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PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

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
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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. Selain itu, diperlukan kerjasama dan kemitraan yang solid dan
berkelanjutan antara pemerintah dengan pihak swasta. Hal ini untuk memperkuat daya
saing daerah guna meningkatkan daya saing nasional.

Asia Competitiveness Institute (ACI) telah melakukan analisis terhadap peringkat daya
saing seluruh provinsi di Indonesia untuk tahun 2013. Berdasarkan analisis yang telah
dilakukan tersebut maka dapat diketahui peringkat dari masing-masing provinsi di
Indonesia dengan menggunakan 4 lingkup penilaian yakni: (1) stabilitas ekonomi
makro; (2) perencanaan pemerintahan dan institusi; (3) kondisi keuangan, bisnis, dan
tenaga kerja; serta (4) kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur. Dari hasil analisis
tersebut, terlihat bahwa daya saing daerah di Pulau Jawa merupakan yang tertinggi
dibandingkan daerah lain.

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.
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Tabel 1.1-1 Daya Saing Provinsi di Indonesia
Peringkat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Provinsi
DKI Jakarta
Jawa Timur
Kalimantan Timur
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Banten
Kepulauan Riau
Bali
Riau
Sulawesi Selatan
Sumatera Selatan
Kalimantan Selatan
Sulawesi Utara
Gorontalo
Aceh
Sumatera Barat
Sulawesi Tenggara
Sumatera Utara
Lampung
Sulawesi Barat
Kalimantan Barat
Sulawesi Tengah
Papua
Jambi
Kalimantan Tengah
Bengkulu
Nusa Tenggara Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Papua Barat
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Timur

Skor
1,7576
0,6644
0,5523
0,5113
0,4282
0,2757
0,2343
0,1708
0,1371
0,1152
0,0993
0,0816
0,0146
-0,0259
-0,133
-0,1444
-0,1559
-0,1655
-0,1683
-0,1956
-0,2062
-0,2273
-0,2311
-0,2378
-0,2506
-0,2681
-0,2735
-0,2969
-0,3085
-0,3179
-0,3438
-0,5107
-0,6014

Sumber: Asian Competitiveness Institute, 2013

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
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meningkatkan penyiapan wilayah di kawasan strategis, khususnya Kawasan Ekonomi
Khusus.

Sumber : Buku III RPJM Nasional 2015-2019
Gambar 1.1-1 Sebaran Lokasi KEK yang telah Ditetapkan
Pembangunan wilayah di Kawasan Ekonomi Khusus, memerlukan pengembangan
sumber

daya

manusia

yang

menunjang

kegiatan

perekonomian

kawasan.

Pengembangan SDM tersebut dilakukan dengan merevitalisasi Balai Latihan Kerja dan
Pusat Pelatihan untuk mendapatkan tenaga kerja yang terdidik dan terampil serta
berdaya saing dengan tenaga kerja dari ASEAN. Dengan adanya pengembangan KEK
melalui kegiatan perindustrian, maka diperlukan teknologi dan inovasi yang produktif
untuk mendukung hilirisasi pertanian, kelautan dan perikanan serta pertambangan.
Berbeda dengan kawasan pariwisata yang mengoptimalkan pariwisata daerah dengan
pengembangan destinasi wisata, hotel, restoran dan fasilitas lainnya.

Pengembangan kawasan strategis tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur yang
mendukung kawasan ekonomi khusus. Pembangunan infrastruktur menjadi instrumen
penting dalam pengembangan KEK, baik di sekitar maupun di dalam kawasan.
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Pembangunan infrastruktur strategis meliputi jalan, jembatan, pelabuhan, bandara,
listrik. air bersih dan telekomunikasi. Dalam pengembangan kawasan yang didukung
dengan adanya pembangunan baik fisik maupun SDM, diperlukan pengembangan
investasi. Pengembangan investasi yang produktif dengan fokus wilayah, sektor dan
komoditas unggulan yang jelas. Oleh sebab itu, kegiatan ini disusun untuk membuat
kajian mengenai penyiapan investasi wilayah di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus,
yaitu adalah KEK Maloy, KEK Mandalika, KEK Morotai dan KEK Mandeh.
1.2

Maksud dan Tujuan Kegiatan

Kajian Penyiapan Investasi Wilayah dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan,
kelayakan, keberlanjutan dan kebutuhan investasi wilayah khususnya kawasan ekonomi
khusus dalam mendukung perwujudan NAWACITA yang tercantum dalam RPJM
Nasional 2015-2019. Wilayah KEK tersebut adalah KEK Maloy, KEK Mandalika, KEK
Morotai dan KEK Mandeh. Tujuan kajian penyiapan investasi wilayah adalah sebagai
berikut:
1.

Menganalisis kesiapan pengembangan investasi wilayah.

2.

Menganalisis kelayakan pengembangan investasi wilayah.

3.

Menganalisis keberlanjutan pengembangan investasi wilayah.

4.

Menganalisis kebutuhan investasi wilayah.

5.

Memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan investasi wilayah.

1.3

Keluaran dan Sasaran Kegiatan

Keluaran yang diharapkan dari Kajian Penyiapan Investasi Wilayah di KEK Maloy, KEK
Morotai, KEK Mandalika dan KEK Mandeh, adalah sebagai berikut;
1.

Tersedianya analisis kesiapan pengembangan investasi wilayah,

2.

Tersedianya analisis kelayakan dan pengembangan investasi wilayah,

3.

Tersedianya analisis keberlanjutan pengembagan investasi wilayah,

4.

Tersedianya analisis kebutuhan investasi wilayah,

5.

Tersusunnya rekomendasi pengembangan investasi wilayah.
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Sasaran dari Kajian Penyiapan Investasi Wilayah di KEK Maloy, KEK Morotai, KEK
Mandalika dan KEK Mandeh, adalah sebagai berikut;
1.

Hasil analisis kesiapan pengembangan investasi wilayah,

2.

Hasil analisis kelayakan dan pengembangan investasi wilayah,

3.

Hasil analisis keberlanjutan pengembangan investasi wilayah,

4.

Hasil analisis kebutuhan investasi wilayah,

5.

Hasil rekomendasi pengembangan investasi wilayah.

1.4

Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dari Kegiatan Kajian Penyiapan Investasi Wilayah ini meliputi,
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, KEK Morotai, KEK Mandalika dan KEK Mandeh.
KEK Maloy dan KEK Morotai merupakan kawasan strategis yang bergerak di bidang
perindustrian, sedangkan KEK Mandalika dan KEK Mandeh bergerak di bidang
pariwisata.

s
Sumber : PP No 85 Tahun 2014

Gambar 1.4-1 Peta Kawasan Ekonomi Khusus Maloy
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Sumber : PP No. 50 Tahun 2014

Gambar 1.4-2 Peta Kawasan Ekonomi Khusus Morotai

Sumber: PP No. 52 Tahun 2014

Gambar 1.4-3 Peta Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika
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Sumber : Laporan Pendahuluan Perencanan Objek Wisata Mandeh, PT Jakarta Konsultindo

Gambar 1.4-4 Peta Kawasan Wisata Mandeh

1.5
BAB I

Sistematika Laporan
PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran dan keluaran, ruang
lingkup kegiatan, serta sistematika laporan.

BAB II

METODOLOGI
Bab ini berisi kerangka pikir, metode analisis, tahapan analisis, serta sumber
data dan informasi.

BAB III

TINJAUAN KRITIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
Bab ini berisi kebijakan pengembangan kawasan strategis serta analisis untuk
kebijakan tersebut.
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BAB IV

ANALISIS

PENGEMBANGAN

KAWASAN

EKONOMI

KHUSUS

MALOY

KALIMANTAN TIMUR
Bab ini berisi kebijakan, analisis kesiapan, analisis dampak dan manfaat, serta
analisis kebutuhan investasi di KEK Maloy. Kebijakan tersebut terdiri dari
dasar hukum dan kebijakan pendukung. Analisis kesiapan terdiri dari potensi,
infrastruktur, dan kelembagaan. Sedangkan analisis dampak dan manfaat
terdiri dari ekonomi dan sosial serta lingkungan.
BAB V

ANALISIS PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI
MALUKU UTARA
Bab ini berisi kebijakan, analisis kesiapan, analisis dampak dan manfaat, serta
analisis kebutuhan investasi di KEK Morotai. Kebijakan tersebut terdiri dari
dasar hukum dan kebijakan pendukung. Analisis kesiapan terdiri dari potensi,
infrastruktur, dan kelembagaan. Sedangkan analisis dampak dan manfaat
terdiri dari ekonomi dan sosial serta lingkungan.

BAB VI.

ANALISIS PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA
NUSA TENGGARA BARAT
Bab ini berisi kebijakan, analisis kesiapan, analisis dampak dan manfaat, serta
analisis kebutuhan investasi di KEK Mandalika. Kebijakan tersebut terdiri dari
dasar hukum dan kebijakan pendukung. Analisis kesiapan terdiri dari potensi,
infrastruktur, dan kelembagaan. Sedangkan analisis dampak dan manfaat
terdiri dari ekonomi dan sosial serta lingkungan.

BAB VII

ANALISIS PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA MANDEH SUMATERA
BARAT
Bab ini berisi kebijakan, analisis kesiapan, analisis dampak dan manfaat, serta
analisis kebutuhan investasi di Kawasan Wisata Mandeh. Kebijakan tersebut
terdiri dari dasar hukum dan kebijakan pendukung. Analisis kesiapan terdiri
dari potensi, infrastruktur, dan kelembagaan. Sedangkan analisis dampak dan
manfaat terdiri dari ekonomi dan sosial serta lingkungan.
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METODOLOGI

2.1

Kerangka Pikir

Kebijakan pengembangan wilayah merupakan penegasan peran negara dan komitmen
Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata
sesuai dengan amanat Undang-undang 1945. Kebijakan pengembangan wilayah juga
memastikan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJM
Nasional 2015-2019 dapat terwujud secara nyata dan terukur. Agenda pembangunan di
dalam RPJMN 2015-2019 telah memasukkan arahan agenda prioritas. 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).
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Kebijakan pengemangan wilayah menjadi salah satu instrumen atau cara untuk
mengatasi masalah dan mengoptimalkan potensi daerah, mengurangi kesenjangan
antar daerah, mendorong percepatan pembangunan daerah dan mengembangkan
daya saing dan keunggulan daerah. 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. Efektivitas kebijakan pengembangan wilayah
ditentukan oleh kesiapan dan kelayakan rencana investasi dan kapasitas melaksanakan
rencana investasi.

Sumber : Bappenas, 2015

Gambar 2.1-1 Kerangka Pikir

Percepatan pembangunan memerlukan peningkatan dalam membangun keunggulan
untuk menciptakan daya saing daerah. Keunggulan daerah terbagi menjadi dua, yaitu
keunggulan komparatif dan kompetitif guna meningkatkan daya saing. Keunggulan
komparatif daerah dipengaruhi oleh (i) kondisi geografis dan sumber daya alam yang
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dikelola dengan baik; (ii) penduduk, angkatan kerja dan tenaga kerja terdidik; (iii)
infrastruktur yang modern dan merata; dan (iv) kondisi ketertiban dan keamanan
daerah yang stabil. Sejalan dengan keunggulan komparatif, terdapat keunggulan
kompetitif daerah yang perlu dipertimbangkan dan ditentukan oleh (i) produksi dan
jasa berstandar internasional; (ii) produksi dan jasa berstandar internasional; (ii) iklim
investasi dan iklim usaha yang mendukung; (iii) birokrasi yang lebih baik; (iv) kebijakan
pemerintah daerah yang terukur dan jelas; (v) jejaring dan promosi internasional; dan
(vi) kerjasama antara pemerintah, swasta dan perguruan tinggi.

Dengan adanya keunggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing
daerah. Peningkatan daya saing daerah diharapkan dapat mengembangkan pusat
pertumbuhan, salah satunya melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, baik
untuk perindustrian maupun pariwisata.

2.2

Pendekatan

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. Tahapan pertama ini
dilakukan untuk mendapatkan identifikasi awal. Identifikasi awal berdasarkan rencana
tata ruang, isu-isu strategis kegiatan KEK di wilayah studi, tata guna lahan wilayah,
potensi (SDA maupun SDM) yang dimiliki, dan infrastruktur.

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. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui
potensi kegiatan pariwisata eksisting, potensi pendukung yang dimiliki wilayah sekitar
kawasan, kondisi infrastruktur di dalam maupun luar (wilayah sekitar) kawasan
pariwisata, utility kegiatan pariwisata dan pengelolaan limbah. Kegiatan observasi dan
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wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi proses kegiatan pariwisata,
kegiatan logistik eksisting, kegiatan perekonomian masyarakat sekitar dan ketersediaan
infrastruktur. Untuk mendapatkan informasi linkage antar stakeholder (pemerintah,
pelaku kawasan pariwisata, penyedia jasa logistik, masyarakat), dilakukan dengan
wawancara.

Sumber : Hasil Olahan, 2015

Gambar 2.2-1 Tahap Pendekatan

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 (sosial-ekonomi). 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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2.2.1 Pengambilan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu
penelitian yang menuturkan, menganalisa, mengklasifikasi penelitian dengan teknik
survey, dengan teknik interview, observasi, kuesioner, dan analisa kuantitatif. Di
samping itu digunakan metode dokementasi.
Dalam kegiatan studi ini, cara memperoleh data ini dikenal sebagai metode
pengumpulan data. Data diperoleh antara lain melalui wawancara, observasi, kuesioner
dan dokumentasi, yang dimaksud dengan:
a.

Interview atau Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan
jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung
kepada responden.

b.

Observasi adalah melakukan pengamatan, melakukan catatan, dan mengadakan
pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat,
misalnya penilaian fasilitas yang tersedia di suatu pelabuhan, kurang atau cukup
atau sudah baik.

c.

Kuesioner adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan beberapa
pertanyaan yang diminta diisi oleh responden. Hasil kuesioner tersebut akan
terjelma dalam angka-angka, tabel-tabel. Analisa data kuantitatif dilandaskan pada
hasil kuesioner itu.

d.

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan
sebagainya.

e.

Forum Group Discussion (FGD) dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi
dari pemangku kepentingan yang akan mengembangkan wilayah perencanaan.
Baik itu instansi terkait, pengusaha, perguruan tinggi dan masyarakat.

Jenis-jenis teknik pengumpulan data menurut Winarno Surahmad, dalam bukunya yang
berjudul “Penelitian ilimiah dasar metode teknik”, menurut sifatnya dapat digolongkan
menjadi 4 (empat) golongan utama :
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a.

Teknik observasi langsung
Yaitu teknik pengumpulan data dimana penyelidikan mengenai pengamatan
secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik
pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam
situasi buatan yang khusus diadakan.

b.

Teknik observasi tak langsung
Yaitu teknik pengumpulan data dimana penyelidikan mengadakan pengamatan
terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat, baik
alat yang sudah ada (yang semula tidak khusus dibuat untuk keperluan tersebut),
maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu. Pelaksanaannya
dapat berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya maupun di dalam situasi yang
buatan.

c.

Teknik komunikasi langsung
Yakni teknik dimana penyelidik mengumpulkan data dengan jalan mengadakan
komunikasi langsung dengan subjek penyelidikan, baik di dalam situasi yang
sebenarnya maupun di dalam situasi buatan.

d.

Teknik komunikasi tak langsung
Yakni teknik dimana penyelidik mengumpulkan data dengan jalan mengadakan
komunikasi langsung dengan subjek penyelidikan melalui perantara alat, baik alat
yang sudah tersedia maupun alat yang khusus dibuat untuk keperluan itu.
Pelaksanaannya dapat berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya maupun di
dalam situasi buatan.

Di dalam praktek mungkin saja terjadi kombinasi atau modifikasi teknik-teknik tersebut
di atas bila dianggap perlu untuk memperoleh data yang relevan. Berikut beberapa
contoh matrikulasi yang akan digunakan dalam memetakan kondisi eksisting dan isu
strategis suatu wilayah.
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2.2.2 Konsiderasi Pengumpulan Data yang Relevan
Konsiderasi yang diperlukan untuk mendapatkan data yang relevan mencakup
sedikitnya lima aspek. Penyelidikan perlu mempertimbangkan :
a)

Konsiderasi yang pertama ialah melihat apakah untuk mencapai tujuan
penyelidikan itu cukup dengan mempergunakan data sekunder ataukah diperlukan
data primer. Yang dimaksud dengan data primer ialah data yang langsung dan
segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu,
sedang data sekunder ialah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan
dilaporkan orang di luar penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu
sesungguhnya adalah data asli. Karena itu pula dibedakan antara sumber primer
dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber asli, sumber tangan pertama
penyelidik, dan sumber sekunder berisi data dari tangan kedua (atau dari tangan
yang kesekian).

b)

Terhadap data yang berasal dari sumber-sumber sekunder senantiasa perlu lebih
dahulu diadakan penelitian apakah isi dan keasliannya dapat dijamin untuk
dipergunakan oleh peyelidik sebagai data, misalnya dengan menerapkan cara kritik
intern dan kritik ekstern.

c)

Konsiderasi kedua mempertimbangkan dapat tidaknya masalah penyelidikan
terpecahkan dengan adanya (atau tidak adanya) sumber-sumber data yang
diperlukan. Masalah penelitian yang baik pasti selalu jelas batas-batas wilayahnya,
jelas unsur-unsur yang harus diselidiki, sehingga dengan demikian akan jelas pula
jenis data yang diperlukan untuk dasar pemecahan. Dengan melihat pada
penjelasan mengenai luas dan jenis unsur yang perlu diselidiki, penyelidik dapat
memperhitungkan dari manakah ia akan memperoleh data. Ia akan dapat
menetapkan sumber-sumber data, kemudian menetapkan apakah mungkin
diperoleh segala jenis data yang diperlukan menurut penjelasan tersebut. Dengan
berfikir demikian penyelidik dapat melihat apakah (a) masalah itu dapat
dipecahkan, (b) masalah itu perlu diubah perumusannya, atau (c) masalah itu
sebaiknya ditolak.
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d)

Konsiderasi ketiga berhubugan dengan kondisi-kondisi yang mungkin mempunyai
arti dalam proses timbulnya data. Untuk kenyataan semacam itu, ia setidak
tidaknya perlu mengetahu kondisi-kondisi tersebut. Dengan mengetahui kondisikondisi itu, ia dapat bekerja seksama terutama bila sudah sampai saatnya ia harus
menyimpulkan hasil-hasil penyelidikan, hal ini tidak dapat dilakukannya apabila
penyidik tidak mengetahui atau tidak menyadarinya. Di dalam setiap penyelidikan
adalah ideal sekali bila segala pengaruh yang dapat memberi corak tertentu pada
data tidak hanya diketahui tetapi benar-benar dikuasai.

e)

Konsiderasi keempat berkisar pada persoalan perlu tidaknya sumber data diperluas
sedimikian rupa sehingga meliputi seluruh wilayah penyelidikan. Banyak
kesimpulan yang ditarik berdasarkan atas penelitian data yang diperoleh secara
terbatas bila dilihat dari perbandingan besarnya sumber data dengan luasnya
daerah yang tercakup oleh kesimpulan itu. Dengan perkataan lain, kesimpulan itu
dianggap berlaku untuk seluruh populasi, sedangkan data untuk kesimpulan itu
diperoleh hanya dari sebuah sampel (bagian dari populasi).

Konsiderasi terakhir bertalian dengan pemilihan teknik-teknik pengumpulan data
dengan mempertimbangkan segala aspek yang telah dibicarakan di atas, ditambah
dengan pertimbangan apakah teknik itu mungkin dilaksanakan, dan apakah pada diri
penyelidik terdapat kemampuan teknik untuk melaksanakannya.

2.3

Metode Analisis

Untuk metodologi yang akan dilakukan pada kegiatan Rencana Pengembangan
Wilayah di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, dilakukan beberapa analisis.
Analisis-analisis tersebut dapat dilihat dari kondisi potensi (sumber daya alam,
manusia), infrastruktur pendukung, kebijakan dan kondisi perekonomian di daerah
sekitar Kawasan Ekonomi Khusus. Metoda analisis yang digunakan adalah analisis
kuantitatif, analisis prioritas masalah dan analisis keterkaitan (regresi). Analisis
kuantitatif

dengan

pertumbuhan

menggunakan

ekonomi,

PDRB

berbagai

sectoral,

indicator

pendapatan

pembangunan
per

kapita,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

seperti

kemiskinan,

II - 8

Kajian Pengembangan Investasi Wilayah RKP 2016

Laporan
Akhir

pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, infrastruktur, pemerataan antar daerah,
dan indicator pembangunan sosial, lingkugan dan lainnya.

Sumber : Hasil Olahan, 2015

Gambar 2.3-1 Kerangka Analisis

Analisis prioritas masalah memiliki tujuan untuk mengidentifikasi masalah utama dan
hubungan sebab-akibat utama masalah-masalah tersebut. Analisis tujuan dimaksudkan
untuk mendampingi analisis dan presentasi ide dan menyimpulkan situasi yang
diinginkan. Kedua analisis tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Permasalahanpermasalahan yang ada setelah

dikembangkan

akan diketahui pokok-pokok

masalahnya, kemudian mengganti masalah tersebut menjadi tujuan agar dapat
menyelesaikan pokok masalah yang timbul.

Dalam analisis prioritas masalah, perlu adanya identifikasi sebab-akibat dari suatu
masalah, sehingga pada saat dituangkan dalam bagan terlihat jelas hubungan masalah
tersebut dan dapat diketahui pokok masalahnya. Sedangkan untuk analisis tujuan,
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akibat masalah yang ada menjadi tujuan penyelesaian permasalahan yang ada, dengan
mempertimbangkan strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Strategi tersebut dapat berupa penyelesaian pokok-pokok masalah yang ada.

Gambar 2.3-2 Analisis Prioritas Masalah dan Analisis Tujuan

2.3.1 Sumber Data dan Informasi
Sumber data dan informasi untuk kegiatan Kajian Penyiapan Investasi Wilayah di KEK
Maloy, KEK Morotai, KEK Mandalika dan Kawasan Mandeh terdapat di Tabel 2.3-1.

