EXCLUSIVE SUMMARY

PENDAHULUAN
Agenda pembangunan untuk Indonesia telah mempertimbangkan agenda
prioritas (NAWACITA). Arahan pembangunan Indoensia tercantum di dalam RPJM
Nasional 2015-2019 yang menyatakan pentingnya kebijakan, program dan kegiatan
yang nyata dan terukur untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Arahan
agenda prioritas NAWACITA yang menjadi bagian utama dalam agenda pembangunan
adalah dengan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
(NAWACITA 6) serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektorsektor strategis ekonomi domestik (NAWACITA 7).
Pengembangan wilayah sangat penting dalam percepatan pembangunan daerah
dengan mengoptimalkan sumber daya daerah baik sumber daya alam, sumber daya
manusia

dan

teknologi

dengan

tetap

mengutamakan

pembangunan

yang

berkelanjutan. Transformasi dan percepatan pembangunan tersebut bertumpu pada
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, efisiensi dan
nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta penyediaan infrastruktur yang terpadu.Percepatan pembangunan daerah hanya
dapat

dilakukan

dengan

adanya

peningkatan

sinergi

yang

kuat

antara

Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten, sertaadanya
kerjasama dan kemitraan yang berkelanjutan dengan pihak swasta.

Exclusive
Summary

KAJIAN PENGEMBANGAN INVESTASI WILAYAH RKP 2016

Kerangka Pikir

Sumber : Bappenas, 2015

Daya saing nasional diperlukan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) pada Desember 2015. Terbentuknya pasar tunggal MEA akan mempengaruhi
banyak hal di Indonesia, termasuk perekonomian dan investasi. Dengan adanya MEA
akan membuka peluang bagi negara anggota ASEAN untuk menarik investasi asing.
Indonesia sebagai negara anggota ASEAN terbesar diharapkan mampu memanfaatkan
peluang ekonomi dan investasi yang lebih besar dibandingkan negara anggota ASEAN
lainnya karena Indonesia akan menjadi regional hub-production. Namun demikian
pemerintah harus melakukan perbaikan daya saing perekonomian nasional.
Kegiatan investasi menjadi salah satu pendorong dalam meningkatkan
pembangunan dan daya saing daerah maupun nasional. Adanya reorientasi kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas
dan nilai tambah yang tinggi. Kebijakan dan program pembangunan salah satunya
melalui meningkatkan penyiapan wilayah di kawasan strategis, khususnya Kawasan
Ekonomi Khusus.
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Sebaran Lokasi KEK yang telah Ditetapkan

Sumber : Buku III RPJM Nasional 2015 – 2019

Pendekatan pada kegiatan Kajian Penyiapan Investasi Wilayah ini dilakukan
beberapa tahap. Tahap pertama adalah pendekatan studi literatur (desk study),
terhadap kebijakan-kebijakan dan teori-teori untuk mendukung kegiatan penyusunan
pola pengembangan wilayah serta kajian-kajian mengenai investasi. Tahap kedua
adalah pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Pengumpulan data primer
dan sekunder didapatkan dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk
mendapatkan data primer, dilakukan beberapa kegiatan, yaitu observasi, dokumentasi,
wawancara dan kuesioner. Tahap ketiga adalah pendekatan secara analisis setelah
mendapatkan seluruh data primer dan sekunder. Pendekatan analisis yang digunakan
adalah analisis potensi, analisis infrastruktur, analisis kebutuhan investasi, analisis
stakeholder, analisis dampak, analisis kebijakan dan analisis pendukung (sosialekonomi). Tahap keempat adalah diskusi dan sosialisasi yang dilakukan di beberapa
wilayah studi dengan mengundang stakeholders terkait. Diskusi akan dilakuan melalui
kegiatan Forum Group Discussion, sedangkan sosialisasi berupa seminar. Tahap kelima
adalah finalisasi rencana pengembangan setelah mendapatkan masukan dari para
stakeholders.
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Tahap Pendekatan

Sumber : Hasil Olahan, 2015

Kerangka Analisis

Sumber : Hasil Olahan, 2015
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ANALISIS PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
MALOY - KALIMANTAN TIMUR
Dalam rangka mempercepat pembagungan perekonomian di Provinsi Kalimantan
Timur serta menunjang percepatan pembangunan ekonomi nasional, maka diperlukan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Wilayah Maloy. Pemilihan Wilayah Maloy
sendiri didasari oleh keunggulan dan potensi secara geoekonomi serta geostrategis
yang dimiliki wilayah tersebut. Penjelasan mengenai KEK Maloy dipaparkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy.
Pada RPJMN 2015-2019, tema pembangunan wilayah Pulau Kalimantan adalah
mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan
konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung dan hutan produksi, serta
mengembangkan sistem bencana alam banjir dan kebakaran hutan; lumbung energi
nasional

dengan

pengembangan

hilirasi

komoditas

batu

bara,

termasuk

pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau
sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi; pengembangan industri berbasis
komoditas kelapa sawit, karet bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir
kuarsa; serta menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

ANALISIS KESIAPAN
Saat ini, pemerintah telah melakukan pembatasan ekspor CPO menjadi 40%.
Sebanyak 60% lainnya dikembangkan menjadi produk hilir yang akan memenuhi
konsumsi di dalam negeri. KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan dirancang sebagai
kawasan industri hilir CPO di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan
Kalimantan Tengah yang memiliki total luas lahan kelapa sawit seluas 1.503.441 Ha.
Dengan asumsi setiap hektar kebun dapat menghasilkan (yield) CPO sebesar 4,2
Mton/Ha/Tahun (USDA, 2007) dan produksi PKO sebesar 20%, maka potensi CPO
diperkirakan sebesar 8.286.125 Mton/tahun dan PKO sebesar 1.657.225 Mton/tahun.
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Tabel Komposisi Produk Industri Hilir CPO

5,0%

Bahan Baku CPO
(ton/th)
147.000

CPO Kaltim, Kalteng
Kalsel
Bahan Baku CPO
(ton/th)
290.000

Sabun

10,0%

294.000

580.000

Oleokimia Dasar

40,0%

1.176.000

2.320.000

Biodiesel

40,0%

1.176.000

2.320.000

5,0%

147.000

290.000

2.940.000

5.800.000

CPO Kaltim
Industri
Minyak Goreng + Margarin

Industri Lain

Persentase

100,0%
Jumlah
Sumber : Master Plan Kawasan Industri Maloy, 2012

Kawasan industri merupakan termpat beraglomerasinya kegiatan industri dngnan
berbagai karakteristik yang berbeda, dalam arti kebutuhan utilitas, tingkat/jenis polutan
maupun skala produksi, dan untuk tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam
penyediaan infrastruktur dan utilitas, serta tercapai efisiensi dalam biaya pemeliharaan
serta tidak saling mengganggu antar industri yang saling kontradiktif sifat-sifat
polutannya, maka diperlukan penerapan sistem zoning dalam perencanaan bloknya.
a.

Zonasi 1: Merupakan wilayah Pelabuhan Maloy eksisting, yang saat ini telah
beroperasi, namun hanya dapat melayani kapal dengan kapasitas 5.000 DWT saja,
sehingga memerlukan pengembangan.

b.

Zonasi 2: Merupakanwilayah yang disediakan untuk melakukan kegiatan CPO.
Pelabuhan CPO akan dibangun sebagai salah satu pelabuhan internasional yang
melayani kapasitas CPO Internasional keluar dan dalam negeri. Zona ini
diharapkan mampu membangkitkan perekonomian kabupaten Kutai Timur dan
Kalimantan Timur umumnya. Perkembangan perekonomian ini juga akan di
dukung oleh pelabuhan cargo dan container sebagai pelabuhan yang melayani
pengiriman barang dari produk yang di hasilkan dari pengolahan CPO.
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Peta Zonasi KEK Maloy

Sumber : Master Plan Pelabuhan Pengembangan Pelabuhan Maloy, 2009

c.

