termasuk sarana
untuk menjaga kualitas serta
pemasaran ke luar kawasan
agromarinepolitan.

o Pada tahun ke 3 (ketiga) dukungan
sarana prasarana diprioritaskan
untuk meningkatkan kualitas
lingkungan perumahan dan
permukiman masyarakat di sekitar
kawasan agromarinepolitan.

c. Pendampingan Pelaksanzuul program;
dalam pelaksanaan program
agropolitan, masyarakat harus
ditempatkan sebagai pelaku utama
sedangkan pemerintah berperan
memberikan fasilitasi dan
pendampingan sehingga mendapatkan
keberhasilan yang lebih optimal.

d. Pembiayaan Program
Agromarinepolitan; pada prinsipnya
pembiayaan program agropolitan
dilakukan oleh masyarakat, baik
nelayan, pelaku penyedia marineinput,
pelaku pengolah hasil, pelaku
pemasaran dan pelaku penyedia jasa.
Fasilitasi pemerintah melalui dana
stimulans unfuk mendorong pemda
dan masyarakat diarahkan untuk
membiayai prasarana dan sarana yang
bersifat publik dan strategis.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Dari berbagai uraian sebagaimana
tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai
berikut :

1. Potensi perikanan dan wilayah pesisir
Kabupaten/Kota kajian sangat
prospektif untuk dikembangkan dalam

flsan

ikup

78
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mendukung program

Agromarinepolitan Sustainable Marine

and Coastal Bussiness.

2. Potensi perikanan mencapai 40.000 ton
pertahun disamPing Potensi
sumberdaya dan jasa lingkungan
lainnya.

3. Parameter-parameter utama dalam

pengembangan Program
agromarinepolitan adalah kesiapan

sarana dan prasarana sena kemudahan

akses dalam ekspor hasil perikanan.

4. Sarana dan Prasarana sebagai

parameter Pengembangan Progfttm
agromarinepolitan di masing-masing

daerah kajian belum memadai dalam

mendukung pengembangan prograrp

tersebut sehingga mer{adi salah satu

kendala belum maksimalnYa

pelaksanaan piogram.
5. Belum adanYa sosialisasi Yang

menyeluruh dari Pemerintah Propinsi

ke Kabupaten/I(ota dan seluruh

stakeholder dalam rumusan

pengembangan Program
agromarinepolitan sehingga beberapa

kabupatenlkota belum siaP dalam

merumuskan detail Plan kawasan

agromarinePolitan.

Saran
1. Perlu dilakukan sosialisasi program

pengembangan kawasan

AgromarinePolitan Sustainable
Marine and Coastal Bussines dari

tingkat propinsi ke kabupatenlkota.

2. Perlu dilakukan penyusunan detail
plan masing-masing kabupaten/kota

dan disosialisasikan keseluruh

stakeholder.
3. Diharapkan adanyapenelitianlanjutan

dalam menganalisis kesesuaian lahan

untuk penentuan kawasan prioritas
pengembangan agtomarinePolitan

sesuai dengan zonasi dan

pemanfaatan ruang wilaYah Pesisir
dan lautan (RTRW) Kabupaten/I(ota.

4. Keterlibatan seluruh Pihak
(stakeholder) terutama masyarakat

lokal sangat diPerlukan dalam
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agromarinepolikn. Keterlibatan ini
diupayakan mencakup seluruh proses

pembangunan
perencanaan, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi (Buttom UP)-

Diharapkan adanya penyusunan suafu

peraturan dan perundang-undangan

yang mengatur
pengembangan

tentang
kawasan

agtomannepolitan Propinsi Sumatera

Utara secara khusus mengingat

potensi sumberdaya wilayah pesisir

yang cukup besar untuk dikelola dan

dikembangkan.
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