Tabel 2.3-1 Kebutuhan Data dan Informasi
Output

Identifikasi potensi Provinsi,
Kabupaten dan KEK yang
dilihat dari ketersediaan
(supply) potensi sumber
daya alam, industri
pengolahan (rantai industri)
dan pariwisata, dan dari
permintaan (demand)
terhadap hasil produksi
wilayah/ kawasan tersebut

Kebutuhan data

Alternatif Sumber Data

Data Daerah Dalam Angka Provinsi

BPS Provinsi

Data Daerah Dalam Angka Kabupaten

BPS Kabupaten

Data RTRW Kabupaten

Bappeda

Data Fisik Lingkungan KEK

Bappeda

Data Bangkitan Tenaga Kerja Dari KEK
Maloy

Bappeda, Daerah Dalam Angka

Data Masterplan KEK

Bappeda

Data Peta KEK

Bappeda

Data Produksi SDA untuk KEK

Dinas Pertanian, Daerah Dalam Angka

Data Rantai Industri / pariwisata

Dinas Perindustrian, DInas PAriwisata,
Bappeda

Data List Industri dan Spesifikasinya

Dinas Perindustrian, Bappeda
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Output

Identifikasi ketersediaan
infrastruktur provinsi,
kabupaten dan KEK dilihat
dari ketersediaan (supply)
infrastruktur utama dan
pendukung serta kebutuhan
infrastruktur wilayah KEK)

Kebutuhan data

Alternatif Sumber Data

Data Sumber (Pemasok) SDA Untuk KEK
(Lokasi, Luas Lahan, Aksesibilitas, Hasil
SDA)

Dinas Pertanian, Dinas perindustrian,
DInas Pariwisata

Data Besaran Permintaan (Demand) Hasil
Produksi SDA dan pariwisata

Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan,
Dinas Perindustrian, Dinas PAriwisata,
Daerah Dalam Angka

Data Ketersediaan Infrastruktur Menuju
1.
Wilayah KEK (Pelabuhan, Bandara) beserta 2.
kebutuhannya
3.

Masterplan
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Perhubungan, Bappeda

Data Ketersediaan dan kebutuhan
prasarana umum KEK
a. Pembangunan Jalan
b. Penyediaan Listrik
c. Pengadaan Air Bersih
d. Penyediaan Telekomunikasi
e. Pengelolaan Limbah

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Masterplan
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Perhubungan
Dinas Lingkungan Hidup
PLN
PDAM
TELKOM

Data Sarana Transportasi Menuju KEK

1.
2.

Masterplan
Dinas Perhubungan

Data Ketersediaan Sumber Energi Untuk
Kegiatan KEK

1.
2.

Masterplan
Bappeda

Rencana/ Road Map Mengenai
Infrastruktur dan Transportasi KEK

1.
2.
3.

Bappeda
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Perhubungan

Data Ketersediaan Kebutuhan
Infrastruktur Pendukung Untuk Kegiatan
Sistem logistik (Pergudangan, dll)

1.
2.

Masterplan
Bappeda

Data teknologi yang digunakan di
masing-masing industri KEK

1.
2.

Masterplan
Bappeda

Peta Sumber-Sumber Air dan Listrik yang
Akan Digunakan Untuk KEK

1.
2.

Masterplan
Bappeda

Rencana Pengelolaan Limbah Dari KEK

1.
2.

Masterplan
Bappeda

Data List Investor yang Menanamkan
Modalnya Untuk KEK

BPPMD, Dinas Perindustrian, Bappeda

Data Biaya Investasi yang Dibutuhkan
BPPMD, Dinas Perindustrian, Bappeda
a. Pengadaan Lahan
b. Pembebasan Lahan
Identifikasi Kebutuhan dan
Ketersediaan Investasi Untuk c. Pembangunan Pabrik, Hotel, Restoran
d. Pembelian Mesin dan Peralatan
Mengembangkan KEK dan
e. Pembangunan Infrastruktur Prasarana
Pihak-Pihak Investor yang
Umum (Jalan, Listrik, Air Bersih,
Terlibat Didalamnya
Telekomunikasi, Pengelola Limbah)
Data Ketersediaan Investasi Eksisting KEK

BPPMD, Dinas Perindustrian, Bappeda

Data Rencana/ Road Map Kegiatan
Investasi Provinsi

BPPMD, Bappeda
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Output

Identifikasi Peranan Dan
Kontribusi Masing-Masing
Stakeholder Dalam Rangka
Mengembangkan dan
Memajukan KEK

Kebutuhan data

Alternatif Sumber Data

Data Biaya Operasional Kegiatan KEK
a. Pembelian Bahan Baku
b. Gaji Dan Upah Tenaga Kerja
c. Pemeliharaan Mesin Dan Peralatan
d. Pembelian Listrik Dan Air
e. Biaya Transportasi (Bahan Bakar, Dll)

BPPMD, Bappeda

Data Penerimaan Daerah Kabupaten

Dinas Pendapatan Daerah, Bappeda

Data Perkembangan Perekonomian
Kabupaten dan Provinsi

Bappeda

Data Penciptaan Lapangan Kerja

Daerah Dalam Angka , Dinas Tenaga
Kerja, Bappeda

Data Perkembangan Tingkat
Pengangguran Dan Ketenagakerjaan
Selama 10 Tahun

Daerah Dalam Angka , Dinas Tenaga
Kerja, Bappeda

Data Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Selama 10 Tahun

Daerah Dalam Angka , Dinas Tenaga
Kerja, Bappeda

Data Tingkat Polusi/ Kerusakan
Lingkungan Dan Lahan 5 Tahun

Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda

Data List Pelaku Usaha KEK

Bappeda, BPPMD

Data List Investor di KEK

Bappeda, BPPMD

Struktur Organisasi dan Jobdesk di Dalam
Dewan KEK

Dewan KEK

Sumber : Hasil Olahan, 2015
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TINJAUAN KRITIS
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH

3.1

Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Pada dasarnya, pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh komponen
bangsa dalam mengubah keadaan menjadi kearah yang lebih baik, dengan
memanfaaatkan sumber daya yang ada secara optimal, efisien, dan akuntabel. Tujuan
akhir dari pembangunan sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
secara berkelanjutan. Pembangunan di Indonesia sendiri sudah digariskan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum;
mencerdaskan kehidupan bangsa; serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
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Daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai macam tantangan bergantung
pada ideologi. Ideologi yang dimaksud terdiri dari ideologi sebagai penuntun,
penggerak, pemersatu perjuangan, dan bintang pengarah. Ideologi yang dimiliki oleh
Indonesia ada dua, yaitu Pancasila dan Trisakti. Penjabaran Trisakti diwujudkan dalam
berntuk sebagai berikut.
1. Kedaulatan dalam politik, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik
yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui
gotong royong dan persatuan bangsa.
2. Berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi
yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan
keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi
nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat
dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui
penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk
memenuhi hak dasar warga negara.
3. Kepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan
kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman
sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi
politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Prinsip dasar dari Trisakti merupakan basis dari arah perubahan berdasarkan mandat
konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan
Indonesia, yang menolak keterhantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat
dalam membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional.

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia
yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Adapun
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upaya dalam mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui misi pembangunan sebagai
berikut.
a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepualuan;
b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum;
c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim;
d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
f.

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri. Maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional; serta

g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Strategi pembangunan nasional terdiri dari tiga hal, yaitu norma pembangunan, tiga
dimensi pembangunan (manusia, sektor unggulan, kewilayahan), dan kondisi perlu.
Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah (1)
Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat; (2) Setiap
upaya

meningkatkan

kesejahteran,

kemakmuran,

produktivitas

tidak

boleh

menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan
pembangunan; serta (3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan
daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

Tiga dimensi pembangunan terdiri dari tiga hal, yaitu dimensi pembangunan manusia,
dimensi pembangunan sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan.
Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan,
tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan
dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil
risiko; pekerja yang berde-dikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap
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karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai
modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan
nyaman bagi sesama. Pembangunan sektor unggulan memiliki prioritas kedaulatan
pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta
pariwisata

dan

industri.

Selain

itu

juga,

pembangunan

harus

dapat

menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok
pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas wilayah desa, wilayah
pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Sumber : Buku I RPJMN 2015 – 2019
Gambar 3.1-1 Strategi Pembangunan Nasional
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Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat
pembangunan yang berkualitas. Kondisi yang dimaksud terdiri dari kepastian dan
penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tetakelola
dan reformasi birokrasi.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat
secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,
dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA
CITA, yaitu:
1.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

2.

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya;

3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka Negara Kesatuan;

4.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia
lainnya;

7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik;

8.

Melakukan revolusi karakter bangsa; serta

9.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2

Analisis Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Tujuan akhir dari pelaksanaan pembangunan wilayah adalah untuk mencapai
kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan, serta keadilan bagi seluruh masyarakat.
Pembangunan wilayah dilihat dengan adanya keunggulan dan pengembangan wilayah.
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Keunggulan wilayah terdiri dari keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif.
Sedangkan pengembangan wilayah dapat dilihat dari adanya produktivitas, daya saing
dan konektivitas antar wilayah. Dengan demikian, pembangungan keunggulan wilayah
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.
a. Pengembangan investasi yang produktif dan bernilai tambah tinggi dengan fokus
wilayah, sektor dan komoditas unggulan yang jelas;
b. Revitalisasi Balai Latihan Kerja dan Pusat-Pusat Pelatihan untuk pengembangan
tenaga kerja, petani dan nelayan yang terdidik dan terampil;
c. Pengembangan teknologi dan inovasi yang produktif untuk mendukung hilirisasi
pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta pertambangan;
d. Pembaangunan infrastruktur strategis : jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik,
air bersih, pasar, tempat pelelangan ikan dan lainnya; serta
e. Optimalisasi pariwisata daerah : destinasi wisata, hotel, restoran dan lainnya.

Dalam melakukan akselerasi pembangunan wilayah, terdapat enam hal yang harus
diperhatikan, yaitu : peningkatan kualitas jaringan infrastruktur wilayah, percepatan
peningkatan

kualitas

SDM/tenaga

daerah,

perbaikan

kualitas

kelembagaan,

peningkatan kapasitas dalam penataan ruang wilayah, pemberdayaan UMKM dan
Koperasi, serta penguaran promosi daerah dan kerjasama antardaerah. Peningkatan
kualitas jaringan infrastruktur wilayah dapat dilakukan dengan cara memprioritaskan
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bawah kewenangan Pemerintah
Daerah, memfasilitasi percepatan pembebasan lahan untuk infrastruktur strategis, serta
memberikan kemudahan bagu unvestor swasta dan BUMN yang tertarik melakukan
investasi di bidang infrastruktur.

Percepatan peningkatan kualitas SDM/tenaga kerja daerah dapat dilakukan dengan
memperluas cakupan

pendidikan dasar gratis/murah, mengembangkan pendidikan

menengah universal, mengembangkan sekolah kejuruan untuk mendukung industri
unggulan daerah, revitalisasi Balai Latihan Kerja sesuai dengan standar internasional,
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mengembangkan Politeknik sesuai dengan keunggulan daerah, serta standarisasi
komperensi dan sertifikasi tenaga kerja profesional dan terampil (skilled).

Perbaikan kualitas kelembagaan dapat dilakukan dengan reformasi birokrasi ke arah
birokrasi yang efektif (menyelesaikan masalah) dengan efisien (produktif); memperluas
penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); menghapus regulasi yang
menghambat investasi; memperbaiki kualitas belanja pemerintah daerah (rasio belanja
modal, ketetapan waktu penetapan APBD dan penyerapannya); serta meningkatkan
koordinasi dengan otoritas moneter (Kantor BI) di daerah dalam pengendalian inflasi.
Peningkatan kapasitas dalam penataan ruang wilayah dapat dilakukan dengan
mempercepat penyelesaian Perda RTRW; memfasilitasi penyediaan lahan industri dan
investasi di sektor

lain (perkebunan, peternakan, maritim); serta melakukan

pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Pemberdayaan

UMKM

dan

Koperasi

dapat

dilakukan

dengan

memperkuat

pemberdayaan dan pendampingan berupa perluasan akses modal, bahan baku, mesin
dan peralatan, manajemen usaha, dan perluasan akses informasi dan pemasaran;
mengembangkan bisnis inkubator, tempat usaha dan pusat-pusat pemasaran; serta
mengembangkan kemitraan UMKM – usaha besar. Penguatan promosi daerah dan
kerjasama antardaerah dapat dilakukan dengan memperkuat region’s branding;
marketing

–

memanfaatkan

ICT

untuk

menginformasikan

potensi

daerah;

mengembangkan klaster industri – satuan wilayah pengembangan ekonomi; serta
memperkuat kerjasama antardaerah – sinergi pembangunan jaringan infrastruktur
wilayah.
Kebiajakan pengembangan wilayah selalu mengalami perubahan, hal ini
disesuaikan dengan kondisi dan keperluan bangsa serta menyesuaikan dengan
perkembangan secara global. Secara umum, seluruh konsep pengembangan wilayah
dimaksudkan untuk memenuhi kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan, serta keadilan
untuk masyarakat Indonesia secara umum dan daerah secara khusus. Dari keseluruhan
konsep pengembangan wilayah tersebut, terdapat beberapa kelemahan yang
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menyebabkan konsep tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adapun
kelemahan yang dimaksud adalah inkonsistensi dalam pemilihan prioritas sektor,
komoditas dan lokasi serta ketidaksinambungan kebijakan antarwaktu dan antardaerah.
Dalam perumusan konsep pengembangan wilayah kedepannya, diharapkan kelemahan
tersebut dapat diatasi sehingga pengembangan wilayah dapat lebih efektif dan efisien.

Sumber : Hasil Analisis, 2015
Gambar 3.2-1 Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan dasar penanaman modal adalah menjamin kepastian hukum, kepastian
berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan
perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam membahas atau mengidentifikasi
kendala perizinan penanaman modal di Indonesia, ada tiga hal yang perlu dipahami.
Hal pertama, izin investasi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi
harus menjadi satu paket dengan izin-izin lain yang secara langsung maupun tidak
langsung mempengaruhi kegiatan usaha atau menentukan untung ruginya suatu
usaha.

Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum
NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh
fasilitas tertentu. KEK sendiri dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki
keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan
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industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi
dan daya saing internasional. KEK terdiri dari beberapa zona, yaitu pengolahan ekspor,
logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi dan atau ekonomi lain,
sehingga dalam KEK juga dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja.
Sementara bagi UMKM, dalam KEK juga disediakan lokasinya, baik sebagai pendukung
kegiatan perusahaan maupun yang berada di dalam KEK. Lokasi yang dapat diusulkan
untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria sesuai dengan RTRW dan tidak berpotensi
mengganggu

kawasan

lindung;

pemerintah

provinsi/

kabupaten/

kota

yang

bersangkutan mendukung KEK; terletak pada posisi yang dekat dengan jalur
perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di
Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; serta mempunyai
batas yang jelas.
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ANALISIS
PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
MALOY KALIMATAN TIMUR

4.1

Kebijakan

4.1.1 Dasar Hukum
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 diipaparkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy.

Secara geoekonomi, wilayah Kutai Timur kaya akan sumber daya alam seperti kelapa
sawit, minyak, gas, mineral, dan batu bara. Selain itu, Wilayah Kutai Timur juga terletak
pada Alur Laut Kepulauan Indonesia II yang merupakan jalur interkoneksitas Kalimantan
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dan Sulawesi (Jalur Regional Lintas Trans Kalimantan) yang bagian dari lintasan laut
perdagangan internasional. Secara geostrategis, wilayah Kutai Timur dipersiapkan
sebagai pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya, industri mineral, batu
bara, gas, dan pariwisata. Selain itu juga, akan dibangun pelabuhan internasional serta
peningkatan jalan akses untuk mendukung kelancaran penyediaan bahan baku serta
distribusi hasil industri Kutai Timur.

Sumber : PP No 85 Tahun 2014

Gambar 4.1-1 Peta KEK Maloy

Berdasarkan potensi dan keunggulan tersebut, PT Maloy Batuta Trans Kalimantan
mengusulkan

pembentukan

Kawasan

Ekonomi

Khusus

Maloy.

Pengusulan

pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy ini telah mendapat persetujuan dari
Kebupaten Kutai Timur dan diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. KEK Maloy yang terletak di
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Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, memiliki luas
557,34 Ha. KEK Maloy terdiri dari 3 zona yaitu zona industri, zona logistik, dan zona
pengolahan ekspor. Segala macam pembangunan, pengelolaan, dan evaluasi
pengelolaan KEK Maloy dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang ada.

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.

Terdapat dua kawasan strategis di provinsi Kalimantan Timur yang fokus pada
peningkatan pertumbuhan ekonomi yakni KEK Maloy dan KAPET Sasamba. Secara
umum

pemanfaatan

potensi

subsektor

perkebunan

menjadi

fokus

utama

pengembangan di dua kawasan strategis tersebut. Perbedaan mendasar dari
pengembangan dua kawasan tersebut adalah tema dasar pengembangan kawasan, KEK
Maloy yang fokus pada upaya hilirisasi komoditas perkebunan kelapa sawit sampai ke
mata rantai produksi akhir yang ditunjukkan dengan upaya persiapan kawasan
pengembangan komoditas kelapa sawit dan batu bara, peningkatan produktivitas hasil
olahan kelapa sawit dan batu bara, serta pengembangan klaster-klaster industri
pengolahan kelapa sawit yang berorientasi ekspor. Pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus Maloy pada awalnya merupakan respon pemerintah provinsi terhadap
penetapan lokasi pelabuhan internasional di kawasan ini dari naskah MP3EI. Kemudian,
potensi lokasi kawasan yang strategis ini dimanfaatkan untuk mengembangkan
kawasan ekonomi khusus dengan basis kegiatan hilirisasi potensi komoditas kelapa

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

IV - 3

Kajian Pengembangan Investasi Wilayah RKP 2016

Laporan
Akhir

sawit di sekitar kawasan, bahkan kawasan ini sempat diwacanakan menjadi pusat
pengolahan kelapa sawit se-Kalimantan.

Dalam rangka mewujudkan rencana pengembangan KEK Maloy sebagai pusat industri
hilir kelapa sawit di Kalimantan, dibutuhkan analisis mendalam terkait potesi CPO yang
dimiliki oleh daerah sekitar kawasan dikaitkan dengan peluang/rencana industri hilir di
KEK Maloy. Hal ini sebaiknya dilakukan sebelum merumuskan rencana-rencana
pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia dan penguatan regulasi sebagai
sistem pendukung pengembangan KEK Maloy, dikhawatirkan jika potensi supply bahan
baku kelapa sawit belum cukup untuk mendukung rencana pengembangan kegiatan
industri hilir kelapa sawit, maka pengembangan kawasan ini menjadi hal yang hampir
mustahil diselenggarakan meskipun rencana dukungan infrastruktur, SDM, dan
penguatan regulasi sudah siap dilaksanakan. Oleh karena itu, analisis potensi produksi
CPO dari perkebunan kelapa sawit di sekitar KEK Maloy sebaiknya sudah dilakukan

secara mendalam.

Di sisi lain, upaya pengembangan KEK Maloy dari sudut pandang konektivitas,
pengembangan sumber daya manusia dan penguatan regulasi untuk peningkatan iklim
usaha merupakan hal yang harus disiapkan pula. Upaya yang dapat dilakukan untuk
menngkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung pengembangan KEK
Maloy adalah pengembangan sarana dan prasarana penidikan dan pelatihan kerja
untuk meningkatkan kualitas potensi tenaga kerja di bidang perkebunan, industri dan
energi pertambangan (peningkatan kualitas SDM lokal di bidang energi pertambangan
dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan secara menyeluruh dimana
pengelolaan energi untuk kegiatan industri dilakukan secara lokal, sehingga dibutuhkan
sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang energi pertambangan).

Visi penataan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah “Mewujudkan
Kalimantan Timur sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat
Adil dan Sejahtera”. Adapun tiga agenda pembangunan daerah adalah menciptakan
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Kaltim yang aman, demokratis, dan damai didukung pemerintah yang bersih dan
berwibawa; mewujudkan ekonomi daerath yang berdaya saing dan pro rakyat; serta
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat.

Tujuan dari penataan ruang di Provinsi Kalimantan Timur adalah terwujudnya penataan
ruang yang mendukung Provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri dan
energi terkemuka menuju masyarakat adil, makmur dengan tetap mempertimbangkan
keberlanjutan dan daya dukung

lingkungan. Dalam melaksanakan tujuan tersebut,

terdapat empat kebijakan yaitu sebagai berikut.
1.

Pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan tambang yang menjadi sektor
unggulan Provinsi Kalimantan Timur;

2.

Pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi habisnya sumber daya
migas dan tambang yang bersifat unrenewable melalui pengembangan sektor
pertanian yang lebih bersifat renewable;

3.

Perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh
masyarakat Provinsi Kalimantan Timur; serta

4.

Perwujudan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang berkelanjutan dengan
menjada

harmonisasi

kegiatan

ekonomi,

investasi,

sosial

dengan

mempertimbangkan batasan dan daya dukung lingkungan.

4.1.2 Kebijakan Pendukung
Pada dokumen MP3EI, disebutkan terdapat 4 pusat kegiatan ekonomi Pulau Kalimantan
yakni Pontianak (Kalimantan Barat), Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Banjarmasin
(Kalimantan Selatan) dan Samarinda (Kalimantan Timur). Berdasarkan Rencana Tata
Ruang Pulau Kalimantan dan RTRW provinsi-provinsi di Kalimantan keempat lokasi
tersebut merupakan Pusat Kegiatan Nasional. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian
antara kebijakan MP3EI dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan
sebelumnya.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

IV - 5

Kajian Pengembangan Investasi Wilayah RKP 2016

Laporan
Akhir

Tabel 4.1-1 Perbandingan Dokumen MP3EI dan RTR Pulau Kalimantan
Indikator
Pembanding

MP3EI

Pusat Pertumbuhan
Ekonomi

Pusat Kegiatan Ekonomi koridor
Kalimantan ;
Pontianak, Palangkaraya,
Banjarmasin dan Samarinda

Pusat Kegiatan Nasional Pontianak,
Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, dan
Balikpapan

Koridor Kalimantan sebagai
Pusat Produksi dan Pengolahan
Hasil Tambang dan Lumbung
Energi Nasional

kelestarian kawasan konservasi dan kawasan
lindung
lumbung energi nasional
pusat pertambangan mineral, batubara, minyak
dan gas bumi,
pusat perkebunan kelapa sawit, karet dan hasil
hutan secara berkelanjutan
pusat pengembangan perkotaan pesisir
pengembangan kawasan ekowisata, dan
lumbung pangan nasional.