Zonasi 3: Merupakan pelabuhan cargo dan container yang dibangun untuk
mendukung kemudahan aktivitas pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada
produksi

hasil

turunan

dari

kelapa

sawit

khususnya

dan

hasil

pertanian/perkebunan. Pelabuhan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi
industri dalam pengiriman produk pengolahan turunan CPO. Shipping yang ada
di dermaga ini meliputi daerah di dalam negeri dan keluar negeri.
d.

Zonasi 4: Akan dibangun pelabuhan batubara yang terhubung dengan Pulau
Miang Besar.

e.

Zonasi 5: Merupakan pelabuhan perikanan di wilayah Bual-Bual.
Pelabuhan Industri memiliki kapasitas kapal 1500 DWT yang merupakan
pelabuhan bongkar muat material, pupuk dan kayu. Kapal yang datang ke
pelabuhan ini berasal dari Sulawesi, Gresik, dan Surabaya dengan rata-rata
kedatangan 10 kapal/hari.
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ANALISIS SUPPLY AND DEMAND
A. Analisis Supply
KEK Maloy memiliki potensi utama berupak kelapa sawit (CPO). Berikut ini akan
dipaparkan analisis supply mengenai prospek yang dimiliki kawasan untuk dapat
dikembangkan kedepannya.
Minyak Sawit/CPO dan Turunannya
Luas kebun kelapa sawit di Kalimantan Timur pada tahun 2014 mencapai
1.020.413 hektar dengan total poduksi mencapai 9.628.072 ton per tahun. Dari tahun
ke tahun selalu meningkat, hal ini sejalan dengan program yang dikeluarkan oleh
Gubernur Kalimantan Timur yaitu “satu juta herktar kelapa sawit” pada tahun 2005.
Dengan demikian diperkirakan luas area pabrik akan meningkat setiap tahunnya.
Tenaga Kerja
Selama kurun waktu 2013-2014, angkatan kerja di Kalimantan Timur meningkat
sebanyak 30.366 orang dari 1.497.572 orang menjadi 1.537.938 orang. Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2014 sebesar 63,48%, angka ini
mengalami penurunan sebesar 0,05% dari tahun 2013.
Kondisi angkatan kerja di Kabupaten Kutai Timur juga menunjukan hal yang
relatif sama. Untuk dapat mengetahui kualitas penduduk usia kerja dapat dilihat dari
golongan umur dan tingkat pendidikan penduduk menurut usia kerja. Semakin tinggi
tingkat pendidikan penduduk dapat diasumsikan kualitas tenaga kerja tersebut
semakin baik, karena tingginya tingkat pendidikan akan berkorelasi positif dengan
tingkat keterampilan dan kemampuan tenaga kerja yang pada gilirannya dapat
mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar pertambahan
tenaga kerja berasal dari sub sektor perkebunan yang saat ini sedang bertkembang
pesat terutama perkebunan kelapa sawit. Sektor berikutnya yang banyak menyerap
tenaga kerja adalah sektor Perdagangan restoran dan hotel, sektor pertambangan dan
penggalian dan sektor jasa.
Kualifikasi pendidikan SDM yang dibutuhkan oleh industri pengolahan CPO ke
depan diperkirakan tidak jauh berbeda dengan komposisipendidikan pekerja.
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1.

Pekerja Rendah/Kasar Industri Pengolahan CPO

2.

Teknisi dan Asisten Ahli Industri Pengolahan CPO

3.

Manajer Industri Pengolahan CPO

4.

Persoalan SDM pada Industri Pengolahan Minyak Sawit

B.

Analisis Demand
KEK Maloy memproduksi hasil olahan kelapa sawit (CPO) yaitu beberapa jenis

industri turunan, seperti industri biodiesel dan oleokimia dasar. Kedua jenis industri
tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia maupun domestik.
Analisis demand KEK Maloy membahas analisis permintaan yang dibutuhkan oleh pasar
terhadap hasil jenis industri turunan kelapa sawit.

Biodiesel
Dilihat dari komposisi tingkat konsumsi setiap regional, tampak bahwa tingkat
konsumsi biodiesel untuk regional Amerika Utara dan Eropa jauh lebih tinggi
dibandingkan regional lainnya. Demikian juga dengan tingkat pertumbuhannya yang
relatif lebih tinggi dibandingkan regional-regional lainnya, seperti India, Amerika
Selatan, Asia Tenggara, Negara Asia lainnya, Amerika Selatan, China, dan Rest of the
World. Namun demikian data di atas menunjukkan pertumbuhan tingkat biodiesel
setiap regional meningkat sangat signifikan, khususnya sejak tahun 2005-an. Beberapa
regional bahkan mengalami pertumbuhan sangat besar, seperti Amerika Selatan.

Oleokimia Dasar
Secara umum, permintaan produk oleokimia dasar di tingkat dunia cenderung
mengalami kenaikan dari periode ke periode. Industri oleokimia dasar terbagi menjadi
tiga turunan industri lainnya, yaitu industri fatty acid, fatty alcohol danpurified glyserin.
Ketiga jenis industri tersebut memiliki pasar permintaan yang berbeda-beda. Berikut ini
adalah analisis permintaan bagi ketiga industri tersebut.
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Fatty Acid
Fatty Acid dimanfaatkan untuk memproduksi sabun dan deterjen (30%),

intermediates (18%), dan plastik (14%). Dilihat dari komposisi tingkat konsumsi setiap
regional, tampak bahwa tingkat konsumsi fatty acid untuk regional Rest of Asia dan
Eropa jauh lebih tinggi dibandingkan regional lainnya. Demikian juga dengan
pertumbuhan konsumsinya dari tahun ke tahun selama periode 2000-2008. Disisi lain
tingkat konsumsi fatty acid untuk regional Rest of the Wordl dan Amerika jauh sangat
kecil dibandingkan regional lainnya. Namun, meski mempunyai tingkat konsumsi yang
relatif rendah, pertumbuhan tingkat konsumsi dari tahun ke tahun tetap mengalami
kenaikan. Hal ini jauh berbeda dengan regional Amerika Utara. Meski tingkat
konsumsinya cukup signifikan, yaitu sekitar 1 juta ton per tahun, namun tingkat
konsumsi tersebut relatif stagnan dari tahun ke tahun selama periode 2000-2008.

2.

Fatty Alcohol
Fatty alcohol dimanfaatkan untuk memproduksi sabun dan deterjen (55%),

personal care (20%), pelumas (6%), amines (4%), dan lain-lain (15%). Tingkat konsumsi
produk fatty alcohol pada tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup signifikan,
sekitar 0,5 juta ton. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh krisis keuangan global
yang melanda dunia sekitar tahun 2008, yang dampaknya masih sangat dirasakan pada
tahun 2009 tersebut. Namun demikian kondisi tersebut terjadi dalam kurun waktu yang
relatif pendek, karena pada periode berikutnya tingkat konsumsi fatty alcohol
mengalami kenaikan, sampai pada tahun 2012 mencapai 2,75 juta ton. Artinya selama
periode 2009-2012, tingkat konsumsi fatty alcohol lebih dari 0,5 juta ton.
3.