Strategi
Pengembangan
Wilayah

Infrastruktur

Kawasan Andalan

Pemenuhan kebutuhan
infrastruktur dalam rangka
peningkatan konektivitas untuk
mendukung pengembangan
kegiatan ekonomi utama migas,
pertambangan, kehutanan dan
perkebunan
Industri Pengolahan Migas
(Balikpapan, Blok Delta
Mahakam, Rapak, dan Ganal),
Pertambangan Batu Bara
(Bontang, Kutai Timur,
Balikpapan, Kalimantan Selatan
dan Kalimantan Barat),
Perkebunan Kelapa Sawit
(Kutai Timur, Kalimantan
Selatan, Barito, Kotawaringin,
Kalimantan Tengah dan
Kalimantan Barat), serta
Pertambangan dan Pengolahan
Bauksit (Kabupaten Kutai Timur)

RTR Pulau Kalimantan

jalur transportasi darat (jalan nasional dan
transportasi nasional), transportasi laut (tatanan
kepelabuhan dan alur pelayaran) dan
transportasi udara (tatanan kebendaraudaraan
dan ruang untuk penerbangan) serta jaringan
energi nasional

Kawasan andalan pertanian untuk ketahanan
pangan; kawasan andalan perkotaan nasional;
Kawasan Andalan Laut Pontianak dan
Sekitarnya, Kawasan Andalan Pontianak dan
Sekitarnya, PKW Sambas dan PKW Singkawang
sebagai pusat pengembangan Kawasan
Andalan Singkawang dan Sekitarnya; Kawasan;
Andalan Sanggau; Kawasan Andalan
Kandangan dan Sekitarnya;Kawasan Andalan
Kuala Kapuas;

Sumber: Bappenas, 2014

Di dalam MP3EI, strategi Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan akan dijadikan
Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional.
Berdasarkan dokumen RTR Pulau Kalimantan, diketahui bahwa tujuan dari penataan
ruang Wilayah Pulau Kalimantan adalah untuk mewujudkan kelestarian kawasan
konservasi dan kawasan lindung; lumbung energi nasional; pusat pertambangan
mineral, batubara, minyak dan gas bumi, pusat perkebunan kelapa sawit, karet dan
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hasil

hutan

secara

berkelanjutan;

pusat

pengembangan

perkotaan

pesisir;

pengembangan kawasan ekowisata, dan lumbung pangan nasional.

Tabel 4.1-2 Analisa Kawasan Strategis
Kawasan
Strategis

KEK Maloy

Lokasi

Kabupaten
Kutai Timur,
Kalimantan
Timur

Analisa Landuse
dan Fungsi
Kawasan

Hutan,
Perkebunan
Kelapa Sawit, dan
guna lahan
lainnya

Sektor Utama

Keterangan

Industri Kelapa
Sawit, logistik
dan
Pengolahan
Ekspor

 Perlunya koordinasi dukungan
infrastruktur wilayah, yaitu
peningkatan jalan dan
pengembangan pelabuhan
CPO Maloy beserta penyediaan
sarana kapal angkut untuk
menjamin ketersediaan bahan
baku kegiatan produksi serta
mendorong orientasi ekspor
kegiatan industry (logistik)
 Perlunya fasilitasi
Pembentukan Dewan
Kawasan, Sekretariat Dewan
Kawasan, dan Administrator
 Perlunya koordinasi
Pelimpahan Kewenangan
dalam bidang penanaman
modal (BKPM) dan
perdagangan (Kementerian
Perdagangan) setelah
terbentuknya Administrator

Sumber: Bappenas, 2014

Berdasarkan RPJMN, RTR Pulau Kalimantan, dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur,
pengembangan KEK Maloy sudah sejalan dengan pembangunan daerah, yaitu
pengarahan sebagai pusat perkebunan kelapa sawit, karet dan hasil hutan secara
berkelanjutan. Pembangunan KEK Maloy sendiri sudah tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014. Hanya saja, di dalam peraturan tersebut belum
dijelaskan mengenai ketentuan teknis dari pembangunan kawasan berbasis industri
seperti yang diarahkan untuk dikembangkan di KEK Maloy.

Pengembangan

Kawasan

Ekonomi

Khusus

di

Kalimantan

dilakukan

dengan

memanfaatkan potensi perkebunan kelapa sawit di seluruh kalimantan, sehingga masih
dibutuhkan dukungan infrastruktur penghubung kawasan dengan seluruh simpul
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produksi kelapa sawit di Kalimantan. Disamping itu, dari segi kesesuaian guna lahan,
berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, diketahui bahwa lokasi KEK sudah
ditetapkan sebagai kawasan budidaya (bukan kawasan lindung) sehingga pemanfaatan
terutama untuk kegiatan industri sesuai dengan rencana tata ruang.

KEK Maloy diarahkan untuk melakukan pengembangan kawasan industri. Adapun
arahan mengenai kawasan industri sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 3
Tahun 2014 tentang perindustrian. Pada UU tersebut disebutkan bahwa pembangunan
nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi
yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak
ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh.
Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang
mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan menggunakan sumber daya secara optimal
dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang
berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan
mengutamakan kepentingan nasional.

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas kepentingan nasional, demokrasi
ekonomi, kepastian berusaha, pemerataan persebaran, persaingan usaha yang sehat,
dan

keterkaitan

industri.

Tujuan

diselenggarakan

perindustrian

adalah

untuk

mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri; mewujudkan industri yang
mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau; mewujudkan kepastian berusaha,
persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu
kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; membuka kesempatan
berusaha dan perluasan kesempatan kerja; mewujudkan pemerataan pembangunan
industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan
nasional; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara
berkeadilan.
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Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) merupakan pedoman bagi
pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. RIPIN
disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5
tahun. RIPIN disusun dengan paling sedikit memperhatikan potensi sumber daya
industri; budaya industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat; potensi dan
perkembangan sosial ekonomi wilayah; perkembangan industri dan bisnis, baik
nasional maupun internasional; perkembangan lingkungan strategis, baik nasional
maupun internasional; dan RTRW Nasional, RTRWP dan RTRW Kabupaten/Kota.

Kebijakan Industri Nasional (KIN merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan
RIPIN. KIN paling sedikit meliputi sasaran pembangunan industri; fokus pengembangan
industri; tahapan capaian pembangunan industri, pengembangan sumber daya industri,
pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan perwilayahan industri; dan
fasilitas fiskal dan non-fiskal.

Dalam melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke
seluruh wilayah NKRI, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukannya melalui
perwilayahan

industri.

Perwilayahan

industri dilakukan

dengan paling

sedikit

memperhatikan rencana tata ruang wilayah, pendayagunaan potensi sumber daya
wilayah secara nasional, peningkatan daya saing industri berlandaskan keunggulan
sumber daya yang dimiliki daerah, dan peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.
Perwilayahan

industri

dilaksanakan

melalui

pengembangan

Wilayah

Pusat

Pertumbuhan Industri, Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Pembangunan
Kawasan Industri, dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

Pembangunan sumber daya industri merupakan hal penting yang harus dilakukan.
Pembangunan sumber daya industri meliputi pembangunan sumber daya manusia,
pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri,
pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, serta penyediaan sumber
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pembiayaan. Selain pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan
prasarana industri meliputi standarisasi industri, infrastruktur industri, dan sistem
industri nasional juga merupakan hal yang penting.

4.2

Analisis Kesiapan

4.2.1 Potensi
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.

Mengacu pada kebijakan pemerintah, perencanaan KEK Maloy diskenariokan sebesar
30% produk CPO dijual dalam pasar ekspor dan 70% (mencapai 5.800.000 Mton/tahun)
akan digunakan sebagai bahan baku hilir di kawasan Maloy. Apabila potensi bahan
baku CPO hanya berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, maka jumlah CPO untuk KEK
Maloy mencapai 2.940.000 Mton/Tahun.

Tabel 4.2-1 Komposisi Produk Industri Hilir CPO
CPO Kaltim
Industri

Persentase

CPO Kaltim, Kalteng
Kalsel

5,0%

Bahan Baku CPO
(ton/th)
147.000

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

Minyak Goreng + Margarin

Industri Lain

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

Bahan Baku CPO (ton/th)
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Sumber : Kemenperind, 2013

Gambar 4.2-1 Pohon Industri CPO
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Dengan memperhatikan hal tersebut, KEK Maloy dirancang sebagai industri hilir dari
CPO yang diharapkan mampu mengolah produk CPO dari wilayah Kalimantan Timur,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi. Adapun jenis industri yang
berpotensi dikembangkan adalah industri hilir berbasis CPO, sebagai berikut.
a. Industri berbasis makanan


Minyak goreng;



Margarin dan shortening;



Minyak sawit merah;



Palmega;



Palm Frying Shortening;



Palm Ghee atau Vanaspati; serta



Beta karoten.

b. Industri biodiesel
c. Industri Oleokimia Dasar


Industri fatty acid;



Fatty alkohol; serta



Industri purified glyserin.

d. Industri Produk Perawatan


Industri surfaktan;



Deterjen;



Industri sabun; serta



Kosmetika.

e. Industri Berbasis Produk Samping Pabrik Kelapa Sawit


Industri briket arang;



Industri makanan ternak;



Industri kompos;



Industri karbon aktif; serta



Industri particle board.
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Sumber : Bappeda Prov.Kalimantan Timur, 2015

Gambar 4.2-2 Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan Kelapa Sawit
Selain berorientasi pada industri berbasis CPO, diharapkan KEK Maloy juga dapat
dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan industri yang potensial di daerah
sekitar seperti pengolahan pisang di Kutai Timur.

4.2.2 Infrastruktur
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: Zona atau kawasan ini adalah kawasan yang disediakan untuk
melakukan kegiatan CPO. Pelabuhan CPO akan dibangun sebagai salah satu
pelabuhan internasional yang melayani kapasitas CPO Internasional keluar dan
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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.

Sumber : Master Plan Pelabuhan Pengembangan Pelabuhan Maloy, 2009
Gambar 4.2-3 Peta Zonasi KEK Maloy

c.

Zonasi 3: Pelabuhan cargo dan container merupakan pelabuhan 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 seperti sabun, alat
kosmetik, dan lain-lain. Shipping yang ada di dermaga ini meliputi daerah di
dalam negeri dan keluar negeri.
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d.

Zonasi 4: Pada zona ini akan dibangun pelabuhan batubara yang terhubung
dengan Pulau Miang Besar.

e.

Zonasi 5: Merupakan pelabuhan perikanan di wilayah Bual-Bual.

Saat ini, kondisi jaringan jalan yang merupakan aksesibilitas utama
kawasan adalah ajaln provinsi. Jalan ini menghubungkan KEK Maloy
dengan Pelabuhan Bongkar Muat, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan
Bengalon-Samarinda, dan Kawasan Terpadu Mandiri. Sepanjang jalan
penghubung ini masih berupa semak belukar dan perkebunan. Kondisi
jalan sendiri relatif baik.Selain itu terdapat beberapa pelabuhan yang
sudah melayani kebutuhan masyarakat yang ada. 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. Pelabuhan ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi.

Pelabuhan lainnya adalaah Pelabuhan TNI AL yang dikelola langsung oleh TNI
Angkatan Laut. Selain itu terdapat Pelabuhan Swasta yang masih dalam proses
pembangunan untuk bongkar muat CPO. Pelabuhan ini sedang dalam proses
pembangunan tangki timbun yang saat ini sudah ada jaringan pupa dari tangki timbun
ke pelabuhan. Disamping itu, terdapat juga dermaga rakyat yang digunakan sebagai
alat transportasi warga antar kecamatan.

Untuk menunjang pembangunan KEK Maloy, akan dibangun beberapa infrastruktur
dasar di sekitar kawasan KEK yang ditargetkan akan mulai dibangun pada tahun 2016.
Adapun pembangunan tersebut antara lain Pembangunan Pelabuhan Internasional
Maloy; Pembangunan Jalan Akses & Jalan dalam Kawasan Industri Maloy;
Pengembangan Distribusi Air Baku Sistem Sekerat; Pembangunan Bendungan
Kaliorang, Kutai Timur; Rel Kereta Api Muara Wahau - Lubuk Tutung; Pembangunan
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Jalan Sangkulirang-Talisayan-Guntur-Tg. Redeb; Pembangunan Jembatan Tullur Aji
Jejangkat; Pembangunan infrastruktur pelabuhan sebagai pendukung Intergrated
Mining Development MEC Coal Project; serta Pembangunan SPAM Maloy.

Sumber : Master Plan Pelabuhan Pengembangan Pelabuhan Maloy, 2009
Gambar 4.2-4 Kondisi Eksisting Aksesibilitas KEK Maloy

4.2.3 Kelembagaan
Dewan Kawasan KEK Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
Provinsi Kalimantan Timur. Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil
pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional KEK setidaknya enam bulan satu kali.
Segala macam biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tersebut akan
dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur serta sumber lainnya yang tidak
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
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Tabel 4.2-2 Susunan Keanggotaan Dewan Kawasan KEK
Provinsi Kalimantan Timur
Ketua merangkap
Gubernur Kalimantan Timur
Anggota
Wakil Ketua
Bupati Kutai Timur
merangkap Anggota
Anggota
1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kalimantan Bagian Timur
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Kalimantan Timur
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Dinas Perhubugan Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur
8. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Kabupaten Kutai Timur
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Kutai Timur
Sumber : Kepres Nomor 5 Tahun 2015

Adapun tugas dari Dewan Kawasan ini adalah (1) Melaksanakan kebijakan umum yang
telah ditetapkan oleh Dewan Nasional untuk mengelola dan mengembangkan KEK di
wilayah kerjanya; (2) Membentuk Administrator KEK di setiap KEK; (3) Mengawasi,
mengendalikan,

mengevaluasi,

dan

mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

Administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan
operasionalisasi KEK; (4) Menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan
dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya; (5) Menyampaikan laporan
pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun; serta (6) Menyampaikan
laporan insidentasl dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewaan
Nasional.

Dalam mendukung tugas Dewan Kawasan KEK Provinsi Kalimantan Timur, terdapat
Sekretariat Dewan Kawasan KEK Maloy dengan SKPD yang ditugaskan adalah Bappeda
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Provinsi Kalimantan Timur. Tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Kawasan KEK Maloy
adalah sebagai berikut.
1.

Memberikan dukungan teknis operasional kepada Dewan Kawasan;

2.

Memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program
kerja dewan kawasan;

3.

Menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi
kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Dewan Kawasan;

4.

Memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasama Dewan Kawasan dengan
lembaga pemerintah dan pihak lain yang terkait;

5.

Menyelenggarakan

pelayanan

kegiatan

pengumpulan,

pengolahan,

dan

penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan sekretariat Dewan Kawasan;
serta
6.

Menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Dewan Kawasan serta
melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan,
sarana dan prasarana sektoral Dewan Kawasan.

Seperti yang telah disebutkan diatas, salah satu fungsi Dewan Kawasan KEK Provinsi
Kalimantan Timur adalah membentuk Administrator KEK. Tugas Administrator yaitu
memberikan izin usaha dan izin bagi Pelaku Usaha di KEK, Pemantauan dan
pengendalian operasional, dan menyampaikan laporan operasional KEK secara
berkala/insidental kepada Dewan Kawasan. Pengendalian operasional yang dimaksud
adalah kegiatan pemeriksaan pemberian pelayanan yang dilakukan Badan Pengelola
kepada Pelaku Usaha sesuai dengan standar pelayanan.
4.3

Analisis Supply and Demand

4.3.1 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.
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A. 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.

Tabel 4.3-1 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit
Uraian
2009
2010
2011
Luas Areal
462.002
563.561
716.320
(Ha)
Produksi
2.298.190
2.961.069
4.081.782
(Ton)
Sumber : Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2015

2012

2013

2014

824.413

944.826

1.020.413

5.221.016

6.901.602

9.628.072

Berdasarkan data yang ada dalam tabel diatas, terlihat bahwa prospek perkembangan
indutsri minyak sawit saat ini sangat pesat seiring dengan kebutuhan masyarakat.
Melihat besarnya jumlah produksi dari kelapa sawit, hal ini menunjukan sektor ini
merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi tinggi pada perekonomian
wilayah maupun penyerapan tenaga kerja.

Produksi utama dari kelapa sawit adalah minyak sawit atau CPO. Produk minyak sawit
merupakan bahan makanan yang memiliki dua aspek kualitas, yaitu (a) berhubungan
dengan kadar dan kualitas asam lemak, kelembaban, dan kadar kotoran; serta (b)
berhubungan dengan rasa, aroma, kejernihan, dan kemurnian produk. Kelapa sawit
bermutu prima (SQ, Special Quality) mengandung asam lemak (FFA, Free Fatty Acid)
tidak lebih dari 2% pada saat pengapalan. Kualitas standar minyak kelapa sawit
mengandung tidak lebih dari 5% FFA. Setelah pengolahan, kelapa sawit bermutu akan
menghasilkan rendemen minyak 22,1% ‐ 22,2% (tertinggi) dan kadar asam lemak bebas
1,7% ‐ 2,1% (terendah).
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Peningkatan luas perkebunan kelapa sawit di atas ternyata sejalan dengan jumlah
produksi CPO yang dihasilkan oleh ketiga kelompok perusahaan tersebut, yaitu
perusahaan swasta kecil, perusahaan negara, dan perusahaan swasta besar. Pada tahun
1980, produksi CPO masih dikuasai oleh perusahaan negara, yaitu sebesar 69.21% dari
total produksi CPO di Indonesia. Sementara perusahaan swasta besar dan perusahaan
swasta kecil masing-masing hanya sebesar 30.65% dan 0.14% dari total perkebunan
kelapa sawit di Indonesia. Namun kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi
pada tahun 2009. Perusahaan negara hanya memproduksi 11.60% dari total
perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sedangkan tingkat produksi perusahaan swasta
besar meningkat menjadi 51.32%.

Artinya, selama 30 tahun, tingkat produksi CPO

perusahaan-perusahaan swasta kecil meningkat lebih dari 25%.

Tabel 4.3-2 Pangsa Konsumsi Minyak Nabati Dunia
Uraian
Total Konsumsi
(ribu ton)

1983 - 1987

1993 - 1997

2003 - 2007

67.410

92.028

117.879

21,1
14,9
10,3
9,7
43,9

23,0
10,1
10,1
9,1
39,7

Pangsa (%)
Soybean
Palm Oil
Rape Seed Oil
Sun Flower
Lainnya

20,9
10,0
8,9
9,6
50,1

Sumber : Oil World Outlook, 2015

Dalam menghadapi perkekonomian Indonesia yang bersifat terbuka serta tantangan
globalisasi, perkembangan ekonomi minyak sawit di dunia akan sangta berpengaruh
pada perkembangan komoditi minyak kelapa sawit di dalam negeri. Diperkirakan
persaingan minyak sawit di masa mendatang tidak lagi antar sesama negara produsen,
melainkan persaingan dengan jenis minyak nabati lainnya. Hanya saja, dalam beberapa
tahun mendatang persaingan itu masih belum ada mengingat adanya berbagai kendala
seperti lahan dalam mengembangkan minyak nabati lain seprti minyak kedelai. Selain
itu, disebutkan pula bahwa pada tahun 2020, pemenuhan kebutuhan minyak nabati di

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

IV - 20

Kajian Pengembangan Investasi Wilayah RKP 2016

Laporan
Akhir

Eropa dan Amerika akan sangat tergantung dengan ketersediaan CPO di Indonesia. Ini
tentunya menjadi prospek yang baik dalam mengembangkan CPO ke depannya.

Tabel 4.3-3 Data Produksi dan Ekspor Minyak Kelapa Sawit di Indonesia
Tahun
2010
2011
2012
2013
2014

Produksi Minyak
Kelapa Sawit (ribu
ton/tahun)
23.670
25.840
28.010
30.180
32.350

Ekspor Minyak Kelapa
Sawit (ribu ton/tahun)
18.110
19.930
21.750
23.570
25.390

Konsumsi Minyak
Kelapa Sawit (ribu
ton/tahun)
5.560
5.910
6.260
6.610
6.690

Sumber : Kementrian Perindustrian, 2015

Peningkatan produksi minyak kelapa sawit dan ekspor di Indonesia terus meningkat.
Hal ini membuktikan bahwa ketersediaan minyak kelapa sawit (CPO) di Indonesia
melimpah sehingga membutuhkan pengembangan sektor industri yang mengolah
minyak kelapa sawit menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sehingga
harga jual minyak kelapa meningkat yang berdampak pemasukan pada peningkatan
pendapatan Negara.

Berdasarkan data, industri hilir yang mengolah minyak sawit baru sebatas minyak
goreng, sedikit margarin, sabun, dan deterjen. Sementara CPO yang diolah menjadi
oleokimia baru mencapai 9%, padahal apabila CPO dapat diolah seluruhnya menjadi
oleokimia maka nilai tambahnya bisa mencapi 300%. Oleokimia dari CPO antara lain
menghasilkan asida lemak (fatty acids), olein, stearin dan serta gliserol yang merupakan
bahan baku pendukung seperti kosmetika, sabun, shampoo, dan lain-lain. Disamping
itu, industri oleokimia dan aneka produk yang dihasilkannya bersifat ramah lingkungan.
Prospek perkembangan industri kelapa sawit saat ini sangat pesat. Hal ini terlihat dari
total luas areal perkebunan kelapa sawit yang terus bertambah yaitu menjadi 7,8 juta
hektar pada tahun 2010 dan terus meningkat. Dengan meningkatnya produksi kelapa
sawit, maka tentu akan berdampak pada peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan.
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Limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak kelapa sawit adalah limbah cair
dan limbah padat. Limbah padat berupa Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS)
Pemanfaatan TKKS masih sangat terbatas, setiap pengolahan 1 ton TBS (Tandan Buah
Segar) akan dihasilkan TKKS sebanyak 22 – 23% TKKS atau sebanyak 220–230 kg TKKS.

B.

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.

Tabel 4.3-4 Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut
Jenis Kegiatan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2014
Pendidikan yang Ditamatkan
SD Ke Bawah
SMP
SMA Ke Atas
Angkatan Kerja
481.586
291.101
765.251
1. Bekerja
463.049
269.867
689.038
2. Mencari Pekerjaan
18.537
21.234
78.215
Bukan Angkatan Kerja
317.829
287.430
279.344
1. Sekolah
37.228
158.229
76.499
2. Mengurus Rumah Tangga
225.956
114.973
180.752
3. Lainnya
54.645
14.228
22.093
Jumlah
799.415
578.531
1.044.595
TPAK
60,24
50,32
73,26
TPT
3,85
7,29
9,96
Sumber : Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2015
Kegiatan Utama

Jumlah
1.537.938
1.421.952
115.986
884.603
271.956
521.681
90.966
2.455.541
65,48
7,54

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.
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Jumlah total angkatan kerja selalu mengalami perkembangan yang cukup pesat yaitu
selama tiga tahun sebesar 106.386 orang, 120.598 orang, dan 128.874 orang,
sementara itu jumlah penduduk yang bekerja pada periode yang sama jumlahnya
sebesar 84.122 orang, 105.902 orang, dan 116.742 orang. Pada tahun 2011 penduduk
yang bekerja sebagian besar terserap di sektor pertanian yaitu sebesar 60.470 orang
atau sebesar 51,80% menurun dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 51.310 orang
atau 48,45%. Kondisi ini dapat dapat dipahami karena sebasgian besar pertambahan
tersebut 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.

Tabel 4.3-5 Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 – 2011
Permintaan
Tenaga Kerja
Menurut
Pendidikan
SD/Sederajat
SMP/Sederajat
SMA/Sederajat
Sarjana Muda
Sarjana
Lainnya
Jumlah

2009

2010

2011

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

1
3
473
12
14
0
503

0
0
30
12
4
0
46

1
3
503
24
18
0
549

0
0
393
40
203
0
636

0
0
25
110
197
0
332

0
0
418
150
400
0
968

92
313
3.059
119
280
0
3.863

14
60
635
113
149
0
971

106
373
3.694
232
429
0
4.834

Sumber : Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2012

Kualifikasi pendidikan SDM yang dibutuhkan oleh industri pengolahan CPO ke depan
diperkirakan tidak jauh berbeda dengan komposisi pendidikan pekerja.
1.

Pekerja Rendah/Kasar Industri Pengolahan CPO
Pemakaian SDM berpendidikan rendah masih cukup dominan terutama untuk
tenaga kasar dan tukang. Ke depan, pekerja berpendidikan SD ke bawah
nampaknya semakin kurang diperlukan. Setidak-tidaknya kelompok ini akan
semakin tergantikan dengan kelompok pendidikan sedikit lebih tinggi (SLTP).

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

IV - 23

Kajian Pengembangan Investasi Wilayah RKP 2016

Laporan
Akhir

Pekerja lulusan SLTA umum dan kejuruan mendominasi seluruh jenis pekerjaan di
industri pengolahan CPO termasuk manajer dan tenaga ahli.

2.

Teknisi dan Asisten Ahli Industri Pengolahan CPO
Pekerja tukang dan operator masing-masing menyerap 11.5 dan 20.5 persen dari
total pekerja pada industri tersebut. Pada 2014, industri pengolahan CPO
memerlukan sekitar 21 ribu tukang dan operator. Seperti juga pada industri lain,
tukang dan operator dituntut dapat menjalankan mesin dan peralatan produksi
sesuai standar operasional prosedur (SOP). Selamaini tukang dan operator diisi
oleh pekerja lulusan paling tinggi sekolahmenengah. Ke depan, kebutuhan pekerja
lulusan sekolah menengahsebagai operator atau tukang akan semakin besar.
Sebagai tenaga profesional menengah, teknisi dan asisten ahli harusmengetahui
cara kerja mesin dan peralatan yang digunakan dalamproduksi dan dapat
memecahkan masalah praktis yang terjadi sehari-hari.Teknisi dituntut mampu
melakukan perbaikan dan perawatan mesindan peralatan produksi. Pada industri
refinery CPO, posisi tersebut selama ini diisi oleh lulusan sekolah menengah
kejuruan dan universitas.

3.

Manajer Industri Pengolahan CPO
Pekerja industri pengolahan CPO yang menempati posisi manajer atau profesional
mencakup 3.6% dari total pekerja. Seperti juga disektor lain, posisi manajer dan
profesional umumnya diisi oleh pekerjadengan kualifikasi pendidikan lebih tinggi.
Pada industri pengolahan CPO,35% manajer atau profesional berpendidikan tinggi
(diploma atau universitas). Namun demikian, masih ada di antara manajer atau
profesional yang hanya berpendidikan SLTP. Posisi manajer dan profesional
memerlukan penguasaan teknologi produksi dan dituntut dapat melakukan inovasi
serta menyelesaikan persoalan – persoalan baru. Namun demikian, di masa depan
posisi manajer dan profesionalakan memerlukan kualifikasi pendidikan formal
semakin tinggi. Mengacu kepada data Sakernas 2010, terdapat empat jenis
profesional yang bekerja di industri minyak goreng atau refineri CPO, yaitu ahli
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kimia, ahli teknik listrik dan mesin, dan ahli biologi. Kebutuhan tenaga profesional
pada industri minyak goreng sekitar sekitar 2.5% dari total pekerja.

4.

Persoalan SDM pada Industri Pengolahan Minyak Sawit

Selain persoalan-persoalan umum seperti diuraikan di atas,industri pengolahan minyak
sawit belum menghadapi persoalan SDMyang serius. Pada saat ini, industri pengolahan
minyak sawit, selainindustri pemurnian CPO, belum banyak berkembang. Persoalan
barudiperkirakan akan muncul sejalan dengan upaya kebijakan hilirisasi CPO. Untuk
mengantisipasi perkembangan industri ini ke depan perlu dipikirkanuntuk
meningkatkan penyediaan SDM terkait dengan industri tersebut diwilayah produksi
CPO. Pembangunan lembaga pendidikan vokasi dengan kompetensi terkait dengan
pengolahan CPO perlu diarahkan kewilayah-wilayah dimana banyak terdapat industri
tersebut.

4.3.2 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.

A. Biodiesel

Tingkat konsumsi biodiesel untuk tingkat dunia dari tahun ke tahun mengalami
kenaikan yang cukup signifikan, baik untuk pasar Amerika Utara, Eropa, Asia Tenggara,
Rest of Asia, Amerika Selatan, dan Rest of the World. Jika pada tahun 1995, tingkat
konsumsi global untuk biodiesel masih berkisar kurang dari 1,00 juta ton, maka pada
tanun 2010 tingkat konsumsi tersebut sudah mencapai sekitar 25,00 juta ton atau
mengalami kenaikan lebih dari 24,00 juta ton selama 5 tahun.
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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.
Tabel 4.3-6 Tingkat Produksi Biodiesel Tahun 1995-2010
LOKASI

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2010

NA

0.500

0.800

0.800

0.700

1.500

3.000

6.500

7.500

8.000

EURO

0.500

0.800

0.800

0.700

1.500

3.000

6.500

7.500

8.000

SEA

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

2.000

2.000

2.500

3.000

RA

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

1.000

3.000

4.500

5.000

SA

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.125

0.150

0.150

0.150

RW

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.125

0.150

0.150

0.150

Keterangan
NA
: North America
SEA : South East Asia
EURO : Eropa
RA
: Rest of Asia
RW
: Rest of the World.
SA
: South of America
Sumber: Data sekunder diolah, 2013.

B.

Oleokimia Dasar

Saat ini, secara umum, permintaan produk oleokimia dasar di tingkat dunia cenderung
mengalami kenaikan dari periode ke periode. Hal ini sejalan dengan tuntutan
konsumen, NGO, maupun dari beberapa pemerintah untuk penggunaan produk yang
ramah lingkungan dan renewable. Akibatnya, produk berbasis oleokimia dari kelapa
sawit, seperti sabun dan deterjen, karet, kertas, pelumas, pelindung dan resin, makanan,
permen, dan sebagainya, juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, baik untuk
kawasan Asia maupun tingkat dunia.

Industri oleokimia dasar terbagi menjadi tiga turunan industri lainnya, yaitu industri
fatty acid, fatty alcohol dan purified glyserin. Ketiga jenis industri tersebut memiliki
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pasar permintaan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah analisis permintaan bagi
ketiga industri tersebut.

1. Fatty Acid
Sebagian besar fatty acid dimanfaatkan untuk memproduksi sabun dan deterjen (30%).
Kemudian berturut-turut adalah intermediates (18%), dan plastik (14%). Selanjutnya
adalah produk dengan permintaan fatty acid

yang relatif kecil, yaitu karet, kertas,

pelumas, dan sebagainya. Analisis permintaan pasar terhadap produk fatty acid
dilakukan dengan menganalisis data tingkat konsumsi fatty acid untuk beberapa
periode, yaitu tahun 2000 sampai dengan tahun 2012. Analisis ini juga dilakukan
terhadap tingkat konsumsi fatty acid setiap regional, khususnya Amerika Utara, Eropa,
Asia Tenggara, Rest of Asia, Amerika Selatan, dan Rest of the World. Data-data tersebut
juga menunjukkan tingkat pertumbuhan selama periode observasi untuk setiap
regional.

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 Workl dan Amerika jauh sangat kecil dibandingkan regional
lainnya. Namun demikian, 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.
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Tabel 4.3-7 Tingkat dan Proyeksi Konsumsi Fatty Acid Tahun 2000-2020
Lokasi

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

NA

0.850

0.900

1.000

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

EURO

1.200

1.275

1.410

1.500

1.750

1.600

1.750

1.900

2.000

2.150

2.250

SEA

0.250

0.250

0.250

0.350

0.450

0.450

0.550

0.650

0.750

0.850

1.000

RA

1.250

1.450

1.750

2.000

2.150

2.000

2.500

3.000

3.300

3.500

3.750

SA

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.110

0.120

0.125

0.150

0.175

0.200

RW

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.110

0.120

0.125

0.150

0.175

0.200

Keterangan
NA
: North America
EURO : Eropa
SEA : South East Asia
RA
: Rest of Asia
SA
: South of America
RW
: Rest of the World.
Sumber: Data sekunder diolah, 2013.

Dari data berikut jika dicermati lebih jauh tampak bahwa tingkat konsumsi produk fatty
acid pada tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 1 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 acid mengalami
kenaikan, sampai pada tahun 2012 mencapai 6 juta ton. Artinya selama periode 20092012, tingkat konsumsi fatty acid lebih dari 1 juta ton.

2.

Fatty Alcohol

Fatty alcohol dimanfaatkan untuk memproduksi sabun dan deterjen (55%). Kemudian
berturut-turut adalah personal care (20%), pelumas (6%), amines (4%), dan produk lainlain (15%). Dilihat dari komposisi tingkat konsumsi setiap regional, tampak bahwa
tingkat konsumsi fatty alcohol untuk regional Eropa dan Amerika Utara jauh lebih
tinggi dibandingkan regional lainnya. Namun demikian, jika dilihat dari tingkat
pertumbuhannya, pasar Eropa relatif mengalami peningkatkan jauh lebih baik
dibandingkan pasar Amerika Utara. Demikian juga dengan pertumbuhan pasar Asia
Tenggara dan Rest of Asia yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama
periode 2000-2008.
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Tingkat konsumsi produk fatty alcohol pada tahun 2009 mengalami penurunan yang
cukup signifikan, yaitu 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.

Tingkat

konsumsi

fatty

alcohol

di

atas

selanjutnya

dipergunakan

untuk

memproyeksikan konsumsi produk tersebut untuk periode 2013-2020. Sejalan dengan
kenaikan tingkat konsumsi fatty alcohol yang cukup signifikan pasca krisis global yang
terjadi pada tahun 2008, maka bisa diproyeksikan jika tingkat konsumsi fatty alcohol
pada periode 2013-2020 juga akan mengalami kenaikan, hingga pada tahun 2020
diproyeksikan tingkat konsumsi fatty alcohol akan mencapai 3,75 juta ton.

Tabel 4.3-8 Tingkat dan Proyeksi Konsumsi Fatty Alcohol Tahun 2000-2020
LOKASI

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

NA

0.700

0.715

0.735

0.750

0.800

0.750

0.785

0.795

0.825

0.875

0.925

EURO

0.650

0.700

0.750

0.800

0.850

0.900

1.000

1.100

1.150

1.200

1.250

SEA

0.100

0.115

0.120

0.125

0.130

0.135

0.145

0.150

0.200

0.250

0.300

RA

0.350

0.350

0.450

0.550

0.700

0.600

0.700

0.800

0.900

1.000

1.250

SA

0.050

0.050

0.055

0.060

0.075

0.080

0.085

0.100

0.105

0.125

0.150

RW

0.050

0.050

0.050

0.055

0.060

0.065

0.065

0.100

0.100

0.125

0.150

Keterangan
NA
: North America
EURO : Eropa
SEA : South East Asia
RA
: Rest of Asia
SA
: South of America
RW
: Rest of the World.
Sumber: Data sekunder diolah, 2013.
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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%). Tingkat konsumsi gliserin untuk tingkat
dunia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, baik untuk pasar
Amerika Utara, Eropa, Asia Tenggara, Rest of Asia, Amerika Selatan, dan Rest of the
World. Jika pada tahun 2000, tingkat konsumsi global untuk gliserin baru mencapai
sekitar 2,75 juta ton, maka pada tanun 2012 tingkat konsumsi tersebut sudah mencapai
sekitar 6,00 juta ton atau mengalami kenaikan sebesar 3,25 juta ton selama 12 tahun.

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 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.

Tingkat konsumsi produk gliserin pada tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup
signifikan, yaitu sekitar 0,75 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 gliserin kembali mengalami kenaikan, sampai pada tahun 2012 mencapai 6
juta ton. Artinya selama periode 2009-2012, tingkat konsumsi gliserin lebih dari 1,5 juta
ton. Sejalan dengan kenaikan tingkat konsumsi gliserin yang cukup signifikan pasca
krisis global yang terjadi pada tahun 2008, maka bisa diproyeksikan jika tingkat
konsumsi gliserin pada periode 2013-2020 juga akan mengalami kenaikan, hingga
pada tahun 2020 diproyeksikan tingkat konsumsi gliserin akan mencapai 8,5 juta ton.
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Tabel 4.3-9 Tingkat dan Proyeksi Produksi Gliserin Tahun 2000-2020
LOKASI

2000

2002

2004

2006

NA
EURO
SEA
RA
SA
RW

0.900
1.100
0.250
1.250
0.100
0.100

0.900
0.900
0.900
1.250
1.450
1.550
0.300
0.350
0.400
1.500
1.750
2.250
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
Keterangan
NA
: North America
EURO : Eropa
RW
: Rest of the World.

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

0.900
1.750
0.500
2.500
0.110
0.110

0.900
1.550
0.550
2.500
0.130
0.130

0.900
1.650
0.650
3.000
0.150
0.150

0.900
1.750
0.750
3.500
0.170
0.170

0.900
1.850
0.850
4.000
0.190
0.190

0.900
1.950
0.950
4.500
0.210
0.210

0.900
2.100
1.000
5.000
0.250
0.250

SEA
RA
SA

: South East Asia
: Rest of Asia
: South of America
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ANALISIS
PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
MOROTAI MALUKU UTARA
PENDAHULUAN

5.1

Kebijakan

5.1.1 Dasar Hukum
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.

Secara Geoekonomi, wilayah Morotai merupakan pulau terluar di sisi timur laut
Indonesia yang berdekatan dengan Negara Taiwan dan Jepang. Selain itu,
Wilayah Morotai juga terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia III yang
merupakan jalur migrasi ikan tuna. Wilayah Morotai juga dapat dijadikan sebagai
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objek wisata sejarah skala dunia dengan penninggalan saat Perang Dunia II.
Secara Geostrategis, terdapat kebijakan untuk mengembangkan peran Bandar
Udara Leo Wattimena dengan kapasitas landasan yang besar sebagai
peninggalan Perang Dunia II. Bandar Udara tersebut akan dimanfaatkan sebagai
infrastruktur pendukung kawasan untuk meningkatkan peran Pulau Morotai
dalam hub internasional di kawasan timur Indonesia.

Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, PT Jababeka Morotai
mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai. Pengusulan
pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai ini telah mendapat persetujuan
dari Kebupaten Pulau Morotai dan diajukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku
Utara kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. KEK Morotai yang
terletak di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi
Maluku Utara, memiliki luas 1.101,76 Ha. KEK Morotai memiliki empat zona
utama didalamnya, yaitu zona pengolahan ekspor, zona logistik, zona industri,
dan zona pariwisata. Segala macam pembangunan, pengelolaan, dan evaluasi
pengelolaan KEK Morotai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang ada.

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”.
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Sumber : PP No. 50 Tahun 2014
Gambar 5.1-1 Peta Kawasan Ekonomi Khusus Morotai
Tujuan pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku tahun 2015-2019 adalah
mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku
dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan
komoditas perikanan tangkap dan budidaya, (b) pengembangan sektor
pertambangan khususnya komoditas nikel dan tembaga, (c) peningkatan SDM
dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Dalam mengembangkan kawasan strategis, fokus lokasi pengembangan kawasan
strategis di Maluku Utara salah satunya yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Morotai
dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi
daerah pinggiran lainnya di Provinsi Maluku Utara. Di dalam RPJMN Tahun 20152019 juga terdapat arahan untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota untuk
memperkuat pusat pertumbuhan, dan salah satunya yaitu di Kawasan Morotai
dan sekitarnya. Lokasi prioritas untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota
di Kawasan Morotai berada di Daruba dan sekitarnya.
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Komoditas unggulan yang berada di kawasan ini yaitu perikanan tangkap, wisata
bahari, dan kepulauan. Dalam perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi
hulu dan hilir Desa-Kota, dikembangkan sentra produksi dan pengolahan hasil
perikanan/ kelautan di Kawasan Daruba serta mengembangkan daya tarik
wisata bahari dan kepulauan di Kawasan Pariwisata Morotai dan sekitarnya.
Mengembangkan daya tarik wisata tersebut melalui peningkatan promosi dan
ketersediaan infrastruktur penunjang, meliputi perbaikan dermaga dan akses
jalan darat, laut, dan antar pulau menuju obyek wisata, penigkatan kualitas
homestay dan rumah makan, serta fasilitas umum wisata bahari.

Selain itu, dalam arahan perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu
dan hilir Desa-Kota lainnya yaitu adanya peningkatan tata kelola ekonomi lokal
yang berorientasi kepada keterkaitan desa-kota. Salah satu cara peningkatan tata
kelola ekonomi lokal yaitu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
masyarakat mengenai kelestarian laut dan pesisir serta mitigasi bencana,
terutama di Kawasan Perdesaan Pesisir Daruba. Kabupaten Pulau Morotai juga
termasuk kedalam lokasi prioritas pengembangan kawasan perbatasan Wilayah
Kepulauan Maluku. Kecamatan lokasi prioritas di Kabupaten Pulau Morotai
berada di Kecamatan Lokasi Prioritas Morotai Selatan, Morotai Jaya, Morotai
Utara, Morotai Barat, dan Morotai Timur.

Berdasarkan arahan RTR Kepulauan Maluku, KEK merupakan kawasan strategis
dan salah satu kawasan perhatian investasi di Provinsi Maluku Utara.
Kawasan ini berlokasi di Kabupaten Kepulauan Morotai yang merupakan salah
satu pulau paling utara di Indonesia dengan luas 15.000 Ha. Pembangunan KEK
Morotai dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan
Taiwan. Sekitar 15 calon penanam modal dari Taiwan sudah menyatakan
minatnya untuk mengembangkan kegiatan usaha terutama untuk bidang
perikanan, pertanian dan pariwisata. Lokasi kawasan yang relatif dekat dari
Taipei (jarak tiga jam penerbangan) merupakan daya tarik utama KEK Morotai
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bagi calon penanam modal. Selain itu, potensi lokasi KEK Morotai yang
strategis menyebabkan besarnya potensi kawasan untuk menjadi destinasi
wisata internasional serta menjadi hub center ekspor-impor dari dan menuju
Jepang, China, Taiwan, Korea, Filipina, Eropa, Timur Tengah dan Amerika Serikat.

Visi pembangunan Provinsi Maluku Utara adalah “Mewujudkan

masyarakat

Maluku Utara yang Damai, Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera yang Berorientasi
Sumberdaya Laut dan Kepulauan”. Sesuai dengan visi tersebut, maka kebijakan
daerah mengacu pada realitas komunitas, potensi dan daya dukung lingkungan
yang bercirikan nilai-nilai sosial budaya, sehingga kebijakan pembangunan
tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi partisipasi publik, untuk
mewujudkan pembangunan daerah yang berwajah manusiawi.

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara terdiri dari mewujudkan
ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
mewujudkan keseimbangan dan keserasian antar wilayah dan antar sektor; serta
mewujudkan

wilayah

Provinsi

Maluku

Utara

yang

mengakomodasikan

keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wiayah
kabupaten/ kota serta keserasian antar sektor. Kebijakan dan strategi penataan
ruang wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi pengembangan struktur ruang
wilayah, pengembangan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Provinsi Maluku Utara
meliputi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
untuk

mempertahankan

dan

meningkatkan

keseimbangan

ekosistem,

melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi
perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan
warisan budaya; menunjang pertahanan keamanan nasional pada kawasan
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strategis yang berada di wilayah perbatasan; pengembangan dan peningkatan
fungsi kawasan dalam perekonomian provinsi yang produktif, efisien dan
mamppu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional; pemanfaatan
kawasan cepat tumbuh untuk mendukung kawasan lain yang masih tertinggal;
serta pengembangan kawasan tertinggal untung mengurangi kesenjangan
tingkat perkembangan antar kawasan dan mempercepat pembangunan kawasan
tersebut sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat
mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan kawasan lain.

Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi memiliki syarat yaitu memiliki kepentingan ekonomi cepat tumbuh;
memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi
provinsi; memiliki potensi ekspor; didukung jaringan prasarana dan fasilitas
penunjang kegiatan ekonomi; berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi
pangan provinsi; serta ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan
tertinggal. Sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain,
pengembangan kawasan Pulau Morotai diarahkan untuk tujuan pertahanan
keamanan. Pulau ini memiliki potensi pariwisata dengan objek wisata taman
laut dan atraksi sejarah serta budaya.

Jadi, berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2015-2019, RTR Kepulauan Maluku
dan RTRW Provinsi Maluku Utara terkait KEK Morotai sudah searah, yaitu
akan mengembangkan KEK Morotai sesuai dengan potensi yang dimilikinya,
yaitu dalam bidang perikanan dan pengolahan ikan serta pariwisata bahari
internasional. Selain itu, dari RTRW Provinsi Maluku Utara mengarahkan
Kawasan Pulau Morotai diarahkan untuk tujuan pertahanan keamanan
karena berbatasan langsung dengan Negara lain, karena langsung berbatasan
dengan Samudera Pasifik.
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5.1.2 Kebijakan Pendukung
Pada dokumen MP3EI, disebutkan terdapat 2 pusat kegiatan ekonomi Kepulauan
Maluku yakni Ambon (Maluku) dan Sofifi (Maluku Utara). Sementara dokumen
RTR Kepulauan Maluku Menyatakan bahwa Pusat Kegiatan Nasional hanya SofifiTernate (Ambon tidak termasuk Pusat Kegiatan Nasional). Hal ini menunjukkan
adanya pendekatan berbeda antara MP3EI dengan RTR Pulau dalam menetapkan
pusat kegiatan.
Strategi Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku berdasarkan MP3EI (Dalam
MP3EI Wilayah Kepulauan Maluku masuk sebagai Koridor Ekonomi PapuaKepulauan Maluku) akan dijadikan Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan,
Energi dan Pertambangan Nasional. Berdasarkan dokumen RTR Kepulauan
Maluku, diketahui bahwa tujuan dari penataan ruang Wilayah Kepulauan Maluku
adalah untuk mewujudkan lumbung ikan nasional yang berkelanjutan; pusat
pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan
gas bumi lepas pantai, pusat konservasi kenaekaragaman hayati kelautan dunia.

Sementara untuk aspek infrastruktur, dokumen MP3EI menetapkan bahwa
strategi pemenuhan kebutuhan infrastruktur Kepulauan Maluku diarahkan untuk
meningkatkan konektivitas dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan
ekonomi terutama perikanan, pertambangan dan pariwisata. Dalam dokumen
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku, pengembangan infrastruktur diarahkan
untuk meningkatkan akses transportasi darat (jalan nasional dan transportasi
nasional), mengembangkan jalur transportasi laut (tatanan kepelabuhan, alur
pelayaran, dan penyediaan moda), transportasi udara (tatanan kebendaraudaraan
dan ruang untuk penerbangan), serta pengembangan jaringan energi nasional.