Purified Glyserin
Purified Glyserin dimanfaatkan untuk memproduksi sabun/kosmetik/obat-obatan

(37%), alkyd resin (13%), makanan (12%), polyuretahanes (11%), produk tembakau (9%),
eksplosif (3%), dan produk lain-lain (15%). Dilihat dari komposisi tingkat konsumsi
setiap regional, tampak bahwa tingkat konsumsi gliserin untuk regional Eropa dan Rest
of Asia jauh lebih tinggi dibandingkan regional lainnya. Demikian juga dengan tingkat
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pertumbuhannya yang relatif lebih tinggi dibandingkan regional-regional lainnya,
seperti Amerika Utara, Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Rest of the World. Regional
Amerika Utara, meski mempunyai tingkat produksi yang relatif jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan regional Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Rest of the World,
mempunyai pertumbuhan produksi yang relatif stagnan pada periode 2000-2008.

ANALISIS DAMPAK DAN MANFAAT
Dengan adanya KEK Maloy, menyebabkan adanya dampak sosial kepada daerah
sekitarnya. Pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja baru, akan
menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat yang berimbas pada tingkat
produktivitas, daya beli, kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan. Akan tetapi,
dibutuhkan kualitas masyarakat yang mumpuni untuk dapat memenuhi kebutuhan
SDM KEK Maloy.KEK Maloy merupakan kawasan industri yang banyak membutuhkan
tenaga kerja terlatih dan berkeahlian dalam industri manufaktur khususnya industri hilir
CPO. Secara jangka panjang, pembangunan intensif di Kalimantan Timur pada
umumnya dan KEK Maloy pada khususnya ini akan memicu peningkatan tingkat
pendidikan di provinsi ini. Peningkatan terpicu dengan adanya lapangan pekerjaan
yang menjanjikan. Dukungan tenaga kerja ahli dan trampil sangat dibutuhkan agar
kawasan industri tersebut menarik bagi calon investor.
Selain itu, KEK Maloy juga diharapkan dapat memicu pertumbuhan sektor
industry yang akan berimbas kepada peningkatan PDRB. Pada perhitungan kelayakan
ekonomi bahwa laju PDRB 2011 yaitu sebesar 3,93% dijadikan acuan tingkat diskonto
pada perhitungan EIRR, dimana dihasilkan angka EIRR sebesar 6,64%. Oleh karena itu
dapat diasumsikan dengan adanya KEK Maloy ini akan meningkatkan laju PDRB ratarata sebesar 6,64% -3,93% = 2,71%.
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ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI
Kebutuhan Investasi KEK Maloy
No
1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.

1
2

Kegiatan Strategis
Infrastruktur Pelabuhan Curah Cair
Kanjutan Causeway 20 m
Trestle (sisi darat) 200 m
Trestle (sisi timur) 400 m
TOTAL
Infrastruktur Pelabuhan
Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy
Pembangunan Infrastruktur pelabuhan sebagai pendukung
Integrated Mining Development MEC Coal Project
TOTAL
Infrastruktur Jalan Dalam Kawasan
Pembuatan badan jalan 1 km
Perkerasan beton rigid 1.5 km
Pembuatan box culvert 1 buah
TOTAL
Infrastruktur Jalan Diluar Kawasan
Peningkatan Jalan Simpang Perdau-Muara LembakSangkulirang-Maloy 6,21 km
Pemeliharaan Jalan Sangata-Simpang Perdau 1 km

Investasi
(Rp Juta)

Sumber
Dana

19.147

APBD

70.000
89.147

APBN

450
2.500
2.950
84.687,252

APBD

84.687,252
31.533,400

APBN

8.000

APBN

3
4
5
6
7
8
9
10

Pemeliharaan Jalang Simpang Perdau-Batu Ampar 10,80 km
48.272,745
Pemeliharaan Jalan Simpang 3 Muara Wahau-Kelay 17,50 km
111.250
Pemeliharaan Jalan Kelay-Labanan 19,70 km
113.610
Pemeliharaan Jalan Labanan-Tanjung Redeb 3 km
8.400
Pembangunan Jalan Akses Maloy 5,50 km
117.000
Pembangunan Jalan Sangkulirang-Taliyasan-Guntur-Tg. Redeb
3.000
Pembangunan Jembatan Tullur Aji Jejangkit
550
Rel Kereta Api Muada Wahau-Lubuk Tutung
9.100
TOTAL
450.716,145
Infrastruktur Jaringan Pipa Air dan Bendungan
UKL/UPL jaringan pipa air baku sistem Sekerat dan sistem
525.000
Kaliorang
Lanjutan pembangunan jaringan pipa distribusi air baku
140.990,600
Sekerat
TOTAL
665.990,600
Infrastruktur SPAM
Infrastruktur SPAM Maloy
250
TOTAL
250
TOTAL INVESTASI
1.293.740,997
Sumber : Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy, 2015
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ANALISIS PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
MOROTAI - MALUKU UTARA
Dalam rangka mempercepat pembagungan perekonomian di Provinsi Maluku
Utara serta menunjang percepatan pembangunan ekonomi nasional, maka diperlukan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Wilayah Morotai. Pemilihan Wilayah
Morotai sendiri didasari oleh keunggulan dan potensi secara geoekonomi serta
geostrategis yang dimiliki wilayah tersebut. Penjelasan mengenai KEK Morotai
dipaparkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus Morotai.
Wilayah Kepulauan Maluku memiliki potensi perekonomian pada dua sektor
utama, yaitu sektor pertanian terutama perikanan, sektor pertambangan terutama nikel
dan tembaga, dan sektor pariwisata, terutama pariwisata bahari. Potensi perikanan di
Provinsi Maluku Utara sangat besar. Dalam konteks global, Provinsi Maluku Utara
dikenal sebagai produsen skala besar komoditas perikanan di Indonesia. Sehingga
berdasarkan arahan RPJMN 2015-2019, tema pengembangan Wilayah Kepulauan
Maluku yaitu sebagai “Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional, percepatan
pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan
industri berbasis komoditas perikanan, pengembangan industri pengolahan berbasis
nikel, dan tembaga serta pariwisata bahari”.

ANALISIS KESIAPAN
KEK Morotai merupakan KEK yang memiliki potensi dalam bidang perikanan,
pariwisata dan logistik. Dalam bidang perikanan, dengan keunggulan posisi KEK
Morotai yang berada di sisi timur laut Indonesia yang dekat dengan Jepang dan Taiwan
juga berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia III sehingga merupakan jalur migrasi
ikan tuna. Dengan adanya potensi ikan tuna tersebut sehingga menjadi sumber bahan
baku industri pengolahan perikanan.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

13

Exclusive
Summary

KAJIAN PENGEMBANGAN INVESTASI WILAYAH RKP 2016

Tabel Hasil Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011
Hasil Perikanan (Ton)
2010
Morotai Selatan
358
3.035
Morotai Selatan Barat
159
1.660
Morotai Utara
145
1.431
Morotai Jaya
133
976
Morotai Timur
315
2.332
Jumlah/ Total
1.110
9.434
Sumber : Kabupaten Pulau Morotai Dalam Angka, 2012
Kecamatan