Dokumen

MP3EI

juga

membahas

mengenai

Kawasan

Andalan

untuk

pengembangan kegiatan ekonomi utama yaitu untuk Kegiatan Perikanan
(Ambon, dan Maluku Utara), Pengolahan Nikel (Maluku Utara). Disamping itu,
pada dokumen RTR Kepulauan Maluku menyebutkan beberapa kawasan andalan
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yang tersebar di seluruh provinsi, seperti Kawasan Andalan Minapolitan; kawasan
Andalan Perkotaan Nasional; Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Laut
Banda dan Sekitarnya; Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda;
Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya; Kawasan Andalan BacanHalmahera Selatan; Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar;
Kawasan Andalan Buru; Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya; Kawasan
Andalan Laut Banda; Kawasan Andalan Kepulauan Sula.

Tabel 5.1-1 Perbandingan Dokumen MP3EI dan RTR Kepulauan Maluku
INDIKATOR
PEMBANDING

MP3EI

RTR KEPULAUAN MALUKU

Pusat
Pertumbuhan
Ekonomi

Pusat Kegiatan Ekonomi
koridor Maluku ;
Pontianak, Palangkaraya,
Banjarmasin dan Samarinda

Pusat Kegiatan Nasional Sofifi-Ternate

Strategi
Pengembangan
Wilayah

Koridor Maluku sebagai Pusat
Pengembangan Pangan,
Perikanan, Energi dan
Pertambangan Nasional

Mewujudkan lumbung ikan nasional yang
berkelanjutan; pusat pertumbuhan
ekonomi berbasis pariwisata,
pertambangan mineral, minyak dan gas
bumi lepas pantai, pusat konservasi
kenaekaragaman hayati kelautan dunia.

Infrastruktur

Pemenuhan kebutuhan
infrastruktur dalam rangka
peningkatan konektivitas
untuk mendukung
pengembangan kegiatan
ekonomi terutama perikanan,
pertambangan dan pariwisata

Jalur transportasi darat (jalan nasional dan
transportasi nasional), transportasi laut
(tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran)
dan transportasi udara (tatanan
kebendaraudaraan dan ruang untuk
penerbangan)

Kegiatan Perikanan (Ambon,
dan Maluku Utara),
Pengolahan Nikel (Maluku
Utara)

Kawasan Andalan Minapolitan; kawasan
Andalan Perkotaan Nasional; Kawasan
Andalan Seram, Kawasan Andalan Laut
Banda dan Sekitarnya; Kawasan Andalan
Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda;
Kawasan Andalan Laut Halmahera dan
Sekitarnya; Kawasan Andalan BacanHalmahera Selatan; Kawasan Andalan KeiAru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar;
Kawasan Andalan Buru; Kawasan Andalan
Laut Arafura dan Sekitarnya; Kawasan
Andalan Laut Banda; Kawasan Andalan
Kepulauan Sula.

Kawasan Andalan

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Salah satu kawasan strategis yang berada di Wilayah Kepulauan Maluku yaitu
Kawasan Ekonomi Khusus Morotai yang terletak di Provinsi Maluku Utara. Berikut
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ini adalah analisa kawasan strategis terhadap land use di Kawasan Ekonomi
Khusus Morotai.

Tabel 5.1-2 Analisa Kawasan Strategis
Kawasan
Strategis

KEK
Morotai

LOKASI

Kabupaten
Pulau
Morotai,
Provinsi
Maluku
Utara

ANALISA
LANDUSE DAN
FUNGSI
KAWASAN

Hutan Lindung
dan fungsi
lainnya

SEKTOR
UTAMA

Pariwisata,
industri
pengolahan
perikanan,
bisnis dan
logistik

KETERANGAN
 Perlunya koordinasi dukungan
infrastruktur wilayah, yaitu
pembangunan jalan lingkar Morotai
 Pengembangan Pelabuhan Morotai
beserta penyediaan sarana kapal angkut
untuk menjamin ketersediaan bahan
baku kegiatan produksi serta
mendorong orientasi ekspor kegiatan
industri (logistik), serta penyediaan air
bersih dan listrik
 Perlunya fasilitasi Pembentukan
Sekretariat Dewan Kawasan dan
Administrator
 Perlunya koordinasi Pelimpahan
Kewenangan bidang penanaman
modal (BKPM) dan perdagangan
(Kementerian Perdagangan) setelah
terbentuknya Administrator

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Terkait dengan potensi perikanan yang ada di KEK Morotai, berdasarkan Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 7, Negara Kesatuan RI
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945
memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta
kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber
daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan
sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang
sebesar-besarnya

bagi

kepentingan

bangsa

dan

negara

dengan

tetap

memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta
kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Perikanan mempunyai
peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian
nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan
pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil,
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pembudi daya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan
dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya
ikan.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi,
produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu
sistem bisnis perikanan. Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan
meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
meningkatkan penerimaan dan devisa negara; mendorong perluasan dan
kesempatan kerja; meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein
ikan;

mengoptimalkan

pengelolaan

sumber

daya

ikan;

meningkatkan

produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing; meningkatkan ketersediaan
bahan baku untuk industri pengolahan ikan; mencapai pemanfaatan sumber daya
ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan ingkungan sumber daya ikan secara
optimal; serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, bahan pembudidayaan
ikan, dan tata ruang. Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan juga
upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan.

Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Pemerintah
telah menetapkan berbagai aturan untuk menjaga kelestasian lingkungan
sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Aturan tersebut
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal
7, seperti rencana pengelolaan perikanan, potensi dan alokasi sumber daya ikan,
jumlah

tangkapan

yang

diperbolehkan,

standar

prosedur

operasional

penangkapan ikan, pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan
serta lingkungannya, hingga rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta
lingkungannya. Penangkapan ikan sendiri tidak diperbolehkan menggunakan
bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan berbagai macam hal yang dapat
merugikan serta membahayakan kelestarian lingkungan. Selain itu juga dilarang
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menggunakan bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang
membahayakan kesehatan manusia. Untuk kepentingan kelestarian sumber daya
ikan dan pemanfaatan lahan pembudidayaan ikan, pemerintah menetapkan suatu
keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan,
spesies ikan, atau lahan pembudidayaan ikan dalam wilayah pengelolaan
perikanan Republik Indonesia.

Sedangkan dari potensi pariwisata yang berada di KEK Morotai, dalam UndangUndang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa
Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan
bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan
setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat
setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama
pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang
mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan
ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung
lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual
setiap

wisatawan

dengan

rekreasi

dan

perjalanan

serta

meningkatkan

pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan
kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan
kelembagaan pariwisata. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan
rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk
pembangunan

kepariwisataan

nasional,

rencana

induk

pembangunan

kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan
kabupaten/kota.
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Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek
sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik
pariwisata; potensi pasar; lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan
bangsa dan keutuhan wilayah; perlindungan terhadap lokasi tertentu yang
mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup; lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan
pemanfaatan aset budaya; kesiapan dan dukungan masyarakat; serta kekhususan
dari wilayah. Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi
dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan
Republik

Indonesia

serta

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat,

harus

memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Jika dilihat berdasarkan arahan kebijakan dari MP3EI serta RTR Kepulauan
Maluku, dalam hal ini terkait dengan KEK Morotai, masing-masing kebijakan
juga sudah searah dalam mengembangkan Kepulauan Maluku, salah satunya
yaitu akan menjadikan Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan ikan
nasional yang berkelanjutan serta sebagai pusat energi dan pertambangan
nasional. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan, di dalam RTR Kepulauan
Maluku juga menambahkan bahwa Kepulauan Maluku juga akan diarahkan
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata serta sebagai pusat
konservasi keanekaragaman hayati kelautan di dunia. Sedangkan di dalam MP3EI,
Kepulauan Maluku juga akan diarahkan sebagai pusat pengembangan pangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UndangUndang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang dikaitkan dengan
kondisi KEK Morotai, bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dalam
Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, disebutkan bahwa
pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup
nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Akan tetapi, pengelolaan perikanan di
KEK Morotai masih belum optimal karena kebanyakan nelayan masih langsung
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menjual hasil komoditas perikanannya tanpa mengolahnya menjadi sesuatu yang
memiliki nilai tambah terlebih dahulu. Hal tersebut karena di KEK Morotai masih
belum banyak memiliki pabrik pengolahan perikanan. Oleh karena itu, pabrik
pengolahan perikanan sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pengelolaan
sumber daya ikan di KEK Morotai. Akan tetapi, pabrik pengolahan perikanan
tersebut juga harus tetap menjamin kelestarian sumber daya ikan, bahan
pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, suatu kawasan yang memiliki fungsi pariwisata, dalam hal ini
KEK Morotai yang memiliki potensi di pariwisata bahari harus memiliki kesiapan
dan dukungan dari masyarakat setempat. Sehingga dengan adanya penetapan
KEK Morotai yang ditetapkan sebagai kawasan strategis, salah satunya dalam
bidang pariwisata, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di dalam
maupun sekitar KEK Morotai.

5.2

Analisis Kesiapan

5.2.1 Potensi
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.

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.
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Meskipun demikian, tingkat penangkapan ikan di Kabupaten Pulau Mototai
masih tergolong rendah. Tingkat pemanfaatan sumber daya laut hanya 14,68%.

Tabel 5.2-1 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

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).

Peranan bidang perikanan sangat besar di Kabupaten Pulau Morotai, sehingga
harus bisa dimanfaatkan semaksimalnya untuk kemakmuran masyarakat. Sejauh
ini, banyak hasil perikanan dicuri oleh kapal-kapal nelayan asing. Dengan
membuka investasi untuk perusahaan perikanan, melakukan diversifikasi
pemanfaatan dan pengolahan hasil laut serta memberikan bantuan bagi
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pengusaha ikan lokal dan memberikan bantuan alat tangkap bagi nelayan adalah
salah satu solusi untuk pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Pulau
Morotai yang bisa direncanakan untuk masa yang akan datang.

Saat ini, lahan yang telah dibebaskan untuk pembangunan KEK Morotai seluas
200 Ha. Untuk komoditas hasil perikanan yang dipasarkan di KEK Morotai
umumnya masih dalam bentuk mentah, sehingga belum memberikan nilai
tambah secara signifikan bagi daerah dan nelayan setempat. Sedangkan
komoditas yang merupakan hasil industri rumahan jumlahnya masih belum
terlalu banyak. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara terus
mendorong hadirnya investor untuk membangun industri pengolahan perikanan
di daerah ini agar setiap komoditas perikanan yang akan dipasarkan nanti
semuanya sudah dalam bentuk olahan. Saat ini, sudah ada perusahaan perikanan
Taiwan yang akan menginvestasikan dalam bidang pengolahan perikanan.

Jika dilihat berdasarkan bagan pohon industri pengolahan hasil laut, produktivitas
hasil laut di KEK Morotai masih berada di bagian pertama, yaitu kebanyakan
nelayan langsung menjual ikan hasil tangkapannya tanpa ada pengolahan
terlebih dahulu. Dengan adanya potensi perikanan yang melimpah, maka untuk
pengembangan

selanjutnya

bisa

diarahkan

menjadi

pabrik

pengolahan

perikanan. Berikut ini merupakan bagan pohon industri hasil laut.

Selain memiliki keunggulan dalam bidang perikanan, KEK Morotai juga memiliki
keunggulan dalam bidang pariwisata bahari dan juga objek wisata sejarah skala
dunia berupa peninggalan Perang Dunia II. Objek wisata peninggalan Perang
Dunia II salah satunya yaitu Bandar Udara Leo Wattimena, yang memiliki
kapasitas landasan yang sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai infrastruktur
pendukung kawasan dalam rangka peningkatan Pulau Morotai sebagai hub
internasional di kawasan timur Indonesia.
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Sumber : Kemenperind, 2015
Gambar 5.2-1 Pohon Industri Pengolahan Hasil Laut
Gugusan pulau-pulau kecil, panorama alam yang indah serta sejarah Kabupaten
Pulau Morotai ketika Perang Dunia II adalah atraksi yang dimiliki oleh Kabupaten
Pulau Morotai. Masing-masing wilayah di Kabupaten Pulau Morotai memiliki
obyek dan daya Tarik wisata. Berikut ini disajikan Tabel 5.2-2 dan Gambar 5.2-2
terkait obyek dan daya Tarik wisata di Pulau Morotai.
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Sumber : Penyusunan Masterplan KEK Morotai dan Wilayah Sekitarnya di Provinsi Maluku
Utara, 2013

Gambar 5.2-2 Peta Potensi Pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai
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Tabel 5.2-2 Obyek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Pulau Morotai
No

1

Kecamatan

Obyek Wisata

Tipe Atraksi
Wisata

Pantai Juanga

Atraksi alam

Pantai Transmeter
(Totodoku)

Atraksi Alam

Aktivitas yang dapat
dilakukan

Menikmati keindahan
alam, berenang

Pantai Juanga mulai dikembangkan oleh
PT JABABEKA dengan dibangunnya
resort. Pantai Juanga menjadi pusat
kegiatan pada Sail Morotai 2012.
Terdapat juga panggung permanen
untuk meramaikan kegiatan Sail 2012
tersebut

Snorkling, menyelam, jet
ski, menikmati keindahan
alam di darat dan di
bawah laut, menikmati
peninggalan Perang
Dunia ke II, melakukan
penelitian benda
peninggalan PD II

Memiliki patai dengan pasir putih serta
keindahan bawah laut. Pulau ini pernah
dijadikan sebagai Pusat Komando
pasukan Amerika dalam PD II. Terdapat
benda/ peralatan Perang Dunia II
berupa Mobil Tank, Meriam anti Peawat
Udara, Mobil Jip dan beberapa gedung
tua serta bunker. Namun, karena
minimnya pengawasan Pemerintah
sehingga situs sejarah PD II hanya
tersisa sebuah bunker tua. Belum ada
pengelolaan

Morotai Selatan

Pulau Zum-Zum

Atraksi alam
dan atraksi
budaya

Keterangan
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No

Kecamatan

Obyek Wisata

Pulau Dodola Besar
dan Kecil

Tipe Atraksi
Wisata

Atraksi Alam

Pulau Galo-Galo Kecil

Atraksi alam

Taman Makam
Pahlawan

Atraksi Budaya

Wama airdrome/
airfield/ Lapangan
Pante

Atraksi budaya

Aktivitas yang dapat
dilakukan

Menikmati keindahan
alam di darat dan di
bawah laut, berenang,
snorkling, menyelam, jet
ski

Menikmati keindahan
alam di darat dan di
bawah laut, berenang,
snorkling, menyelam
Mengunjungi taman
makam pahlawan para
pejuang revolusi dan
kemerdekaan
Menikmati peninggalan
Perang Dunia ke II,
melakukan penelitian
terkait dengan
peninggalan PD II
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Keterangan
Memiliki pantai dengan pasir putih serta
keindahan bawah laut. Terdapat hutan
yang masih alami dan dihuni oleh
beragam jenis burung dan kelelawar.
Bila surut, maka Pulau Dodola besar dan
kecil akan bersatu dn jika pasang, maka
pulau ini akan terpisah. Belum ada
pengelolaan
Memiliki pantai dengan pasir putih serta
keindahan bawah laut. Belum ada
pengelolaan
Setiap tanggal 17 Agustus sering
dilaksanakan acara reungan dan tabor
bunga di atas pusara pahlawan
Wama Airdrome adalah Bandar Udara
Sekutu Pertama yang dibangun di
Morotai pada tanggal 5 Oktober 1944
dan terdiri dari 2 landasan pacu
(runaway)
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No

Kecamatan

Obyek Wisata

Bandar Udara
Pitoe Street

Air Kaca

Tipe Atraksi
Wisata

Aktivitas yang dapat
dilakukan

Atraksi
budaya

Menikmati
peninggalan Perang
Dunia ke II,
melakukan
penelitian terkait
dengan
peninggalan PD II

Bandar Udara Pitoe ( Pitoe Airdrome
) dibangun oleh tentara sekutu pada
tanggal 17 Oktober 1944 terdiri dari
5 landasan pacu (runway).
Awalnya tempat ini adalah bekas
Lapangan Udara Jepang kemudian
direbut oleh tentara Sekutu dan
direvitalisasi menjadi Bandar Udara
Pitoe ( Pitoe Airdrome ).

Menikmati keindahan
alam sungai bawah
tanah dengan kondisi
air yang sangat jernih

Air Kaca adalah Sungai bawah tanah
yang munculdipermukaan tanah,
letaknya di Ujung Lapangan Terbang
sekutu (Pitoe Airdrome dan Wama
Airdrome). Disebut sebagai air kaca
karena airnya yang jernih/bening
seperti cermin.
Pada saat PD II, Ai Kaca ini
dimanfaatkan jenderal McArthur
beserta perwiranya untuk tempat
mandi.

Atraksi alam
Dan Atraksi
budaya

Menara radio sekutu

Atraksi
budaya

Rongsokan
pesawat dan
mobil sekutu

Atraksi
budaya dan
atraksi alam

Menikmati
peninggalan Perang
Dunia ke II,
melakukan
penelitian terkait
dengan
peninggalan PD II
Menikamati sisa-sisa
peninggalan PD II
dengan menyelam
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Menara radio sekutu digunakan
sebagai pusat komunikasi dalam
memonitor naigasi udara

Secara historis artefak sejarah bawah
laut ini sengaja ditenggelamkan oleh
pihak sekutu. Keberadaannya
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No

Kecamatan

Obyek Wisata

Mobil amphiby
Waterpom
Sekutu

2

Morotai Selatan
Barat

Tipe Atraksi
Wisata

Atraksi
budaya
Atraksi
budaya

Aktivitas yang dapat
dilakukan
dibawah laut

Menikamati sisasisa peninggalan
PD II
Menikamati sisasisa peninggalan
PD II

Tempat
Persembunyian
Nakamura

Atraksi
budaya

Menikamati sisasisa peninggalan
PD II

Army dock and
navy base

Atraksi
budaya

Menikamati sisasisa peninggalan
PD II

Pulau Ngele-ngele
Besar dan Ngelengele Kecil

Atraksi alam

Pulau
Saminyamau

Atraksi alam

Menikmati
keindahan alam di
darat dan dibawah
laut, berenang,
snorkling, menyelam.
Menikmati
keindahan alam di
darat dan dibawah

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Keterangan
semakin langka karena banyak
peninggalan sejarah ini yang diambil
untuk dijual kepada pengepul besi
tua.

Waterpom adalah Perusahan Air
Minum sekutu
Nakamura adalah tentara bayaran
jepang yang ikut dalam pertempuran
hill 40, beliau merupakan salah satu
dari 14 personil tentara Jepang yang
lolos dari sergapan tentara sekutu
Army Dock dan Navy Base
terletak memanjang dari Desa
L.O.C sampai Desa Juanga. Army
Dock dan Navy Base merupakan
markas militer Angkatan Darat dan
Angkatan Laut Sekutu dalam Perang
Pasifik di Morotai
Memiliki pantai dengan pasir
putih serta keindahan bawah laut.
Terdapat budidaya ikan kerapu
dan mutiara.
Belum ada pengelolaan
Memiliki pantai dengan pasir
putih serta keindahan bawah laut.
Belum ada pengelolaan
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No

Kecamatan

Obyek Wisata

Tipe Atraksi
Wisata

Aktivitas yang dapat
dilakukan
laut, berenang,
snorkling, menyelam.
Menikmati
keindahan alam,
berenang.

Pantai Wayabula

Atraksi alam

Hill 40

Atraksi
alam
dan
Atraksi
budaya

Menikmati keindahan
alam dan melakukan
penelitian terkait
dengan peninggalan
PD II

Kokota River dan

Atraksi alam

Menikmati keidahan
alam

Goa Jepang

Atraksi
alam
dan
Atraksi
budaya

3

Morotai
Timur

Pantai Batu Labang
(Posi-Posi)

Atraksi alam

4

Morotai Jaya
(Sopi)

Pemandangan air
terjun, pantai terjal

Atraksi
minat

Menikmati keidahan
alam goa dan
melakukan penelitian
terkait dengan
peninggalan PD II
Menikmati
keindahan alam,
berenang.
Menikmati keidahan
alam dan melakukan
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Hill 40 adalah kode sandi tentara
sekutu akan keberadaan musuh
(tentara jepang) di sebuah bukit yang
diapit dua aliran sungai yakni sungai
kokota(kokota river) dan sungai
kekere (kekere river) sebelah timur
Desa Raja dan Desa Tilei.
Dua buah aliran sungai yang
mengapit Hill 40 dengan sumber air
terjun sangat indah menggantung
diatas bebatuan kapur hutan Morotai,
kokota river berada disisi utara hill 40
dan kekere river berada disisi selatan
hill 40. Lokasi ini juga digunakan untuk
penyergapan tentara Jepang saat PD II
Saat Perang Dunia II dimanfaatkan
oeh tentara Jepang untuk
berlindung/bersembunyi dari
intaian musuh (tentara Sekutu)
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No

Kecamatan

Obyek Wisata
dan goa di,
mendaki gunung,
menyelusuri gua.

5

Morotai
Utara

Tipe Atraksi
Wisata
khusus

Pulau Tabaylenge

Atraksi alam

Tanjung Borango

Atraksi alam

Aktivitas yang dapat
dilakukan
petualangan alam
(dapat dikembangkan
untuk wisata minat
khusus)
Menikmati keidahan
alam
Menikmati keidahan
alam. Saat pasang
dapat terbentuk
laguna yang indah

Keterangan

Sumber: Penyusunan Masterplan KEK Morotai dan Wilayah Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara, 2013

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

V - 23

Kajian Pengembangan Investasi Wilayah RKP 2016

Laporan
Akhir

Perkembangan sektor pariwisata dapat terlihat dari keterlibatan masyarakat lokal dalam
pembangunan dan pengelolaan KEK Morotai di bidang pariwisata. Masyarakat lokal
merupakan SDM yang lebih diprioritaskan sebagai tenaga kerja di fasilitas-fasilitas
pendukung kegiatan pariwisata, seperti resort, hotel dan restoran. Misalnya, D’Aloha
Resort yang berada di KEK Morotai memperkerjakan karyawan yang 90% nya
masyarakat lokal.

Jika dilihat berdasarkan bagan interaksi para pelaku pengembangan pariwisata,
pengembangan pariwisata di KEK Morotai sudah cukup bagus karena selain memiliki
atraksi wisata, baik wisata bahari maupun wisata budaya, seperti Sail Morotai, juga
sudah terdapat beberapa fasilitas penginapan seperti hotel dan fasilitas tempat makan
yang sudah berada di sana. Akan tetapi, untuk pengembangannya, harus lebih
dikembangkan lagi, karena sebuah kawasan pariwisata itu harus ada interaksi antar
para pelaku pengembang pariwisata, baik itu dari pihak pengelola pariwisata
pemerintah, serta masyarakat lokal.