2009

2011
3.135
1.672
1.431
976
2.332
9.546

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2010-2030, hasil perikanan
laut Kabupaten Pulau Morotai meningkat dari 1.100 ton pada tahun 2009 lalu menjadi
9.546 ton pada tahun 2011. Kecamatan Morotai Selatan memberikan sumbangan
terbesar terhadap hasil laut, yaitu 3.135 ton pada tahun 2011. Meskipun demikian,
tingkat penangkapan ikan di Kabupaten Pulau Mototai masih tergolong rendah.
Tingkat pemanfaatan sumber daya laut hanya 14,68%.
Wilayah perairan di Kabupaten Pulau Morotai dibagi menjadi tiga (3) wilayah
yang potensial untuk dikembangkan sebagai usaha perikanan (RTRW Kabupaten Pulau
Morotai Tahun 2010-2030):
a) Daerah penangkapan ikan 1, yang berada di perairan pantai sebealah barat daya
Pulau Morotai, memiliki potensi untuk

pengembangan perikanan karang

(utamanya: ikan kerapu, beronang, biji nangka, dan kakatua);
b) Daerah penangkapan ikan 2, yang berada di perairan pantai sebelah selatan,
tenggara, timur, timur laut, barat laut dan barat Pulau Morotai, memiliki potensi
untuk pengembangan perikanan pelagis kecil dan demersal (utamanya ikan laying,
kembung, julung-julung, kuwe, dan kakap merah); dan
c) Daerah penangkapan ikan 3, yang berada di perairan lepas pantai sebelah timur,
timur laut, utara dan barat laut Pulau Morotai, memiliki potensi untuk
pengembangan perikanan pelagis besar (utamanya: cakalang, tongkol, dan tuna).
Berdasarkan RTRW Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2010-2030, hasil perikanan
laut Kabupaten Pulau Morotai meningkat dari 1.100 ton pada tahun 2009 lalu menjadi
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9.546 ton pada tahun 2011. Kecamatan Morotai Selatan memberikan sumbangan
terbesar terhadap hasil laut, yaitu 3.135 ton pada tahun 2011. Meskipun demikian,
tingkat penangkapan ikan di Kabupaten Pulau Mototai masih tergolong rendah.
Tingkat pemanfaatan sumber daya laut hanya 14,68%.
Untuk

jaringan

transportasi

darat

di

Kabupaten

Pulau

Morotai sudah

menghubungkan antar kecamatan yang ada di sana. Meskipun demikian, kondisi
jaringan jalan yang ada belum semua teraspal sehingga waktu tempuh untuk menuju
ke kecamatan yang paling utara membutuhkan waktu yang lama.
1. Jaringan sabuk selatan-timur, yaitu menghubungkan Kecamatan Morotai Selatan
(Daruba), Kecamatan Morotai Timur (Sangawa) dan Kecamatan Morotai Utara
(Bere-Bere). Sabuk Selatan Timur telah terhubung dengan aksesibilitas jalan yang
relative bagus. Dalam rencana pengembangan KEK Zona Industri dan Fabriasi akan
ditempatkan di Sanggawa. Jaringan jalan yang berada di sepanjang pantai
menyebabkan di beberapa titik, jalan terancam untuk terkena dampak pasang air
laut dan abrasi, sehingga jalanan menjadi basah dan cepat mengalami kerusakan.
Jaringan jalan yang terkena pasang air laut ini biasanya adalah jaringan jalan yang
dilewati oleh sungai kecil.
2. Jaringan jalan sabuk timur-utara, yaitu menghubungkan Kecamatan Morotai Utara
(Bere-Bere) dan Kecamatan Morotai Jaya (Sofifi). Kondisi jalan masih pasir dan batu,
menyebabkan waktu tempuh ke Sofifi sangat lama. Sehingga diperlukan
pembangunan infrastruktur jalan perlu dilakukan untuk memberikan kenyamanan
dan kemudahan akes bagi wisatawan untuk menjangkaunya.
3. Jaringan

jalan

sabuk

utara–barat,

yaitu

menghubungkanKecamatan

MorotaiJaya(Sofifi)danKecamatanMorotaiSelatanBarat(Wayabula).

Kondisi

jalan

masih pasir danbatu.
4. Jaringan jalan sabuk barat–selatan, yaitu menghubungkan Kecamatan Morotai
Selatan Barat (Wayabula)dan Kecamatan Morotai Selatan (Daruba). Kondisi
jalansebagian aspal dan di beberapa titik masih jalan pasir dan batu. Untuk
mendukung KEKpembangunan jalan dari Dahegila dan Wayabula harus dilanjutkan
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dimana

terdapatzona

penempatanKEKdisanayaituZonaRealEstateyangakandirencanakan

dibangun

di

Wayabula dan Zona Pariwisata dan Perikanan yangakan direncanakan dibangun di
Dahegila.
Tabel Lokasi dan Luasan Zona yang Berada di KEK
Zona

Peruntukan

Lokasi

Tahap I

Tahap II

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7

Real Estate
Wayabula
95 ha
1.000 ha
Pariwisata
Dehegila
160 ha
500 ha
Bisnis dan Pusat Logistik
Daruba
125 ha
700 ha
Industri Penunjang
Sangawa
250 ha
1.000 ha
Perikanan
Bere-bere
205 ha
1.000 ha
Perikanan
Sofifi
205 ha
1.200 ha
Pariwisata
Pandanga
15 ha
100 ha
TOTAL
1.055 ha
5.500 ha
Sumber: Penyusunan Masterplan KEK Morotai dan Wilayah Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara
2013

Secara umum, pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang di dalam KEK
Morotai meliputi pembangunan pembatas KEK Tahap I, pembangunan pintu gerbang
KEK,

pembangunan

gedung

dan

penyediaan

peralatan

kantor

pengelola,

pembangunan gedung dan penyediaan peralatan administrator, serta pembangunan
infrastruktur Kawasan Tahap I (pembangunan jalan, drainase, jaringan listrik, jaringan
telekomunikasi, jaringan distribusi air bersih, dan instalasi pengolahan air limbah),
pembangunan pembangkit listrik, pembangunan instalasi pengolahan air bersih,
pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan penyusunan Estate Regulation.

ANALISIS SUPPLY AND DEMAND
A. Analisis Supply
KEK Morotai sangat potensial dibidang perikanan, pariwisata dan logistik. Bila
diperkirakan luas wilayah perairan laut perairan Morotai sekitar 5% dari total WPP 6
dan 7 serta diasumsikan ikan menyebar merata, maka diperkirakan potensi sumberdaya
ikan lautnya sebesar 61.700 Ton/ tahun, yang terdiri dari ikan pelagis besar 14.090 Ton/
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tahun, pelagis kecil 38.210 Ton/ tahun, demersal 6.940 Ton/ tahun dan lainnya (ikan
karang, lobster, dll) sebesar 1.930 Ton/ tahun.
Perusahaan perikanan dan kelautan baik industri kecil maupun menengah di
Kabupaten Pulau Morotai masih sangat terbatas dan sederhana. Saat ini terdapat dua
belas industri kecil dan menengah dengan total tenaga kerja sekitar 480 orang. Salah
satu perusahaan perikanan yang sangat menjanjikan di Kabupaten Pulau Morotai
adalah PT. Morotai Marine Culture karena memiliki jumlah tenaga kerja yang mencapai
300 pekerja dengan pelabuhan dan kapal yang berfungsi untuk kelancaran proses
produksi.
Tabel Kondisi Perusahaan/Industri Perikanan dan Kelautan di
Kabupaten Pulau Morotai
No
1
2
3
4
5

Jenis Perusahaan

Jumlah Perusahaan

Pengeringan Ikan
2
Pengesapan ikan
6
Pengawetan Ikan lainnya
2
Industri Ikan
1
Cold Storage
1
Total
12
Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011

Tenaga Kerja
10
10
10
200
250
480
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Peta Sebaran Potensi Perikanan di Kabupaten Pulau Morotai

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011

Untuk bidang pariwisata, terdapat 3 karakteristik obyek wisata yang ada di
Kabupaten Kepulauan Morotai, yaitu wisata peninggalan sejarah; wisata budaya, flora,
fauna; serta wisata pantai atau bahari. Gugusan pulau-pulau kecil, panorama alam yang
indah serta sejarah Kabupaten Pulau Morotai ketika Perang Dunia II adalah atraksi
wisata yang dimiiki oleh Kabupaten Morotai. Masing-masing wilayah di Kabupaten
Pulau Morotai memiliki obyek dan daya tarik wisata.

B.

Analisis Demand
KEK Morotai yang memiliki potensi di bidang perikanan dan pariwisata menjadi

daya saing tersendiri bagi pasar internasional maupun domestik. KEK Morotai yang
berada di Pulau Morotai dari aspek pemasaran memiliki posisi yang sangat strategis
karena berada di sisi timur laut Indonesia yang dekat dengan Jepang dan Taiwan.
Selain itu, posisi berada pada jalur Alur Laut Kepualauan Indonesia III sehingga
merupakan jalur migrasi ikan tuna yang merupakan salah satu komoditi di KEK Morotai.
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Posisi strategis tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing dan
pemasaran hasil KEK Morotai. Selain itu, dengan adanya peningkatan teknologi dan
infrastruktur dapat mendorong industri pengolahan perikanan yang dapat diekspor ke
negara-negara pengkonsumsi ikan dan olahannya. Salah satu negara yang menjadi
tujuan pemasaran adalah Negara Jepang terutama demand untuk ikan tuna dan
cakalang. Jenis ikan yang menjadi permintaan pasar dari KEK Morotai adalah ikan tuna,
cakalang, kerapu, lobster, udang dan kepiting.
Permintaan hasil perikanan wilayah timur Indonesia masih didominasi dari Asia
dan sekitarnya. Negara Jepang dan Taiwan menjadi salah satu negara yang memiliki
permintaan tinggi terhadap hasil perikanan laut wilayah timur. Akan tetapi, Indonesia
memiliki saingan untuk memenuhi permintaan terebut, yaitu Negara Filipina. Daerah
perairan KEK Morotai berdekatan dengan area perairan negara tersebut dan memiliki
komoditi perikanan yang hampir sama. Oleh sebab itu, KEK Morotai harus siap dalam
memenuhi permintaan dari negara asing, dengan meningkatkan produktivitasnya, baik
untuk perikanan maupun pengolahannya. KEK Morotai, selain bergerak di bidang
perikanan juga diarahkan menjadi salah satu lokasi pariwisata. Potensi pariwisata yang
ditawarkan sangat unik, yaitu peninggalan Perang Dunia II dan potensi wisata bahari.

ANALISIS DAMPAK DAN MANFAAT
Provinsi Maluku Utara dikembangkan untuk sektor perikanan dan Kabupaten
Pulau Morotai dipilih sebagai Kawasan Mega Minapolitan dan akan didukung dengan
dikembangkannya KEK Morotai. Hasil perikanan tersebut tidak hanya berasal dari Pulau
Morotai namun akan didukung dari perairan di sekitar Pulau Morotai yaitu Perairan
Papua dan Maluku. Oleh karena itu wilayah-wilayah lain di sekitar Kabupaten Pulau
Morotai memiliki potensi besar untuk mendorong pengembangan Mega Minapolitan
Morotai. Dalam skema ini, maka penegasan ekonomi pusat dan pinggiran perlu
disosialisasikan karena mempunyai potensi menimbulkan kecemburuan dari daerah lain
yang secara ekonomi sebelumnya lebih maju daripada Morotai. Selain itu juga hal ini
akan berdampak pada moda dan operasional transportasi, yang semula daerah-daerah
mengirim ke Surabaya, Manado, atau Makassar, sekarang harus transit di Morotai.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

19

Exclusive
Summary

KAJIAN PENGEMBANGAN INVESTASI WILAYAH RKP 2016

Jika KEK dikembangkan, diperkirakanakan membutuhkan tenaga kerja lebih dari
300.000 orang. Dari jumlah ini, Kabupaten Pulau Morotai belum mampu memenuhi,
oleh karena itu KEK Pulau Morotai akan mendatangkan tenaga kerja dari daerah lain
misalnya dari Provinsi Maluku Utara atau bahkan dari Pulau Sulawesi. Jika ini berjalan,
maka keberadaan dan mobilisasi pekerja ini akan memiliki dampak berantai mulai dari
penyediaan tempat tinggal, pasar makinbesar, dan usaha di bidang transportasi akan
meningkat, baik di daerah maupun antarpulau.
Kemungkinan

dampak

lingkungan

yang

akan

terjadi

dengan

adanya

pengembangan KEK Morotai adalah peningkatan air limbah domestik dan industri,
penurunan kualitas udara, polusi suara, sedimentasi, penurunan kualitas air sungai,
luasan daerah tangkapan hujan menurun dan terganggunya ekosistem pesisir. Selain
itu, Kabupaten Pulau Morotai juga tidak terlepas dari ancaman bencana alam. Lokasi
Pulau Morotai yang berada di tepi Samudera Pasifik dan dilalui oleh 3 jalur lempeng
dunia menjadikan pulaai ini memiiki kerawanan terhadap bencana gempa bumi dan
tsunami. Namun, tidak hanya itu, wilayah Pulau Morotai yang didominasi oleh
pegunungan di bagian tengah juga menjadikan pulau ini rentan terhadap bencana
tanah longsor. Sedangkan untuk wilayah dataran alluvial yang berada pada selatan
Pulau Morotai juga menjadikannya rentan akan bencana banjir.

ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI
Tabel Kebutuhan Investasi KEK Morotai
No
Kegiatan Strategis
Pembangunan Kawasan KEK Morotai
Infrastruktur di dalam KEK Morotai
1.
Pembangunan pembatas KEK Tahap 1
2.
Pembangunan pintu gerbang KEK
3.
Pembangunan gedung dan penyediaan peralatan
kantor
4.
Pembangunan gedug dan penyediaan peralatan
administrator
5.
Pembangunan Infrastruktur Kawasan 1

6.
7.
8.

Keterangan

Pembangunan jalan, drainase, jaringan
listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan
distribusi air bersih, dan instalansi IPAL

Pembangkit listrik
Pembangunan Instalansi Air bersih
Pembangunan Fasilitas sosial dan umum
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Kegiatan Strategis

Infastruktur di luar KEK Morotai
1
Pengembangan Pelabuhan Daruba dan
Pembangunan Pelabuhan Wayabula

2.
3.
4.

Keterangan

 Perpanjangan dermaga multi purpose
Daruba sepanjang 100 meter,
 Peningkatan peralatan bongkar muat
peti kemas di Daruba,
 Pembangunan lapangan penumpukan
peti kemas di Daruba,
 Revitalisasi fasilitas pergudangan di
Daruba,
 Penambahan fasilitas bea cukai di
Daruba,
 Penambahan fasilitas karantina di
Daruba,
 Revitalisasi bangunan administrasi
kepelabuhanan
 fasilitas ruang tunggu penumpang di
Daruba,
 Penambahan fasilitas perparkiran di
Daruba,
 Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan
Daruba-Wayabula

Pengembangan Bandar udara Leo Wattimena
Pembangunan/Pelebaran Jalan dan Pergantian
Jembatan Daruba-Daeo
Pembangunan jalan Wayabula-Sofi-Bere-bere

Sumber : Rencana Aksi dan Rencana Dukungan Fasilitas Pengembangan KEK Morotai, 2015
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ANALISIS PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
MANDALIKA - NUSA TENGGARA BARAT
Dalam rangka mempercepat pembagungan perekonomian di Provinsi Nusa
Tenggara Barat serta menunjang percepatan pembangunan ekonomi nasional, maka
Penetapan wilayah Mandalika sebagai KEK dalam rangka mempercepat pembangunan
perekonomian di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional.
Wilayah Mandalika memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan
geostrategis. Keunggulan geoekonomi wilayah Mandalika adalah memiliki objek wisata
bahari yang merupakan pantai yang berpasir putih dengan panorama yang eksotis dan
berdekatan dengan Pulau Bali. Sedangkan keunggulan geostrategis wilayah Mandalika
adalah memiliki konsep pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan
dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan berlokasi dekat dengan
Bandar Udara Internasional Lombok.