Sumber : Bappenas, 2015

Gambar 5.2-3 Interaksi Para Pelaku Pengembangan Pariwisata
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Bidang lainnya yang memiliki potensi di Kabupaten Pulau Morotai adalah bidang
pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penyumbang PDRB terbesar
bagi Kabupaten Pulau Morotai. Masing-masing kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai
memiliki komoditas unggulan yang berbeda-beda, tergantung dari karakter fisik
masing-masing wilayahnya. Untuk mengetahui komoditas unggulan masing-masing
wilayah, digunakan perhitungan dengan menggunakan analisis Location Quotient atau
disingkat LQ, yaitu suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu
daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional.

Jika melihat pada produksi hasil pertanian, maka kelapa adalah komoditas yang
memberikan sumbangan produksi terbesar, yaitu 10.832 ton. Namun, jika kita melihat
pada produktivitasnya, masih terendah jika dibandingkan dengan produktivitas
komoditas lain, yaitu sebesar 0,8 ton/ ha untuk kelapa. Berdasarkan hasil analisis LQ,
cengkeh mendominasi sebagai produk pertanian unggulan di beberapa kecamatan,
salah satunya berada di Kecamatan lokasi KEK berada, yaitu Kecamatan Morotai
Selatan. Perhitungan ini menggunakan angka produksi (ton) yang dihasilkan oleh suatu
komoditas dalam setahun. Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat dan
Morotai Jaya mampu menghasilkan cengkeh dan menjadi produk pertanian unggulan.
Produktivitas cengkeh termasuk tinggi jika dibandingkan dengan produktivitas
komoditas pertanian lainnya, yaitu 4 ton/ ha. Sedangkan untuk kelapa menjadi
komoditas unggulan di Kecamatan Morotai Jaya. Secara spasial, komoditas pertanian
unggulan masing-masing kecamatan akan disajikan pada Gambar 5.2-4 peta komoditas
pertanian unggulan Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

V - 25

Kajian Rencana Investasi Wilayah
Tahun Anggaran 2015

Laporan
Akhir

Sumber : Penyusunan Masterplan KEK Morotai dan Wilayah Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara,
2013

Gambar 5.2-4 Peta Komoditas Pertanian Unggulan di Kabupaten Pulau Morotai

5.2.2 Infrastruktur
Saat ini, infrastruktur eksisting yang tersedia untuk mendukung potensi yang berada di
dalam KEK Morotai adalah jalan, listrik, instalasi pengolahan air bersih dan air limbah.
Sedangkan dukungan infrastruktur pendukung wilayah sekitar KEK ini yaitu jalan, listrik,
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Bandara Leo Wattimena, serta Pelabuhan Daruba dan Wayaluba yang berada di wilayah
sekitar KEK Morotai.
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pulau Morotai baru dimulai pada tahun
2011 sebagai dampak dari adanya kegiatan Sail Morotai yang dilaksanakan pada tahun
2012. Infrastruktur fisik seperti jalan dan juga fasilitas umum seperti rumah sakit,
penginapan mulai dibangun untuk memfasilitasi kegiatan Sail Morotai 2012.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pulau Morotai baru terfokus pada dua
kecamatan yaitu Kecamatan Morotai Selatan yang berpusat di Daruba dan Kecamatan
Morotai Timur yang berpusat di Sanggowo. Rencana pengembangan KEK yang
direncanakan akan memiliki tujuh (7) zona pengembangan tersebar di seluruh
Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai (Andal

KEK

Pulau

Morotai,

2013).

Pengembangan KEK ini secara langsung akan mendorong dibangunnya infrastruktur
yang mendukung aktivitas disana. Oleh karena itu, untuk implementasi KEK , maka
Kabupaten Pulau Morotai secara bertahap harus mulai melaksanakan pembangunan
infrastruktur.

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. Kondisi jalan yang ada di sana beraspal dan ditingkatkan kualitasnya
karena ada kegiatan Sail Morotai seperti yang akan ditunjukkan pada Gambar 5.2-5
berikut ini.
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Sumber : Penyusunan Masterplan KEK Morotai dan Wilayah Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara,
2013

Gambar 5.2-5 Kondisi Jalan Penghubung Daruba-Sanggowo
Dalam rencana pengembangan KEK Zona Industri dan Fabriasi akan ditempatkan
di Sanggawa. Jika melihat pada kondisi jalan penghubung antara Daruba dan
Sanggawa, maka kegiaan pelebaran jalan perlu dilakukan karena kondisi jalan yang
ada masih kurang lebar, meskipun di beberapa titik terdapat jalan yang sudah
relatif lebar. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah jaringan jalan yang
berada di sepanjang pantai menyebabkan di beberapa titik, jalan terancam untuk
terkena dampak pasang air laut dan abrasi. Jalan yang terkena dampak dari pasang
air laut menyebabkan ketika terjadi pasang, jalanan enjadi basah dan cepat
mengalami kerusakan. Jaringan jalan yang terkena pasang air laut ini biasanya
adalah jaringan jalan yang dilewati oleh sungai kecil.

Sumber : Penyusunan Masterplan KEK Morotai dan Wilayah Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara,
2013

Gambar 5.2-6 Kondisi yang Terkena Dampak Pasang Air Laut
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2. Jaringan jalan sabuk timur-utara, yaitu menghubungkan Kecamatan Morotai Utara
(Bere-Bere) dan Kecamatan Morotai Jaya (Sopi). Sabuk Timur-Utara belum memiliki
keterhubungan aksesibilitas jalan. Kondisi jalan di sana maih pasir dan batu. Kondisi
jala yang berbatu menyebabkan waktu tempuh ke Sopi sangat lama. Untuk
menjadikan sopi sebagai zona pariwisata pembangunan infrastruktur jalan perlu
dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan akes bagi wisatawan
untuk menjangkaunya.

Sumber : Penyusunan Masterplan KEK Morotai dan Wilayah Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara,
2013

Gambar 5.2-7 Jalan Pasir Batu di Dehegila
3. Jaringan jalan sabuk utara–barat, yaitu menghubungkan Kecamatan Morotai Jaya
(Sopi) dan Kecamatan Morotai Selatan Barat (Wayabula). Sabuk Utara-Barat juga
belum belum memiliki

keterhubungan aksesibilitas jalan. Kondisi jalan disana

masih pasir dan batu.
4. Jaringan jalan sabuk barat–selatan, yaitu jaringan jalan

yang menghubungkan

Kecamatan Morotai Selatan Barat (Wayabula) dan Kecamatan Morotai Selatan
(Daruba), selanjutnya digunakan istilah Sabuk Barat-Selatan untuk menandainya.
Sabuk Barat-Selatan saat ini sedang dilakukan pembukaan kembali aksesibilitas
jalan. Kondisi jalan sebagian aspal dan di beberapa titik masih jalan pasir dan batu.
Jalan penghubung Daruba–Dahegila baru dibangun pada tahun 2011 sehingga
kondisinya masih sangat bagus. Selanjutnya untuk mendukung KEK pembangunan
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jalan dari Dahegila dan Wayabula harus dilanjutkan dimana terdapat zona
penempatan KEK disana yaitu Zona Real Estate yang akan direncanakan dibangun
di Wayabula dan Zona Pariwisata dan Perikanan yang akan direncanakan dibangun
di Dahegila.

Sumber : Penyusunan Masterplan KEK Morotai dan Wilayah Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara,
2013

Gambar 5.2-8 Kondisi Jalan Penghubung Daruba-Dahegila
Untuk konektivitas antar wilayah di Kabupaten Pulau Morotai dapat dijangkau dengan
baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Terdapat tiga angkutan umum yang
menghubungkan antar wilayah, yaitu Becak Motor (Bentor), Oto atau kendaraan yang
dapat disewa, Angkutan Kota.

Terkait transportasi udara, Bandara Pitu adalan Bandar Udara milik sekutu peninggalan
Perang Dunia II yang memiliki potensi dapat dikembangkan sebagai Bandar Udara
Internasional. Namun, hingga saat ini belum banyak aktivitas internasional yang
dilakukan maka potensi Bandar udara ini belum bisa dikembangkan secara maksimal.
Dengan adanya rencana pengembangan KEK Pulau Morotai, maka Bandar Udara Pitu
dapat dikembangkan secara maksimal untuk mendukung rencana tersebut. KEK Pulau
Morotai diharapkan dapat menarik banyak perusahaan nasional dan internasional
untuk menanamkan modalnya di Pulau Morotai sehingga kebutuhan untuk alat
transportasi yang cepat dan mudah sangat dibutuhkan.
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Terkait transportasi laut, transportasi ini adalah transportasi yang paling sering
digunakan oleh masyarakat untuk menuju ke wilayah lain baik ke Maluku, Pulau
Halmahera, Pulau Ternate, Sulawesi dan sekitarnya. Posisi Pulau Morotai yang strategis
karena berada di bibir Samudera Pasifik dan berdekatan dengan Negara tetangga serta
dilalui jalur pelayaran nasional dan internasional menjadikan Kabupaten Pulau
Morotai sangat sesuai jika Kabupaten Pulau Morotai mengembangkan pelabuhan
internasional. Implementasi KEK Pulau Morotai dapat mendorong dibangunnya
pelabuhan internasional disana.

Kabupaten Pulau Morotai memiliki dua dermaga laut yaitu Dermaga Daruba dan
Dermaga Petikemas Bere-Bere. Selain itu, terdapat pula 1 (satu) Dermaga Samudera,
yaitu Dermaga Sopi. Saat ini juga telah tersedia 1 (satu) dermaga penyeberangan
(DP), yaitu DP Juanga-Daruba yang menyediakan jasa penyeberangan Daruba-Tobelo
(PP). Sejak terbentuk sebagai Kabupaten Morotai, mulai banyak transportasi laut yang
menuju atau hanya singgah di Pulau Morotai.

Untuk energi listrik, terdapat 9 buah mesin yang mampu menghasilkan 1520 KW dan
melayani 3448 pelanggan (Kabupaten Pulau Morotai Dalam Angka, 2012). Meskipun
demikian, kemampuan PLTD ini untuk menghasilkan listrik belum mampu menjangkau
seluruh wilayah disana. Beberapa wilayah di Kabupaten Pulau Morotai belum teraliri
listrik atau teraliri listrik namun tidak mampu 24 jam.

Akses masyarakat terhadap air bersih di Kabupaten Pulau Morotai masih terbatas.
Layanan air bersih melalui Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) baru mampu
melayani masyarakat di Daruba dan Bere-bere. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak
tersambung dengan PDAM, beberapa diantara mereka menggunakan sumur, air
sungai, air tanki dan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Untuk
komunikasi, layanan jasa komunikasi di Kabupaten Pulau Morotai dilayani oleh PT
Telekomunikasi Indonesia dan PT Telekomunikasi Seluler Indonesia (Telkomsel) (RPJMD
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2016). Layanan telekomunikasi ini hanya bisa
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menjangkau Kecamatan Mortai Selatan dan Kecamatan Morotai Timur, sehingga
terdapat beberapa kecamatan yang belum terlayani oleh infrastruktur telekomunikasi.
Untuk mengembangkan KEK, maka jaringan telekomunikasi sangat dibutuhkan.
Jaringan telekomunikasi harus ditingkatkan dan diharapkan dapat menjangkau seluruh
wilayah di Kabupaten Pulau Morotai.

Perusahaan Jababeka Morotai adalah perusahaan yang diberikan kewenangan dalam
pengelolaan KEK Morotai. Zona-zona pengembangan dalam KEK Morotai juga sudah
ditetapkan. Terdapat tujuh zona dalam pengembangan KEK Morotai yaitu zona 1
sebagai kawasan real estate, zona 2 sebagai kawasan parisiwata, zona 3 sebagai
kawasan bisnis dan pusat logistic, zona 4 sebagai kawasan industry penunjang, zona 5
zona 6 dan zona 7 sebagai kawasan perikanan. Rencana implementasi KEK Morotai
akan direalisasikan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I (2013-2017) dan tahap II (2018 2025) dengan total luas areal pengembangan berkisar ±15.000 ha yang berada di
wilayah daratan dan lautan (KA-ANDAL KEK Pulau Morotai, 2013). Berikut ini
merupakan Tabel 5.2-3 lokasi dan luasan zona yang berada di KEK

Tabel 5.2-3 Lokasi dan Luasan Zona yang Berada di KEK
Zona
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4

Peruntukan
Lokasi
Tahap I
Tahap II
Real estate
Wayabula
95 ha
1.000 ha
Pariwisata
Dehegila
160 ha
500 ha
Bisnis
dan
pusat logistik
Daruba
125 ha
700 ha
Industri
Sangawa
250 ha
1.000 ha
penunjang
Zona 5
Perikanan
Bere-bere
205 ha
1.000 ha
Zona 6
Perikanan
Sopi
205 ha
1.200 ha
Zona 7
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 keseluruhan, infrastruktur di beberapa wilayah zona tersebut belum memiliki
kesiapan. Zona 6 yang terdapat pada wilayah Sopi belum memiki akses yang bagus
sehingga sangat susah untuk dicapai. Demikian halnya dengan energi listrik, masih
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banyak wilayah pada zona-zona tersebut yang terhubung dengan jaringan listrik atau
jika terhubung listrik tidak menyala 24 jam.

Secara umum, pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang di dalam Kawasan
Ekonomi Khusus (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.

Dalam membangun KEK Morotai, PT Jababeka selaku pengelola KEK Morotai
membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur untuk kelancaran pembangunan
KEK Morotai. Infrastruktur yang dibutuhkan tersebut yaitu infrastruktur baik yang
berada di dalam maupun infrastruktur di sekitar wilayah KEK Morotai. Untuk
infrastruktur dasar yang berada di dalam KEK Morotai yang dibutuhkan seperti
peningkatan kapasitas air dan listrik. Dalam penyediaan infrastruktur listrik, PT Jababeka
membutuhkan penambahan kapasitas infrastruktur ini. Karena penyediaan infrastruktur
listrik saat ini di KEK Morotai kapasitasnya masih 1,5 MW.

Selain infrastruktur dasar, dukungan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan adalah
pengembangan Bandar Udara dan peningkatan kapasitas Pelabuhan Daruba serta
pembangunan Pelabuhan Wayabula sebagai pengganti Pelabuhan Daruba dalam
jangka panjang. Infrastruktur pendukung lainnya yang dibutuhkan yaitu Pembangunan
transmisi dan distribusi air bersih, penyelesaian jalan ring road Trans-Morotai, serta
pembangunan

Bandara

Internasional

di

Morotai.

Untuk

mengetahui

apakah

infrastruktur eksisting sudah memenuhi permintaan dari sebuah Kawasan Industri,
maka berikut ini merupakan Tabel Standar Teknis Pelayanan (Umum) Kawasan Industri.
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Tabel 5.2-4 Standar Teknis Pelayanan (Umum) Kawasan Industri
No

Teknis Pelayanan

Kapasitas Pelayanan

Keterangan
Rerata Industri manufaktur butuh
lahan 1,34 Ha
 Perbandingan lebar : panjang 2 : 3
atau 1 : 2 dgn lebar minimum 18 m di
luar GSB
 Ketentuan KDB, KLB, GSJ & GSB
disesuaikan dengan Perda yang
bersangkutan.
2 jalur satu arah dengan lebar perkerasan
2 x 7 m atau
1 jalur 2 arah dengan lebar perkerasan
minimum 8 m
2 arah dengan lebar perkerasan minimun
7m
Ditempatkan di kiri kanan jalan utama
dan jalan lingkungan
Saluran tertutup yang terpisah dari
saluran drainase
Air bersih dapat bersumber dari PDAM
maupun air tanah yang dikelola sendiri
oleh pengelola KI, sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Bersumber dari listrik PLN maupun listrik
swasta.

Termasuk faximile/telex

Telepon umum 1 SST/10 Ha


1

Luas lahan per unit
usaha

0,3 – 5 Ha

2.

Jaringan jalan

- Jalan Utama

- Jalan lingkungan
3

Saluran Drainase

Sesuai debit

4

Saluran severage

Sesuai debit

5

Air Bersih

0,55 – 0,75 l/dtk/ha

6

Listrik

0,15 – 0,2 MVA/Ha

7

Telekomunikasi

4 – 5 SST/Ha

8

Kapasitas kelola
IPAL

9

Tenaga kerja

Standar influent:
BOD : 400 – 600 mg/l
COD : 600 – 800 mg/l
TSS : 400 – 600 mg/l
pH : 4 - 10
90 – 110 TK/Ha

10

Kebutuhan hunian

1,5 TK/unit hunian

Bangkitan
Transportasi
Prasarana dan
sarana sampah
(padat)







11
12

Eksport=3,5 TEU’s/Ha/bln
Import=3,0 TEU’s/HA/Bln
1 bak sampah/kapling
1 armada sampah/20 Ha
1 unit TPS/20 Ha

Kualitas parameter limbah cair yang
berada diatas standar influent yang
ditetapkan, wajib dikelola terlebih dahulu
oleh pabrik ybs.
Hunian dapat berupa :

Rumah hunian

Mess/dormitori karyawan
Belum termasuk angkutan buruh dan
karyawan.
Perkiraan limbah padat yang dihasilkan
adalah : 4 m3/Ha/Hari


13

Kebutuhan Fasilitas
Komersial



Sesuai kebutuhan dengan
maksimum 20% luas lahan.


Dalam fasilitas komersial ini
diperlukan adanya suatu trade center
sebagai tempat untuk promosi dan
pemasaran kawasan serta produkproduk yang dihasilkan di dalam
kawasan.
Kantor perijinan 1 atap.

Sumber : Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Industri
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Jika dibandingkan, secara umum, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur
pendukung telah sesuai dengan Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Industri,
walaupun ada beberapa infrastruktur maupun fasilitas yang belum disediakan. Untuk
infrastruktur yang belum disediakan seperti saluran drainase, saluran sewerage dan
jaringan telekomunikasi. Sedangkan sarana serta fasilitas yang belum disediakan seperti
sarana sampah (padat) dan fasilitas komersial.

Untuk kebutuhan infrastruktur dan fasilitas pariwisata secara umum juga sama dengan
kebutuhan infrastruktur untuk kawasan industri, yang meliputi prasarana umum dan
fasilitas umum. Akan tetapi, ada yang membedakannya jika di dalam kawasan
pariwisata, yaitu adanya fasilitas pariwisata. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan
Kepariwisataan Nasional, fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara
khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan
wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata. Fasilitas pariwisata
terdiri dari fasilitas hotel/ penginapan, fasilitas rumah makan/ restoran, pusat informasi
pariwisata, fasilitas belanja, tempat penukaran uang dan bank, serta fasilitas penunjang
kegiatan wisata (seperti renang, berjemur, snorkeling, wind surfing, berlayar,
memancing,

olahraga

pantai,

mengamati

flora

dan

fauna

laut,

menikmati

pemandangan untuk fotografi, jalan-jalan, jogging, bersepeda, bermain, dan rekreasi
keluarga.

Dalam mengembangkan infrastruktur baik yang berada di dalam maupun sekitar KEK
Morotai, maka diperlukan rencana pengembangan infrastruktur berdasarkan RPJMN
Tahun 2015-2019. Untuk rencana pengembangan infrastruktur di sekitar KEK yaitu
Pembangunan Bandara Pitu Morotai, Pengembangan Pelabuhan Daruba dan
Pelabuhan Wayabula, serta Pembangunan Jalan Daruba-Wayabula-Sopi-Bare-Bare.
Sedangkan pengembangan infrastruktur di dalam wilayah sekitar KEK yaitu
peningkatan akses layanan pendidikan melalui SD dan SMP satu atap, peningkatan
akses layanan kesehatan, dan peningkatan pelayanan fasilitas perumahan.
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5.2.3 Kelembagaan
Dewan Kawasan KEK Provinsi Maluku Utara dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Maluku
Utara. Dewan KEK ini memiliki struktur organisasi yang dikepalai oleh seorang Ketua
Dewan Kawasan KEK Morotai, yaitu Gubernur Maluku Utara dan seorang Wakil Ketua
Dewan Kawasan KEK Morotai, yaitu Bupati Pulau Morotai. Untuk anggota Dewan KEK
Morotai terdapat 9 orang anggota, yaitu:
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Papua, dan Papua
Barat;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku
Utara;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku Utara;
6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Maluku Utara;
7. Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah Kabupaten Pulau Morotai

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang

Dewan Kawasan

Ekonomi Khusus Provinsi Maluku Utara, tugas dari Dewan KEK ini adalah:
1. Melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional untuk
mengelola dan mengembangkan KEK di wilayah kerjanya.
2. Membentuk Administrator KEK di setiap KEK.
3. Mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan
tugas Administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu
pintu dan operasionalisasi KEK.
4. Menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan
kegiatan KEK di wilayah kerjanya.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

V - 36

Kajian Rencana Investasi Wilayah
Tahun Anggaran 2015

Laporan
Akhir

5. Menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir
tahun.
6. Menyampaikan laporan insidentasl dalam hal terdapat permasalahan strategis
kepada Dewaan Nasional.

Sumber : KepRes No. 44 Tahun 2014

Gambar 5.2-9 Struktur Organisasi Dewan KEK Provinsi Maluku Utara
Dalam pelaksanannya, Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil
pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus paling kurang
1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Untuk
pembiayaan kegiatan, segala biaya yang diperluka untuk pelaksanaan tugas Dewan
Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku
Utara dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan.

Dalam mendukung tugas Dewan KEK Provinsi Maluku Utara, terdapat Sekretariat
Dewan Kawasan KEK Morotai yang pelaksananya adalah Bappeda Provinsi Maluku
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Utara sebagai SKPD yang ditugaskan. Tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Kawasan KEK
Morotai adalah:
1. Memberikan dukungan teknis operasional kepada Dewan Kawasan.
2. Memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja
dewan kawasan.
3. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi
kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Dewan Kawasan.
4. Memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasama Dewan Kawasan dengan
lembaga pemerintah dan pihak lain yang terkait
5. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian
data serta penyusunan laporan kegiatan secretariat Dewan Kawasan
6. Menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Dewan Kawasan serta
melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana
dan prasarana sektoral Dewan Kawasan.

Salah satu fungsi Dewan KEK Provinsi Maluku Utara adalah membentuk Administrator
KEK. Tugas Administrator yaitu memberikan izin usaha dan izin bagi Pelaku Usaha di
KEK, Pemantauan dan pengendalian operasional, dan menyampaikan laporan
operasional KEK secara berkala/ incidental kepada Dewan Kawasan. Pengendalian
operasional yang dimaksud adalah kegiatan pemeriksaan pemberian pelayanan yang
dilakukan Badan Pengelola kepada Pelaku Usaha sesuai dengan standar pelayanan.

5.3

Analisis Supply dan Demand

5.3.1 Analisis Supply
KEK Morotai sangat potensial dibidang perikanan, pariwisata dan logistik. Hal tersebut
sesuai dengan arahan kebijakan terkait pengembangan KEK Morotai. Untuk bidang
perikanan, perairan laut di wilayah Morotai merupakan salah satu daerah penangkapan
ikan yang potensial. Berdasarkan Departemen Kelautan dan Perikanan, wilayah perairan
laut Morotai merupakan bagian dari WPP 6 (laut Seram dan Teluk Tomini) dan WPP 7
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(Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik). Kedua WPP ini menurut Komisi National Stock
Assesment memiliki total potensi perikanan laut sebesar 1.223.340 ton/ tahun.

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/
tahun, pelagis kecil 38.210 Ton/ tahun, demersal 6.940 Ton/ tahun dan lainnya (ikan
karang, lobster, dll) sebesar 1.930 Ton/ tahun.

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011
Gambar 5.3-1 Pembagian Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan RI

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.
Untuk keadaan perusahaan dan perikanan dan kelautan di Kabupaten Pulau Morotai
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 5.3-1 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

Dalam mengembangkan pengelolaan perikanan, penyediaan fasilitas baik produksi dan
pemasaran akan mempengaruhi tingkat produksi hasil industri kelautan dan perikanan.
Kebutuhan akan fasilitas tersebut yaitu rompog, aksesibilitas yang memadai, modal dan
alat serta penyuluhan (khususnya industri kecil). Selain itu, peningkatan kualitas nelayan
dan pengusaha pengelolaan perikanan juga dibutuhkan sebab masih banyaknya
nelayan dan pengusaha pengelolaan perikanan masih dilakukan secara tradisional. Hal
tersebut mengingat jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai tahun 2009 dimana
78,90% adalah petani pangan, kebun dan nelayan.

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011

Gambar 5.3-2 Peta Sebaran Potensi Perikanan di Kabupaten Pulau Morotai
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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. Berikut ini merupakan sebaran lokasi dan daya
tarik wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai.
Tabel 5.3-2 Sebaran Lokasi dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Pulau Morotai
No

Kecamatan

Obyek Wisata
Pantai Juanga
Pantai Transmeter
(Totodoku)

1

Morotai Selatan

Tipe Atraksi
Wisata
Atraksi alam
Atraksi Alam

Pulau Zum-Zum

Atraksi alam
dan atraksi
budaya

Pulau Dodola Besar
dan Kecil

Atraksi Alam

Pulau Galo-Galo
Kecil

Atraksi alam

Taman Makam
Pahlawan

Atraksi Budaya

Wama airdrome/
airfield/ Lapangan
Pante

Atraksi budaya

Bandar Udara
Pitoe Street

Atraksi
budaya

Air Kaca

Atraksi alam
Dan Atraksi
budaya

Menara radio
sekutu

Atraksi
budaya

Rongsokan
pesawat dan
mobil sekutu

Atraksi
budaya dan
atraksi alam
Atraksi
budaya

Mobil amphiby

Aktivitas yang dapat dilakukan
Menikmati keindahan alam,
berenang
Snorkling, menyelam, jet ski,
menikmati keindahan alam di
darat dan di bawah laut,
menikmati peninggalan Perang
Dunia ke II, melakukan penelitian
benda peninggalan PD II
Menikmati keindahan alam di
darat dan di bawah laut,
berenang, snorkling, menyelam,
jet ski
Menikmati keindahan alam di
darat dan di bawah laut,
berenang, snorkling, menyelam
Mengunjungi taman makam
pahlawan para pejuang revolusi
dan kemerdekaan
Menikmati peninggalan Perang
Dunia ke II, melakukan penelitian
terkait dengan peninggalan PD II
Menikmati peninggalan
Perang Dunia ke II,
melakukan penelitian terkait
dengan peninggalan PD II
Menikmati keindahan alam
sungai bawah tanah dengan
kondisi air yang sangat jernih
Menikmati peninggalan
Perang Dunia ke II,
melakukan penelitian terkait
dengan peninggalan PD II
Menikamati sisa-sisa
peninggalan PD II dengan
menyelam dibawah laut
Menikamati sisa-sisa
peninggalan PD II
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No

Kecamatan

Obyek Wisata
Waterpom
Sekutu
Tempat
Persembunyian
Nakamura
Army dock and
navy base

2

5

Morotai
Utara

Atraksi
budaya

Menikamati sisa-sisa
peninggalan PD II
Menikmati keindahan alam di
darat dan dibawah laut,
berenang, snorkling,
menyelam.
Menikmati keindahan alam di
darat dan dibawah laut,
berenang, snorkling,
menyelam.
Menikmati keindahan
alam, berenang.

Atraksi alam

Pantai Wayabula

Atraksi alam

Goa Jepang

4

Menikamati sisa-sisa
peninggalan PD II

Pulau
Saminyamau

Kokota River dan

Morotai Jaya
(Sopi)

Atraksi
budaya

Atraksi alam

Hill 40

Morotai
Timur

Menikamati sisa-sisa
peninggalan PD II

Pulau Ngele-ngele
Besar dan Ngelengele Kecil

Morotai
Selatan Barat

3

Tipe Atraksi
Wisata
Atraksi
budaya

Pantai Batu
Labang (Posi-Posi)
Pemandangan air
terjun, pantai
terjal dan goa di,
mendaki gunung,
menyelusuri gua.
Pulau Tabaylenge
Tanjung Borango

Atraksi
alam
dan
Atraksi
budaya
Atraksi alam
Atraksi
alam
dan
Atraksi
budaya

Aktivitas yang dapat dilakukan

Menikmati keindahan alam
dan melakukan penelitian
terkait dengan peninggalan PD
II
Menikmati keidahan alam
Menikmati keidahan alam goa
dan melakukan penelitian
terkait dengan peninggalan PD
II

Atraksi alam

Menikmati keindahan
alam, berenang.

Atraksi
minat
khusus

Menikmati keidahan alam dan
melakukan petualangan alam
(dapat dikembangkan untuk
wisata minat khusus)

Atraksi alam
Atraksi alam

Menikmati keidahan alam
Menikmati keidahan alam.
Saat pasang dapat terbentuk
laguna yang indah

Sumber : Penyusunan Masterplan KEK Morotai dan Wilayah Sekitarnya di Provinsi Malut, 2013

Dalam pengembangan wisata di Kabupaten Pulau Morotai, terdapat beberapa
kendala, salah satunya adalah lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan dan
kurangnya pengelolaan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang komprehensif
untuk pengembangan wisata. Dengan adanya rencana pengembangan KEK,
maka diharapkan akan mampu mendorong kegiatan pariwisata yang ada di
Kabupaten Pulau Morotai.
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Tenaga Kerja merupakan salah satu prasyarat utama dalam pertimbangan
penetapan lokasi KEK. Rencana pembangunan KEK Morotai diharapkan akan
membawa dampak ekonomi langsung terhadap Kabupaten Pulau Morotai
sebagai tempat yang dipilih sebagai lokasi KEK di Provisi Maluku Utara dan
dampak ekonomi tidak langsung terhadap daerah (kabupaten/ kota) di sekitar
Provinsi Maluku Utara.
Tabel 5.3-3 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku
Utara (Agustus 2012)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kabupaten/ Kota
Halmahera Barat
Halmahera Tengah
Kep. Sula
Halmahera Selatan
Halmahera Utara
Halmahera Timur
Pulau Morotai
Kota Ternate
Kota Tidore Kepulauan
Jumlah

Jumlah Angkatan
Kerja (Orang)
52.365
21.056
53.612
91.109
75.295
34.878
22.922
74.821
40.052
466.110

Persentase Terhadap
Angkatan Kerja
Provinsi
11,23
4,52
11,50
19,55
16,15
7,48
4,92
16,05
8,59
100

Sumber : Rencana Aksi dan Rencana Dukungan Fasilitas Pengembangan KEK Morotai,
2015
Berdasarkan tabel di atas, pada periode Agustus 2010-Agustus 2012 dapat dihitung
ada rata-rata penambahan angkatan kerja sebanyak 784 orang per tahun di Kabupaten
Pulau Morotai. Dengan menggunakan angka rata-rata pertambahan angkatan kerja per
tahun tersebut untuk memperkirakan penambahan angkatan kerja di tahun-tahun
berikutnya, maka diperkirakan akan ada penambahan angkatan kerja baru di
Kabupaten Pulau Morotai sekitar 2.352 orang pada periode 2013-2015 dan sekitar
6.772 orang pada periode 2013-2020. Akan tetapi, kebutuhan tenaga kerja untuk KEK
Morotai untuk tahun 2020 masih belum dapat dipenuhi. Diperkirakan masih terdapat
kekurangan sebanyak 2.127 tenaga kerja untuk KEK Morotai yang belum terpenuhi oleh
Kabupaten Pulau Morotai, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk
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KEK Morotai pada tahun 2020 perlu upaya untuk mendatangkan tenaga kerja dari
daerah lain di wilayah Provinsi Maluku Utara.

5.3.2 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.

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.
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Kajian Pengembangan Investasi Wilayah RKP 2016

ANALISIS
PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
MANDALIKA NUSA TENGGARA BARAT

6.1

Kebijakan

6.1.1 Dasar Hukum
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ditetapkan berdasarkan PP Nomor 52
Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, yang ditetapkan
Presiden pada 1 Juli 2014. Berdasarkan PP tersebut, KEK Mandalika merupakan zona
pariwisata dengan area seluas 1.035,67 hektar yang terletak dalam wilayah Kecamatan
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.1

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.
1

Kawasan Mandalika sebenarnya sudah mulai diresmikan sejak bulan Oktober 2011 ketika
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, walaupun belum ditetapkan menjadi Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK). Namun pada waktu itu tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan,
dengan alasan utama karena tersandung pada masalah pembebasan lahan yang tak kunjung usai.
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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.

6.1.2 Kebijakan Pendukung
Setelah KEK Mandalika ditetapkan, KEK tersebut tidak langsung beroperasi dan
diberikan waktu paling lambat tiga tahun sampai KEK siap beroperasi (Pasal 12 ayat 1,
UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus). Masa tiga tahun tersebut
merupakan tahap penyediaan infratruktur wilayah, yang kegiatan utamanya meliputi: (i)
pembentukan kelembagaan, (ii) Penunjukkan badan usaha pembangunan dan
pengelola, (iii) pembangunan KEK, (iv) pelimpahan kewenangan, (v) penentuan insentif
dan kemudahan daerah, serta (vi) pemantauan dan evaluasi.

Terkait kelembagaan penyelenggaraan KEK, di tingkat nasional dibentuk Dewan
Nasional dengan ketua menko perekonomian dan anggotanya para menteri dan Kepala
LPNK. Di tingkat provinsi dibentuk Dewan Kawasan dengan ketua Gubernur, wakil
ketua Bupati/Walikota, dan anggota terdiri dari aparat pemerintah, aparat pemprov.,
dan aparat pemkab/kot yang bersangkutan. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota,
dibentuk administrator KEK dan Badan Usaha KEK.

Untuk KEK Mandalika, Dewan Kawasan, Administrator dan Badan Usaha sudah
terbentuk. Dewan Kawasan KEK Mandalika ditetapan berdasarkan Kepres Nomor 46
Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Nusa Tenggaran Barat pada 17
Oktober 2014. Susunan keanggotaan Dewan Kawasan tersebut terdiri dari: Gubernur
NTB sebagai ketua merangkap anggota, Bupati Lombok Tengah sebagai wakil ketua
merangkap anggota, dan ada sembilan anggota yang terdiri dari: (i) Kepala Kanwil
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Dirjen Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT, (ii) Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional
NTB, (iii) Kepala Kanwil Kemenkum HAM NTB, (iv) Sekda Provinsi NTB, (v) Kepala
Bappeda Provinsi NTB, (vi) Kepala BKPM dan Perizinan Terpadu Provinsi NTB, (vii) Sekda
Kabupaten Lombok Tengah, (viii) Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah, dan (ix)
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam Perpres tersebut juga disebutkan bahwa Dewan Kawasan bertanggung jawab
dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional KEK paling kurang
satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Hal lain yang ada
dalam Perpres tersebut adalah mengenai biaya untuk pelaksanaan tugas Dewan
Kawasan, yaitu dibebankan kepada APBD Provinsi NTB dan sumber lain yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut, dikeluarkanlah Keputusan
Gubernur NTB Nomor 912-285 Tahun 2014 tentang Pembentukan Sekretariat Tim
Dewan KEK Mandalika Provinsi NTB yang ditetapkan pada 17 Desember 2014. Ketua
sekretariat tersebut adalah Kepala Bappeda Provinsi NTB dan Sekretaris adalah Kepala
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi pada Bappeda Provinsi NTB. Sekretariat
tersebut didukung oleh enam anggota dan tiga staf sekretariat.

Adapun tugas Sekretariat Tim antara lain: (i) memberikan dukungan teknis operasional
kepada Dewan Kawasan KEK, (ii) memberikan pelayanan administrasi dalam
penyusunan rencana dan program kerja Dewan Kawasan, dan (iii) Menyelenggarakan
kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut
pelaksanaan tugas Dewan Kawasan.

Kebijakan

lain

sebagai

pendukung

pengembangan

KEK

Mandalika

adalah

dikeluarkannya Keputusan Gubernur NTB Nomor 972-403 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Administrator KEK Mandalika di Provinsi NTB yang ditetapkan pada
7 Juli 2015. SK tersebut memutuskan dan menetapkan: membentuk Administrator KEK
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Mandalika di Provinsi NTB, yang ditetapkan sebagai perangkat daerah oleh Bupati
Lombok

Tengah.

SK

tersebut

juga

mencantumkan

tugas

dan

kewenangan

Administrator. Adapun tugas Administrator adalah: (i) memberikan izin usaha dan izin
lain yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan dan
mengembangkan usaha di KEK, (ii) memberikan pelayanan perizinan melalui PTSP
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (iii) melakukan
pengawasan dan pengendalian operasional KEK Mandalika yang dilakukan oleh Badan
Usaha Pengelola KEK, dan (iv) menyampaikan laporan opersional KEK Mandalika secara
berkala dan insidentil kepada Dewan Kawasan. Terkait dengan tugas pada poin tiga di
atas, administrator dalam melakukan pengendalian berwenang memberikan: (i) arahan
kepada badan usaha pengelola KEK Mandalika untuk perbaikan operasionalisasi KEK
Mandalika, dan (ii) teguran kepada badan usaha pengelola KEK Mandalika dalam hal
menjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK Mandalika.

Menindaklanjuti SK Gubernur NTB tentang pembentukan administrator KEK Mandalika,
Bupati Lombok Tengah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 512.a Tahun 2014
tentang Penetapan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Lombok Tengah sebagai Administrator KEK Mandalika di Kabupaten
Lombok Tengah. Administrator KEK Mandalika yang bertanggung jawab kepada
Bupati Lombok Tengah ini bertugas membantu Dewan Kawasan dalam hal: (i)
pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelau usaha yang mendirikan,
menjalankan dan mengembangkan usaha di KEK Mandalika, (ii) melakukan
pemanfaatan dan pengendalian operasional KEK Mandalika, dan (iii) menyampaikan
laporan operasionalisasi KEK Mandalika secara berkala dan insidentil kepada Dewan
Kawasan.

Sedangkan kewenangan administrator kawasan antara lain: (i) memberikan pelayanan
perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan
peraturan dan perundang-undangan di bidang penanaman modal, (ii) memberikan
arahakan

kepada

badan

usaha

pengelola

KEK

Mandalika

untuk
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operasionalisasi KEK Mandalika, (iii) memberikan teguran kepada badan usaha
pengelola KEK Mandalika dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK
Mandalika, (iv) menyamaikan laporan operasionalisasi KEK Mandalika disampaikan
secara berkala setiap enam bulan.

Kebijakan pendukung lain yang dikeluarkan Pemda Lombok Tengah adalah Keputusan
Bupati Nomor 513.a Tahun 2014 tentang Penetapan PT. Indonesian Tourism
Development Corporation sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK
Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan pada 11 Nopember 2014.
Dalam SK tersebut ditetapkan dua hal, yaitu: (i) menetapkan PT. ITDC (Indonesian
Tourism Development Corporation) sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola
KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, dan (ii) dalam melaksanakan
pembangunan dan pengelolaan di KEK Mandalika, PT. ITDC harus tetap berkoordinasi
dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kawasan Ekonomi Khusus merupakan suatu kawasan dengan batas tertentu yang
ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas
tertentu. Fasilitas-fasilitas tertentu ini terkait dengan kemudahan-kemudahan yang
diberikan kepada investor dalam melakukan kegiatan perdagangan dan investasi,
dengan demikian akan mendorong masuknya investasi dalam jumlah besar ke dalam
kawasan tersebut.

Kemudahan-kemudahan yang diberikan bagi investor yang bersedia menanamkan
modalnya di KEK mendapat kebijakan insentif fiskal maupun non fiskal. Insentif fiskal
yang ditawarkan adalah:
1.

Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas Pajak
Penghasilan (PPh);

2.

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam kurun waktu tertentu bagi
penanam modal;
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3.

Penangguhan bea masuk, pembebasan cukai (sepanjang merupakan bahan baku
atau bahan penolong industri), pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk impor barang ke KEK;

4.

Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan pembebasan
atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah.

Sedangkan insentif non fiskal yang ditawarkan adalah (1) Kemudahan dan keringanan
perizinan untuk kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan
keimigrasian bagi pelaku bisnis; (2) Fasilitas keamanan; dan (3) Izin mempekerjakan
tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan
sekali dan berlaku selama tenaga kerja yang bersangkutan menjadi direksi atau
komisaris.

6.2

Analisis Kesiapan

6.2.1 Potensi
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 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
sebanyak-banyaknya.
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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 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).

Kehadiran KEK Mandalika dipekirakan akan banyak menarik minat wisatawan untuk
berkunjung ke Pulau Lombok. Menurut proyeksi PT. ITDC, dalam Grand Design
Mandalika Lombok 2012, pengembangan KEK Mandalika diperkirakan akan:
1. Meningkatkan pariwisata Lombok dari 250.000 kunjungan/tahun pada 2010,
menjadi hampir 1.400.000 kunjungan/tahun pada tahun 2030.
2. Sebagian besar perluasan pariwisata Lombok (80%-90%) akan datang dari
pengembangan KEK Mandalika. Kompetitor yang ada di Lombok termasuk skala
kecil (seperti pulau Gili dan Senggigi), sedangkan pertumbuhan jumlah kunjungan
wisatawan asing di masa depan diperkirakan akan di wilayah Selatan, dengan
potensi pantai putihnya yang panjang. Selain itu, bandara baru juga berada di
bagian selatan pulau, sehingga pertumbuhan yang paling realistis akan berada di
Mandalika, bukan di Utara (yang harus menempuh lebih dari dua jam perjalanan
dari bandara baru).
3. Kunjungan ke Mandalika akan tumbuh dari jumlah pengunjung yang tidak
diperhitungkan saat ini, menjadi sekitar 650.000 pada tahun 2020, dan hampir
1.200.000 pada tahun 2030.
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4. Sebagian besar pariwisata Mandalika (60%-75%) akan datang dari kunjungan
internasional.

6.2.2 Infrastruktur
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 6.2-1 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

Mengenai kesiapan lahan, dari total lahan seluas 1.188,34 hektar yang dimohon oleh
PT. ITDC, total lahan yang sudah clear and clean dan HPL sudah diserahkan kepada PT.
ITDC adalah seluas 1.035,67 hektar (Tabel 6.2). Sedangkan sisanya masih menjadi lahan
sengketa karena ada klaim dari masyarakat. Klaim terkait kepemilikan lahan oleh
masyarakat ini sangat menghambat pengembangan KEK Mandalika karena sebagian
besar lahan yang diklaim tersebut berada di wilayah pantai dan lokasinya tersebar di
wilayah KEK Mandalika (Gambar 6.1). Kondisi ini membuat calon investor yang berminat
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harus menunda bahkan ada yang membatalkan niatnya karena lokasi di wilayah pantai
yang dipandangnya strategis, tanahnya banyak yang masih dalam sengketa.

Tabel 6.2-2 Lahan Kawasan Pariwisata Mandalika

Sampai saat ini, dari total lahan pantai sepanjang 16.508,86 meter, hanya sekitar 27%
yang status areanya sudah pantai bebas karena berada di lahan HPL PT. ITDC.
Sedangkan sisanya sebagian besar masih dalam status pantai bermasalah (52%), status
pantai bermasalah di pengadilan dan status pantai enclave (Tabel 6.3). Berdasarkan
kondisi tersebut, harus dilakukan upaya percepatan penyelesaian sengketa lahan di KEK
Mandalika agar tidak menghambat proses pengembangan dan mengurangi minat
calon investor untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

VI - 9

Kajian Pengembangan Investasi Wilayah RKP 2016

Laporan
Akhir

Sumber: PT. ITDC, 2015

Gambar 6.2-1
Peta Lokasi Pantai Bermasalah
Tabel 6.2-3 Rekapitulasi Status Pantai
No.
1.
2.

Status Area Pantai
Pantai bermasalah

Pantai bermasalah di
pengadilan
3.
Pantai enclave
4.
Pantai bebas
Total
Sumber: PT. ITDC, 2015

Panjang
(m)
8.641,43

%

Keterangan
52

2.741,45

16,61

629,72
4.495,86
16.508,86

3,82
27,23
100

Pantai dari lahan bermasalah
seluas 135 Ha
Pantai dari lahan bermasalah di
pengadilan
Pantai dari lahan enclave
Pantai di lahan HPL ITDC

Koordinasi dan sinergi berbagai pihak terkait perlu ditingkatkan agar permasalahan
tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik dan mencapai win-win solution.
Berbagai langkah-langkah sudah diambil, dan progress dari penyelesaian masalah lahan
seluas 135 hektar dapat dilihat pada Tabel 6.4.
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Tabel 6.2-4 Progress Penyelesaian Masalah 135 Hektar
No.
1.

Kegiatan
MOU dengan Kejaksaan Tinggi NTB

2.

MOU dengan Polda NTB

3.

Satgas Penyelesaian Permasalahan Lahan
oleh Pemprov NTB
Observasi Lapangan Masalah Tanah

4.
5.

Rapat Klinis Penyelesaian Masalah Tanah
antara ITDC, BPN Kanwil Prov, BPN
Kabupaten Loteng, Masyarakat yang
mengklaim, Pemprov NTB dan kejaksaan
Tinggi

Progress
Mendampingi ITDC dalam setiap tahap
penanganan masalah tanah
Mendampingi ITDC dalam setiap tahap
penanganan masalah tanah
Rapat koordinasi
Identifikasi persil yang bermasalah atau
diklaim masyarakat
Dari 31 persil yang diklaim masyarakat, 10
persil sementara sudah bebas dari klaim
oknum masyarakat

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 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.