ANALISIS KESIAPAN
KEK Mandalika, atau yang saat ini dikenal dengan nama Mandalika Resort,
“ditakdirkan” untuk menjadi “permata” Lombok. Kawasan ini menyediakan kondisi alam
yang menakjubkan, dengan pantai kristal, daerah yang bervariasi dan cuaca sempurna
sepanjang tahun, dengan akses laut, dan sambutan masyarakat yang berakar pada
sejarah dan budaya Pulau Lombok.
KEK Mandalika memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Kawasan ini
dicanangkan pemerintah sebagai salah satu primadona koridor V, MP3EI. Fasilitas
pariwisata yang akan dibangun dan dikembangkan antara lain adalah high end and low
density hotel, villas, apartments, resorts, residentials. Dilengkapi juga dengan 18 holes
golf course, fasilitas leisure/recreation, medical/wellness center, training center, art
village, marina dan lain sebagainya. Pembangunan dan pengembangan KEK Mandalika
juga akan menerapkan konsep eco green dan event based destination. Dengan konsep
eco green, fasilitas pariwisata yang akan dibangun harus berstandar eco green sehingga
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akan meningkatkan nilai jual kawasan. Sedangkan konsep event based destination akan
menonjolkan penyediaan fasilitas pariwisata non akomodasi bertaraf internasional yang
akan menjadi daya tarik wisatawan sambil menikmati keindahan kawasan pariwisata
Mandalika Lombok (Lomboknews.com, Mei 2015).
KEK Mandalika memiliki lahan yang cukup luas untuk dikembangkan menjadi
zona pariwisata. Menurut data dari PT. ITDC, KEK Mandalika memiliki total lahan seluas
1.249,4 hektar yang rencananya akan digunakan untuk berbagai sarana yang
menunjang pengembangan zona pariwisata. Dari total lahan tersebut, sebesar 40%
akan digunakan sebagai ruang terbuka, sedangkan lahan lainnya sebagian besar
digunakan untuk residential (21,6%), golf course (11,3%) dan infrastruktur (8,8%).
Berbagai sarana akan dibangun di KEK Mandalika, seperti hotel, tempat rekreasi dan
berbagai fasilitas publik
Tabel Total Pengembangan Wilayah Mandalika
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Perkiraan Total Lahan
Residential
Hotel
Mixed Used
Retail/Commercial/Neighborhood Centers
Medical/Wellness Centers
Golf Course
Leisure/Recreation
Public Facilities
Infrastructure
Open Space
Land Use Summary Total
Sumber: PT. ITDC, 2015

Luas Lahan
(Ha)
269,4
92,7
86,3
12,9
2,8
141,6
30,1
4,2
109,7
499,6
1.249,4

Prosentase (%)
21,6
7,4
6,9
1,0
0,2
11,3
2,4
0,3
8,8
40
100

Berdasarkan laporan Dewan Kawasan KEK Mandalika, ada beberapa isu strategis
terkait dengan pembentukan kelembagaan, yaitu: perlunya sinergisitas destinasi wisata
baik dalam kawasan maupun luar kawasan; sinergisitas Kesekretariatan dalam
pengelolaan kawasan; sinergisitas pengendalian operasional, pemberian izin usaha,
dan pemanfaatan kawasan KEK; serta pengelolaan dan pembangunan kawasan yang
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terintegrasi. Perkembangan dan isu strategis terkait pembentukan kelembagaan di KEK
Mandalika

ANALISIS SUPPLY AND DEMAND
C.

Analisis Supply
Wilayah Mandalika memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan

geostrategis. Keunggulan geoekonomi wilayah Mandalika adalah memiliki objek wisata
bahari yang merupakan pantai yang berpasir putih dengan panorama yang eksotis dan
berdekatan dengan Pulau Bali. Sedangkan keunggulan geostrategis wilayah Mandalika
adalah memiliki konsep pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan
dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan berlokasi dekat dengan
Bandar Udara Internasional Lombok.
KEK Mandalika, memiliki lima pantai memikat yaitu Pantai Kuta, Pantai Serenting,
Tanjung Aan, Pantai Keliuw, dan Pantai Gerupuk. Selain itu, KEK Mandalika bisa
disinggahi kapal pesiar. Kelebihan laut di pantai selatan ini adalah memiliki kedalaman
laut yang sangat bagus, sehingga sangat tepat bagi kapal pesiar untuk bersandar.
Secara geografis, kawasan Mandalika berhadapan langsung dengan Samudera Hindia
dan memiliki pantai berpasir putih sepanjang 7,5 kilometer, sehingga sangat berpotensi
untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata yang dapat menarik wisatawan.
KEK Mandalika memiliki lahan yang cukup luas untuk dikembangkan menjadi zona
pariwisata. Menurut data dari PT. ITDC, KEK Mandalika memiliki total lahan seluas
1.249,4 hektar yang rencananya akan digunakan untuk berbagai sarana yang
menunjang pengembangan zona pariwisata. Dari total lahan tersebut, sebesar 40%
akan digunakan sebagai ruang terbuka, sedangkan lahan lainnya sebagian besar
digunakan untuk residential (21,6%), golf course (11,3%) dan infrastruktur (8,8%).
Berbagai sarana akan dibangun di KEK Mandalika, seperti hotel, tempat rekreasi dan
berbagai fasilitas publik. Terkait pengembangan infrastruktur, pihak pemerintah
mempunyai komitmen untuk mendukung, yaitu menyediakan dan membangun: (i)
Bandara Internasional Lombok, (ii) akses jalan, (iii) air minum yang disediakan oleh
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PDAM, (iv) listrik yang disediakan oleh PLN, serta (v) telekomunikasi dan pelayanan
data.
Khusus mengenai komitmen Pemda Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka
pengembangan KEK Mandalika, sudah disusun rencana pengembangan, yaitu: (i)
pemenuhan Infrastruktur Kawasan, seperti aksesibilitas dalam dan luar kawasan; serta
utilitas kawasan (air minum, listrik, dan sanitasi: drainase, sampah dan air limbah), (ii)
penyelesaian Regulasi: Perda tentang Master Plan dan Perda tentang Investasi dalam
Kawasan, serta (iii) fasilitasi Penyelesaian Persoalan Tanah.

D. Analisis Demand
Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika mempunyai daya tarik yang besar dan sangat
potensial untuk menjadi salah satu andalan pariwisata di Pulau Lombok. Dengan
kondisi alam yang menakjubkan, lima pantai yang indah dan memikat (Pantai Kuta,
Pantai Serenting, Tanjung Aan, Pantai Keliuw, dan Pantai Gerupuk), serta bisa disinggahi
kapal pesiar karena memiliki kedalaman laut yang sangat bagus, sehingga sangat tepat
bagi kapal pesiar untuk bersandar. Semua itu dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan
baik domestik maupun mancanegara.
Berbagai fasilitas yang akan dikembangkan di KEK Mandalika juga diyakini dapat
menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara. KEK Mandalika direncanakan
akan memiliki fasilitas pariwisata yang cukup lengkap, seperti high end and low density
hotel, villas, apartments, resorts, residentials. Dilengkapi juga dengan 18 holes golf
course, fasilitas leisure/recreation, medical/wellness center, training center, art village,
marina dan lain sebagainya. Pembangunan dan pengembangan KEK Mandalika juga
akan menerapkan konsep eco green dan event based destination. Hal tersebut akan
meningkatkan nilai jual kawasan.
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ANALISIS PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
MANDEH - SUMATERA BARAT
Provinsi Sumatera Barat mengarahkan pembangunan Provinsi Sumatera Barat
dalam orientasi yang relative selaras. Kota Padang berperan sebagai pusat kegiatan
utama bagi Provinsi Sumatera Barat dan pusat distribusi utama bagi wilayah Sumatera
Barat dan sekitarnya. Secara khusus di bidang kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat
dapat berperan sebagai pusat pengembangan wisata bahari bagi wilayah Indonesia
bagian

Barat.

Dalam

konteks

tersebut

Kawasan

Mandeh

yang

diarahkan

pengembangannya sebagai pusat pariwisata kebaharian yang menjadi bagian dari jalur
kepariwisataan Provinsi.
Sumatera Barat dapat ditingkatkan perannya sebagai destinasi wisata pada
skala Nasional untuk wisata bahari. Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat
tersebut secara hirarkis perlu diakomodasikan dalam perencanaan pembangunan dan
penataan ruang wilayah pada skala Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang.

Analisis Kesiapan
Sumatera Barat dapat ditingkatkan perannya sebagai destinasi wisata pada skala
Nasional untuk wisata bahari. Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat tersebut
secara hirarkis perlu diakomodasikan dalam perencanaan pembangunan dan penataan
ruang wilayah pada skala Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang. Kebijakan pada
berbagai paras tersebut memberikan kesimpulan bahwasanya pengembangan
pariwisata Kawasan Mandeh memperoleh dukungan hal-hal berikut :
1. Pengembangan Kawasan Mandeh didukung oleh Kota Padang yang berperan
sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dalam posisi tersebut, Kota Padang dapat
memberikan dukungan aksesibilitas yang tinggi terhadap pusat-pusat lainnya yang
berskala Nasional dan internasional. Fungsi Kota Padang sebagai PKN didukung
oleh jaringan jalan arteri primer Lintas Barat dan Lintas Tengah, bandara
Minangkabau, dan pelabuhan Teluk Bayur dan Muara Padang.
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2. Keberadaan jalur jalan arteri primer Lintas Barat yang menghubungkan Padang –
Painan menjadi akses penting bagi pengembangan Kawasan Mandeh. Walaupun
terkategori sebagai prioritas sedang, namun peningkatan kemampuan pelayanan
jalur jalan tersebut dapat dilaksanakan seiring dengan pembangunan Kawasan
Mandeh. Selain bermanfaat bagi kepentingan pengembangan pariwisata, jalur jalan
tersebut juga dibutuhkan guna meningkatkan aksesibilitas bagi kepentingan
evakuasi dan mobilisasi jika terjadi gangguan bencana alam.
3. Dalam pengembangan pariwisata, keberadaan gerbang (port of entry) menjadi
prasyarat penting, terutama sebagai sarana masuk wisatawan mancanegara.
Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kawasan Mandeh, secara geografis terkait
dengan minimal tiga gerbang utama, yakni Bandara Minangkabau, Bandara Hang
Nadim di Batam, dan Bandara Polonia di Medan. Ketiganya memiliki akses tinggi
terhadap bandara Nasional utama lainnya di Indonesia dan di negara tetangga.
4. Kawasan Mandeh secara implisit ditetapkan melalui kebijakan penataan ruang dan
pembangunan pariwisata Provinsi Sumatera Barat sebagai kawasan pariwisata yang
diprioritaskan dengan produk unggulan pariwisata bahari. Produk unggulan wisata
Kawasan Mandeh selain bersifat khas dalam konstelasi Provinsi Sumatera Barat,
secara Nasional juga memiliki prospek yang dapat diandalkan, terutama bagi
wilayah Indonesia bagian Barat yang hingga kini memiliki destinasi pariwisata
bahari yang terbatas. Sebagian besar destinasi pariwisata bahari berada di wilayah
Indonesia bagian Timur.
5. Pengembangan Kawasan Mandeh sebagai destinasi pariwisata bahari pada
hakekatnya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian yang komplementer
terhadap pengembangan destinasi pariwisata lainnya di Provinsi Sumatera Barat
dan

destinasi

pariwisata

bahari

lainnya

di

Indonesia.

Oleh

karenanya

pengembangan Kawasan Mandeh dapat diintegrasikan dalam berbagai perjalanan
pariwisata yang telah dan akan dikembangkan, seperti Minangkabau Marine Tour,
paket tur bahari Sumatera – Jawa, paket tur bahari Asia, dan sebagainya.
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7.1.1 Kebijakan Pendukung
Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya Menurut RTRW Provinsi Sumatera Barat
dimana ditetapkan kawasan pariwisata dengan kriteria:
1. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata serta tidak
mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan, dan
2. Pemanfaatan ruang sebagai kawasan pariwisata akan memberikan manfaat :
a. Meningkatkan devisa dan pendayagunaan investasi
b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta
kegiatan ekonomi sekitarnya
c. Tidak mengganggu fungsi lindung
d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam
e. Meningkatkan pendapatan masyarakat
f.

Meningkatkan pendapatan daerah dan Nasional

g. Menciptakan kesempatan kerja
h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
Dimana lokasi yang ditetapkan kawasan pariwisata adalah:
a. Kawasan wisata Pesisir Kota Padang
b. Kawasan Mandeh
c. Kawasan Koridor Anai Resort – Minangkabau Village – Amur dan sekitarnya
d. Kawasan Teluk Katurai
e. Kawasan Taman Nasional Siberut
f.

Kawasan Kota Tambang Sawahlunto

g. Kawasan Danau Kembar
h. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat
i.

Kawasan Bukittinggi sekitarnya

j.

Kawasan Lembah Harau

k. Kawasan Maninjau dan sekitarnya
l.

Kawasan Danau Singkarak

m. Kawasan Istana Pagaruyung dan sekitarnya
n. Kawasan Perkampungan Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar
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o. Kawasan Cagar Alam Rimbo Panti

Pesisir Selatan Tahun 2001 – 2010 mengarahkan pengembangan pariwisata di Kawasan
Mandeh. Potensi pengembangan pariwisata terutama adalah pantai pasir putih, pulaupulau kecil, perairan yang terlindung di kawasan teluk, alam perbukitan seperti tebing
di sepanjang Teluk Mandeh, serta potensi keindahan bahari seperti terumbu karang,
kejernihan air, gelombang, keindahan dan keanekaragaman ikan karang dan biota
lainnya. Zona pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan adalah :
1. Pulau Cubadak : snorkling, scuba diving, camping, villa/bungalow, dan kano
2. Pulau Marak : snokling, scuba diving, memancing, dan selancar
3. Pulau Sironjong Gadang : panjat tebing
4. Pulau Setan : snokling, scuba diving, panjat tebing, dan kano
5. Pulau Taraju : memancing, camping, kano
6. Pulau Pagang : camping, wisata alam, snorkling, scuba diving, dan memancing
7. Pantai sepanjang Kawasan Mandeh : panorama hutan mangrove, kano, ski air,
perahu kaca, kano
8. Perairan dan Desa Sungai Pinang : perahu kaca, snorkling, dan scuba diving
9. Perairan gosong dan Desa Sungai Nyalo : memancing dan wisata alam
10. Pantai Desa Carocok : panorama perikanan tangkap
11. Pantai Desa Mandeh : panorama hutan mangrove, nipah, wisata budaya, dan
snorkling

7.2

Analisis Kesiapan

7.2.1 Potensi
Pengembangan Kawasan Mandeh sebagai destinasi pariwisata didasarkan pada potensi
yang dimiliki sebagai berikut :
1. Keindahan Dan Kekayaan Alam
Kawasan Mandeh terletak pada pesisir Barat Sumatera yang berhadapan langsung
dengan Samudera Hindia. Kawasan ini terletak pada teluk yang berperairan tenang
dan dikelilingi oleh pulau-pulau kecil di lepas pantai. Ekosistem teluk pada
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perbatasan samudera merupakan potensi khas dan unik yang dimiliki oleh Kawasan
Mandeh. Batas Timur kawasan ini dikelilingi oleh kawasan berukit dan bergunung
yang menjadi kawasan penyangga (buffer) bagi keberlanjutan Kawasan Mandeh.
Demikian juga pulau-pulau kecil di kawasan ini umumnya berbukit dengan pantai
sempit berpasir putih merupakan keindahan alam yang potensial dikembangkan.
Kekayaan flora dan fauna pesisir dan laut menjadi salah satu daya tarik, termasuk
kualitas ekosistem mangrove yang dengan kerapatan dan ketebalan yang baik
dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Di samping itu, kawasan ini juga
memiliki kawasan yang dilindungi bagi pelestarian terumbu karang dan penyu.
Informasi yang dihimpun dari masyarakat juga mencatat bahwasanya potensi yang
dapat dikembangkan di Kawasan Mandeh adalah keindahan dan kekayaan alam.
Terkait dengan daya tarik wisata tersebut, maka beberapa pusat permukiman dapat
dikembangkan sebagai pusat pelayanan prasarana dan sarana kepariwisataan, yaitu
di Sungai Pisang, Sungai Pinang, Sungai Nyalo, Mandeh, Carocok, Batu Kalang,
Pulau Sikuai, Pulau Pagang, Pulau Pasumpahan, dan Pulau Cubadak.

2. Aksesibilitas Kawasan Mandeh
Posisi geografis Kawasan Mandeh pada hakekatnya berada pada lokasi yang
strategis, oleh karena dapat dijangkau melalui moda transportasi darat maupun laut
dari Kota Padang. Kota Padang merupakan gerbang utama bagi Kawasan Mandeh
dengan Bandara Minangkabau, pelabuhan, dan jalan arteri primer yang
menghubungkannya dengan berbagai bagian wilayah Provinsi Sumatera Barat.
Selain Bandara Minangkabau, Bandara Hang Nadim di Batam dan Bandara Polonia
di Medan juga berfungsi sebagai gerbang wisata yang terhubungkan dengan Kota
Padang. Jika selama ini Kota Padang merupakan pusat distribusi pariwisata ke
berbagai destinasi pariwisata seperti Bukittinggi dan Kepulauan Mentawai, maka
pengembangan Kawasan Mandeh juga akan menempatkan Kota Padang pada
fungsi tersebut pada masa mendatang.
Aksesibilitas tersebut didukung oleh keberadaan jalan arteri primer yang
menghubungkan Kota Padang dengan Painan dan pelabuhan-pelabuhan di Kota
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Padang yang menghubungkannya dengan pelabuhan Carocok dan dermaga
lainnya di Kawasan Mandeh.

3. Dukungan Kebijakan Pemerintah
Pengembangan

Kawasan

Mandeh

berlandaskan

dukungan

Pemerintah,

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Kebijakan
Pemerintah Pusat mengarahkan Provinsi Sumatera Barat sebagai destinasi unggulan
Nasional dan Kawasan Mandeh sebagai pusat pariwisata bahari bagi wilayah
Indonesia bagian Barat. Kebijakan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir
Selatan juga menetapkan Kawasan Mandeh sebagai kawasan pengembangan
pariwisata yang diprioritaskan.

4. Dukungan Masyarakat
Berbagai pertemuan yang diselenggarakan menyimpulkan bahwasanya masyarakat
setempat mendukung dan akan berperanserta dalam pengembangan pariwisata di
Kawasan Mandeh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian
lingkungan. Dukungan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan melalui pelibatan
masyarakat melalui Lembaga Adat dalam pengembangan pariwisata Kawasan
Mandeh, penghormatan terhadap tata nilai setempat, peningkatan dan perbaikan
prasarana dan sarana umum, dan memanfaatkan sumberdaya lokal dalam
pengembangan pariwisata, termasuk sumberdaya manusia. Dalam hal ini diharapkan
masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pengembangan pariwisata Kawasan
Mandeh, seperti mempersiapkan pemuda setempat sebagai pemandu selam dan
sebagainya. Dukungan masyarakat juga terkait dengan masalah pertanahan dalam
rangka pemanfaatan pulau-pulau dan lahan masyarakat bagi kepentingan pariwisata
yang melibatkan nagari bukan kaum.
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Analisis Supply dan Demand
Selaras dengan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia, maka
pengembangan Kawasan Mandeh sebagai destinasi pariwisata ditujukan untuk
meningkatkan daya-saing Nasional melalui wisata bahari, wisata alam, dan wisata
budaya. Dalam konstelasi Nasional, pengembangan Kawasan Mandeh diposisikan
sebagai destinasi pariwisata bagi wilayah Indonesia bagian Barat. Dari 12 (sebelas)
destinasi pariwisata kebaharian di Indonesia yang diprioritaskan, hanya 3 (tiga)
destinasi yang berlokasi di wilayah Indonesia bagian Barat. Sehingga pengembangan
Kawasan Mandeh sebagai destinasi pariwisata bahari dapat memperluas alternative dan
pilihan bagi pelaku wisata bahari. Dalam posisi tersebut, maka Kawasan Mandeh harus
berperan sebagai unsur vital dan penggerak utama perjalanan dan kunjungan
wisatawan ke wilayah Indonesia bagian Barat.

Destinasi pariwisata kebaharian di wilayah Indonesia bagian Barat meliputi Kepulauan
Nias, Kepulauan Mentawai, Pulau Bintan, dan Kawasan Mandeh. Kepulauan Nias dan
Kepulauan Mentawai yang bersama Kawasan Mandeh berada pada perairan luar
Nusantara bagian Barat memiliki keunggulan wisata selancar (surfing), sedang Pulau
Bintan yang memiliki keunggulan wisata menyelam (diving) berada pada perairan
dalam bagian Timur. Kawasan Mandeh sebagai destinasi pariwisata memiliki
keunggulan daya tarik wisata bahari yang beragam, yakni menyelam (scuba diving),
snorkling, berlayar (sailing), parasailing, jet ski, dan lainnya.
A. Wisata Bahari
Wisata bahari yang potensial dikembangkan di Kawasan Mandeh meliputi Selam (scuba
diving), Snorkling, Berperahu (canoeing), Berperahu layar (sailing), Parasailing, Selancar
(surfing), Ski air, Jet ski, Banana boat, Perahu lunas kaca, Pemotretan bawah laut
(underwater photography), Berenang (swimming), Memancing (fishing), Wisata kapal
karam, Wisata mangrove dan nipah dan Barge pontoon.
B.

Wisata Alam

Wisata alam yang potensial dikembangkan di Kawasan Mandeh antara lain meliputi
Panjat tebing, Mendaki gunung (hiking), Tracking, Paralayang (paragliding/gantole),
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Berkemah (camping), Keindahan air terjun (waterfall) dan Keindahan panorama
pegunungan, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.
C.

Wisata Budaya

Wisata budaya yang potensial dikembangkan di Kawasan Mandeh meliputi :
1.

Aktivitas dan sarana penangkapan ikan.

2.

Hikayat lokal (folklore) Puti Andam Dewi, legenda Batu Garudo, legenda Batu
Dakik-dakik, dan legenda Hari Jum’at.

3.

Permukiman penduduk pesisir dan bangunan rumah tua.

4.

Seni tradisional, meliputi seni tari Rantak Kudo, Bailau, Randai, Kain, Pasambahan,
Bailau, Dendang Adok, Dendang Pasisia, Silat, dan lainnya.

5.

Tradisi lokal khas Pesisir Selatan, meliputi tradisi Arau, tradisi Balimau, tradisi
Dabuih, tradisi Hari Mati, tradisi Bintang Sakik Bulan Maubek, tradisi ritual Tolak
Bala, dan lainnya.

6.

Seni kerajinan yang dapat dikembangkan sebagai kegiatan produksi cinderamata
hasil laut, hasil hutan, dan lainnya
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