Berdasarkan laporan Dewan Kawasan KEK Mandalika, berikut ringkasan mengenai
perencanaan dan realisasi pembangunan kawasan terkait dengan: (i) Pembebasan dan
Pematangan lahan, dan (ii) Pembangunan infrastuktur dan fasiltas, meliputi jalan, listrik,
instalasi pengolahan limbah, instalasi pengolahan air bersih, drainase, serta kantor
administrator dan pengelola (Tabel 6.2-5).
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Tabel 6.2-5 Perkembangan dan Isu Strategis terkait Pembebasan dan Pematangan
Lahan serta Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas di KEK Mandalika
No

Perkembangan dan Isu
strategis
Berdasarkan Kep BPN RI
No.22/HPL/BPN RI /2009
Tanggal 31 Agustus 2009
HPL yang di klaim oleh
masyarakat 135,34 Ha, HPL
Clear and Clean sebanyak
1.035,67 Ha dan Total yang
dimohon oleh ITDC sebesar
1.188,34 Ha
Isu strategis : Status Tanah
untuk pengembangan
Kawasan KEK Mandalika

Uraian

1.

Pembebasan dan
Pematangan Lahan

2.

Pembangunan
Infrastruktur dan
Fasilitas
- Jalan

- Jalan Sepanjang 4 km
menuju Tanjung aan
- Jalan Lingkungan 8 KM

-

Listrik

Masih 0 %

-

Instalasi
Pengolahan
Limbah

Masih 0 %

-

Instalasi
Pengolahan Air
Bersih

Masih 0 %

-

Drainase

Masih 0 %

-

Kantor
Administrator dan
Pengelola

Masih 0 %

Tindak Lanjut
Pembebasan Lahan
yang dimohon oleh
ITDC

Kontrak selesai
pada Maret 2015
- Terbangunnya
Badan Jalan pada
Juli 2016 (100 %)
start dilaksanakn
pada tahun 2015
Pelaksanaan pada
Tahun 2017 (100 %)
Pelaksanaan pada
Akhir Juli 2016 (100
%) start dilaksanakn
pada tahun 2015
(DED)
Pelaksanaan pada
Akhir Juli 2016 (100
%) start dilaksanakn
pada tahun 2015
(DED)
Pelaksanaan pada
Akhir Juli 2016 (100
%)
Pelaksanaan pada
Akhir Juli 2016 (100
%) start dilaksanakn
pada tahun 2015
(DED)
-

Penanggung
Jawab
ITDC

ITDC

ITDC
ITDC

ITDC

ITDC

ITDC

Sumber: Laporan Dewan Kawasan KEK Mandalika, Bappeda Provinsi NTB, 2015

6.2.3 Kelembagaan
Berdasarkan paparan pada bagian kebijakan, baik dasar hukum maupun kebijakan
pendukung, dapat diketahui bahwa pemerintah provinsi NTB telah melewati tahapan-
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tahapan tentang pelaksanaan dan pengembangan kawasan di wilayah provinsi NTB.
Tahapan tersebut terkait erat dengan pembentukan kelembagaan, yaitu telah
ditetapkannya:
1.

Peraturan Pemerintah no. 52 Tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 2014 tanggal 17 oktober
2014 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Nusa Tenggara
Barat.

3.

Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Admistrator KEK nomor 972-403 tahun
2015 tanggal 7 juli 2015.

4.

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 912-825 tahun 2014 tanggal 17
Desember 2014 tentang pembentukan Sekretariat Tim Dewan Kawasan Ekonomi
Khusus Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5.

Keputusan Bupati Nomor 512.a Tahun 2014 tentang Penetapan Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Tengah sebagai
Administrator KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah.

6.

Keputusan Bupati Nomor 513.a Tahun 2014 tentang Penetapan PT. Indonesian
Tourism Development Corporation sebagai Badan Usaha Pembangun dan
Pengelola KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah.

Sedangkan

mengenai

peranan

Pemda

Lombok

Tengah

dalam

mendukung

pengembangan KEK Mandalika adalah: (i) memposisikan pembangunan kawasan KEK
Mandalika dalam Perda RTRW, (ii) penetapan Rencana Tata Ruang Rinci Kawasan, (iii)
bertindak sebagai administrator yang berada di bawah Dewan KEK, dan (iv) bertindak
sebagai

fasilitator

dalam

rangka:

penyelesaian

perizinan

dan

penyelesaian

permasalahan kawasan (Tanah).

Menurut penjelasan dari pihak Bappeda Kabupaten Lombok Tengah, dalam rangka
percepatan implementasi KEK Mandali, Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan
langkah-langkah sebagai berikut: (i) re-formulasi kelembagaan pengelolaan Kawasan
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dalam upaya peningkatan kinerja Pengelola Kawasan dan untuk pemenuhan rencana
investasi yang jelas, (ii) penyelesaian Master Plan, (iii) pemenuhan infrastruktur
kawasan: Jalan, Sanitasi, Air Minum dan Energi, (iv) keterbukaan Informasi yang meliputi
strategi pemasaran dan kejelasan regulasi dalam proses investasi dari operator ITDC, (v)
pemberian akses bagi pemda terhadap dokumen perencanaan pengembangan, (vi)
evaluasi berkala secara regular, dan (vii) sinkronisasi rencana pengembangan di dalam
dan di luar kawasan.

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
terintegrasi. Perkembangan dan isu strategis terkait pembentukan kelembagaan di KEK
Mandalika dapat dilihat pada Tabel 6.2-6.
Tabel 6.2-6 Perkembangan dan Isu Strategis terkait Pembentukan Kelembagaan
di KEK Mandalika
No

Uraian

1.

Dewan Kawasan

2.

Sekretariat
Dewan Kawasan

Perkembangan dan Isu
strategis
Telah ditetapkan
Keputusan Presiden R.I
nomor 46 tahun 2014
tanggal 17 oktober 2014
tentangPenetapan
Dewan Kawasan Kawasan
Ekonomi Khusus Provinsi
Nusa Tenggara Barat
Isu strategis : Sinergisitas
Destinasi Wisata baik
dalam kawasan maupun
Luar Kawasan
Telah ditetapkan Surat
Keputusan Gubernur
nomor 912 – 825 tahun
2014 tentang
Pembentukan Sekretariat
Tim Dewan Kawasan
Ekonomi Khusus
Mandalika Provinsi NTB

Tindak Lanjut
-

-

-

-

Penetapan Administrator KEK
Pelimpahan wewenag
BKPMPT Provinsi kepada
BPM&PPT Kabupaten
Lombok Tengah
Mengawasi, Mengendalikan,
Mengevaluasi, dan
Mengoordinasikan
pelaksanaan tugas
Administrator KEK dalam
penyelenggaraan sistem
pelayanan terpadu satu pintu
dan operasionalisasi KEK
koordinasi pelaksanaan KEK
dengan pihak terkait baik
dengan pemerintah Lombok
tengah dan ITDC
pelatihan pegawai SKPD yang
melaksanakan tugas dan
fungsi sekretariat dewan
kawasan.
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No

3.

4.

Uraian

Administrator

Badan Usaha
Pembangun dan
Pengelola KEK

Perkembangan dan Isu
strategis
tanggal 17 Desember
2014.
Isu strategis : Sinergisitas
Kesekretariatan dalam
pengelolaan Kawasan
Telah ditetapkan Surat
Keputusan Bupati
Lombok Tengah No 512.a
Tahun 2014 tanggal 11
November 2014 tentang
Penetapan Badan
Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten
Lombok Tengah sebagai
Administrator Kawasan
Ekonomi Khusus
Mandalika di Kabupaten
Lombok Tengah.
Isu strategis :
Pengendalian
operasional, pemberian
izin usaha, dan
pemanfaatan kawasan
KEK
Telah ditetapkan Surat
Keputusan Bupati
Lombok Tengah No 513.a
Tahun 2014 tanggal 11
November 2014 tentang
Penetapan Pengelola
Kawasan KEK Mandalika
dengan penunjukan
kepada ITDC.
Isu strategis :
Pengelolaan dan
Pembangunan Kawasan
yang terintegrasi.

Tindak Lanjut

-

-

-

menjalankan kewenangan
yang telah diberikan
diantaranya pelayanan
perijinan dan non perijinan
laporan operasionalisasi KEK
Mandalika secara berkala
setiap 6 bulan
pelatihan pegawai
administrator KEK.

Penyiapan rancangan perjanjian
kerjasama pemerintah kabupaten
Lombok Tengah dengan ITDC
selaku pembangun dan pengelola
KEK Mandalika

Penanggung
Jawab

Badan
penanaman
Modal dan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Kabupaten
Lombok
Tengah

ITDC

Sumber: Laporan Dewan Kawasan KEK Mandalika, Bappeda Provinsi NTB, 2015

Sementara untuk pelimpahan kewenangan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun
kabupaten sampai saat ini (per Agustus 2015) masih belum dilaksanakan. Adapun
uraian dan penjelasan mengenai pelimpahan kewenangan dapat dilihat pada Tabel 6.27.
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Tabel 6.2-7 Uraian terkait Pelimpahan Kewenangan di KEK Mandalika
(per Agustus 2015 masih belum dilaksanakan)
No

Uraian

Penjelasan

Tindak Lanjut

Penanggung
Jawab
Presiden

1.

Pemerintah Pusat

Pelimpahan kewenangan
Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian
kepada Administrator KEK
untuk menjalankan fungsi
PTSP

Kepres tentang
Pelimpahan
Wewenang

2.

Pemerintah Provinsi

Pelimpahan kewenangan
Provinsi kepada
Administrator untuk
menjalankan fungsi PTSP

Keputusan
Gubernur NTB

Gubernur

3.

Pemerintah
Kabupaten/Kota

Pelimpahan kewenangan
Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah kepada
Administrator KEK untuk
menjalankan fungsi PTSP di
KEK

Keputusan
Bupati Lombok
Tengah

Bupati

Sumber: Laporan Dewan Kawasan KEK Mandalika, Bappeda Provinsi NTB, 2015

6.3

Analisis Supply dan Demand

6.3.1 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, atau yang saat ini dikenal dengan nama Mandalika Resort, sangat
potensial untuk menjadi salah satu “permata” Lombok. Kawasan ini menyediakan
kondisi alam yang menakjubkan, dengan pantai kristal, daerah yang bervariasi dan
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cuaca sempurna sepanjang tahun, dengan akses laut, dan sambutan masyarakat yang
berakar pada sejarah dan budaya Pulau 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 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. Konsep eco green, fasilitas
pariwisata yang akan dibangun harus berstandar eco green sehingga 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).

Sebagaimana diketahui bahwa Kawasan Ekonomi Khusus merupakan suatu kawasan
dengan batas tertentu yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian
dan memperoleh fasilitas tertentu. Fasilitas-fasilitas tertentu ini terkait dengan
kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada investor dalam melakukan kegiatan
perdagangan dan investasi, dengan demikian akan mendorong masuknya investasi
dalam jumlah besar ke dalam kawasan tersebut.
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Kemudahan-kemudahan yang diberikan bagi investor yang bersedia menanamkan
modalnya di KEK mendapat kebijakan insentif fiskal maupun non fiskal. Insentif fiskal
yang ditawarkan adalah:
a.

Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas Pajak
Penghasilan (PPh);

b. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam kurun waktu tertentu bagi
penanam modal;
c.

Penangguhan bea masuk, pembebasan cukai (sepanjang merupakan bahan baku
atau bahan penolong industri), pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk impor barang ke KEK;

d. Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan pembebasan
atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah.

Sedangkan insentif non fiskal yang ditawarkan adalah (1) Kemudahan dan keringanan
perizinan untuk kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan
keimigrasian bagi pelaku bisnis; dan (2) Fasilitas keamanan. Izin mempekerjakan tenaga
kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan
berlaku selama tenaga kerja yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

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 6.8). Terkait pengembangan infrastruktur, pihak
pemerintah mempunyai komitmen untuk mendukung, yaitu menyediakan dan
membangun: (i) Bandara Internasional Lombok, (ii) akses jalan, (iii) air minum yang
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disediakan oleh PDAM, (iv) listrik yang disediakan oleh PLN, serta (v) telekomunikasi
dan pelayanan data (Tabel 6.3-1).

Tabel 6.3.-1 Total Pengembangan Wilayah Mandalika
No.

Perkiraan Total Lahan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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
1249,4

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

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.

6.3.2 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.
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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.

Daya tarik pariwisata KEK Mandalika dipekirakan akan banyak menarik minat wisatawan
untuk berkunjung ke Pulau Lombok. Menurut proyeksi PT. ITDC, dalam Grand Design
Mandalika Lombok 2012, pengembangan KEK Mandalika diperkirakan akan:
.1.

Meningkatkan pariwisata Lombok dari 250.000 kunjungan/tahun pada 2010,
menjadi hampir 1.400.000 kunjungan/tahun pada tahun 2030.

.2.

Sebagian besar perluasan pariwisata Lombok (80%-90%) akan datang dari
pengembangan KEK Mandalika. Kompetitor yang ada di Lombok termasuk skala
kecil (seperti pulau Gili dan Senggigi), sedangkan pertumbuhan jumlah
kunjungan wisatawan asing di masa depan diperkirakan akan di wilayah Selatan,
dengan potensi pantai putihnya yang panjang. Selain itu, bandara baru juga
berada di bagian selatan pulau, sehingga pertumbuhan yang paling realistis
akan berada di Mandalika, bukan di Utara (yang harus menempuh lebih dari
dua jam perjalanan dari bandara baru).

.3.

Kunjungan ke Mandalika akan tumbuh dari jumlah pengunjung yang tidak
diperhitungkan saat ini, menjadi sekitar 650.000 pada tahun 2020, dan hampir
1.200.000 pada tahun 2030.

.4.

Sebagian besar pariwisata Mandalika (60%-75%) akan datang dari kunjungan
internasional.
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ANALISIS
PENGEMBANGAN KAWASAN MANDEH
SUMATERA BARAT

7.1

Kebijakan

7.1.1 Dasar Hukum
Secara umum kebijakan pembangunan Nasional dan 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
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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.
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.
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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.

7.1.2 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
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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
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
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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
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.
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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
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
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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.

7.2.2 Infrastruktur
1.

Permukiman
Secara umum kondisi permukiman dicirikan oleh perumahan perdesaan dengan
ketersediaan fasilitas sanitasi yang terbatas. Pemanfaatan permukiman untuk usaha
pengolahan hasil perikanan belum ditunjang oleh utilitas yang memadai. Sebagian
besar bangunan rumah di Kawasan Mandeh berkonstruksi non-permanen yang
mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Beberapa
bangunan rumah mencirikan bangunan adat yang perlu dipugar sebagai ciri khas
budaya pesisir. Permukiman kumuh banyak di jumpai di Nagari Ampang Pulai dan
Kelurahan Teluk Kabung Tengah. Permukiman masyarakat di Kawasan Mandeh
dijumpai berada di bantaran sungai, jalur SUTET, dan kawasan rawan bencana alam.
Permukiman di Nagari Duku, Nagari Baruang-baruang Balantai, Kelurahan Teluk
Kabung Selatan, dan Kelurahan Teluk Kabung Tengah berada di bantaran sungai.

Tabel 7.2-1 Jumlah Rumah Di Kawasan Mandeh Menurut Jenis Konstruksi
No
1
2
3
4
5
6

Nagari/ Kampung
Sungai Pinang
Sungai Nyalo
Mandeh
Mudiak Aie
Teluk Raya
Simpang Carocok

Jenis Konstruksi (Unit)
Permanen
Non Permanen
52
281
6
72
32
181
4
85
43
121
308
466

Sedang permukiman yang berlokasi pada jalur SUTET tercatat di Teluk Kabung
Selatan dan Teluk Kabung Tengah. Permukiman yang berlokasi di daerah rawan
bencana alam banyak dijumpai di Kawasan Mandeh, terutama di daerah rawan
gempa bumi, abrasi pantai, dan tanah longsor.
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2.

Prasarana Dasar
Air Bersih
Sumber air bersih di Kawasan Mandeh umumnya berasal dari mata air yang berada
di lereng perbukitan di bagian Timur. Sumber air tersebut disalurkan ke
permukiman menggunakan pipa. Sebagian penyediaan air bersih perpipaan ini
didanai oleh Program Pengembangan Kecamatan, namun sebagian besar masih
mengusahakan sendiri kebutuhan air bersih dengan memasang pipa ke sumber
mata air. Walaupun berasal dari mata air, namun air terasa agak payau dan agak
keruh. Selain mata air, penduduk juga menyediakan kebutuhannya melalui airtanah
dengan sumur gali. Di Kawasan Mandeh baru kampung Simpang Carocok yang
terlayani air bersih dari PDAM Pesisir Selatan yang bersumber dari Sungai Batang
Tarusan. PDAM Pesisir Selatan merencanakan membangun instalasi penjernihan
dan distribusi air bersih untuk kampung Sungai Nyalo, Mandeh, dan Mudiak Aie,
kecuali untuk Nagari Sungai Pinang belum direncanakan.

MCK
Sebagian besar penduduk di Kawasan Mandeh masih memanfaatkan sungai dan
rawa sebagai tempat pembuangan domestik, selain pemanfaatan sungai untuk
keperluan mandi dan cuci seperti di perkampungan di Sungai Pinang, Mandeh, dan
Mudiak Aie. Selain itu sebagian kecil menggunakan jamban dan jamban umum
yang digunakan bersama.

LISTRIK
Jaringan listrik yang dilayani oleh PLN hanya terdapat di kampung Teluk Raya,
Simpang Carocok, hingga Sungai Nyalo. Layanan terpasang untuk setiap
rumahtangga antara 450 watt – 900 watt. Sedang kampung lainnya menggunakan
mesin diesel secara pribadi. Hampir seluruh KK menggunakan listrik dari berbagai
sumber untuk keperluan domestik. Namun Kawasan Mandeh belum dilayani sistem
penerangan umum.
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TELEKOMUNIKASI
Jaringan telekomunikasi umum belum tersedia di Kawasan Mandeh, kecuali
beberapa pengelola resort menyediakan sendiri sarana telekomunikasinya, seperti
di Pulau Cubadak dan Sikuai.

Tabel 7.2-2 Jumlah Rumah Di Kawasan Mandeh Menurut Ketersediaan Listrik
No
1
2
3
4
5
6

Nagari/ Kampung
Sungai Pinang
Sungai Nyalo
Mandeh
Mudiak Aie
Teluk Raya
Simpang Carocok
Jumlah

Pelanggan Listrik (KK)
PLN
Non PLN
14
14
123
84
1
446
530
142

Penerangan Jalan
PLN
Non PLN
11
11
-

SAMPAH
Sebagian masyarakat membuang sampah dalam lubang, dibakar, atau dibuang ke
sungai dan rawa di sekitar permukiman, seperti dilakukan oleh sebagian besar
masyarakat di Sungai Pinang, Sungai Nyalo, Mandeh, dan Mudiak Aie. Secara
umum Kawasan Mandeh masih menghadapi persoalan pencemaran oleh kebiasaan
masyarakat, seperti pencemaran perairan oleh pembuangan lampu bagan, sampah,
dan buangan domestik lainnya.

3.

Prasarana Umum
SARANA PENDIDIKAN
Prasarana pendidikan yang tersedia di Kawasan Mandeh umumnya adalah
pendidikan dasar dan SLTP terbuka. Prasarana pendidikan lanjutan atas belum
tersedia, sehingga masyarakat harus menempuhnya di luar Kawasan Mandeh.
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SARANA KESEHATAN
Prasarana kesehatan yang terdapat di Kawasan Mandeh meliputi Puskesmas,
Puskesmas Pembantu, Posyandu, Polindes (Pondok Bersalin Desa), dan tempat
praktek dokter. Ketersediaan prasarana kesehatan relatif terbatas. Ketersediaan
paramedis juga masih terbatas.

PRASARANA TRANSPORTASI
Panjang jalan di Kabupaten Pesisir Selatan tercatat 1.640,80 km terdiri atas jalan
negara, provinsi, dan kabupaten. Untuk Kawasan Mandeh, aksesibilitas merupakan
salah satu permasalahan yang dihadapi, terutama dalam kaitan pengembangan
kegiatan pariwisata. Selain kondisi fisik yang berlereng curam, ketersediaan
prasarana transportasi darat yang terbatas juga diakibatkan beberapa bencana dan
pemeliharaan yang kurang memadai. Prasarana jalan yang cukup memadai terdapat
di Simpang Carocok dan Teluk Raya. Pusatpusat permukiman dan kegiatan lainnya
belum terhubungkan oleh jalan darat yang berkualitas baik, walaupun sejajar pantai
telah terdapat trase jalan dengan perkerasan sedang yang menghubungkan
Carocok hingga Sungai Pinang.
Selain prasarana transportasi jalan, Kawasan Mandeh terhubungkan oleh prasarana
dan sarana transportasi laut. Pelayanan transportasi laut dapat diakses dari
pelabuhan dan dermaga di Padang atau dermaga di Carocok. Kecuali Pulau
Cubadak, Pulau Pagang, Pulau Pasumpahan, dan Pulau Sikuai, pusat-pusat
permukiman belum memiliki dermaga atau tempat tambat perahu dan kapal yang
memadai.

Tabel 7.2-3 Kelas Dan Panjang Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2004
(Km)
Kelas Jalan
Negara
Provinsi
Kabupaten

Kondisi Baik

Kondisi
Sedang

64,3
27,2
321,2

59,2
4,6
296,1

Kondisi
Rusak
Rigan
35,0
10,2
246,0

Kondisi
Rusak
Berat
65,0
26,1
486,0
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7.2.3 Kelembagaan
Pengembangan Kawasan Mandeh sebagai destinasi pariwisata perlu didukung oleh
kelembagaan yang kuat dan tepat. Mempertimbangkan bahwasanya obyek dan atraksi
serta penyediaan prasarana dan sarana pariwisata meliputi wilayah yang relatif luas,
memiliki physical constraint, keanekaragaman produk wisata, penyediaan prasarana
dan sarana wisata yang kompleks, membutuhkan pembiayaan yang besar, dan
membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan dan pengelolaannya,
maka kelembagaan pengembangan Kawasan Mandeh direncanakan berbentuk TDC
(Tourism Development Corporation). Pengalaman dari wilayah lainnya di Indonesia yang
dikembangkan sebagai destinasi pariwisata memberikan informasi bahwasanya bentuk
kelembagaan TDC dapat diterapkan bagi Kawasan Mandeh. Mandeh TDC direncanakan
terdiri atas pihak:
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,
2. Kabupaten Pesisir Selatan,
3. Kota Padang,
4. Swasta pengembang dan pengelola, dan
5. Wakil masyarakat.

Lembaga tersebut bertanggungjawab atas koordinasi dengan seluruh stakeholders
pariwisata;

menyiapkan

rencana

pengembangan;

menyiapkan

regulasi

dan

pengawasan, dan mengakomodasikan kearifan lokal dalam pengembangan internal
Kawasan Mandeh. Dalam pengembangan kelembagaan Mandeh TDC pada hakekatnya
dibangun kemitraan yang luas antara tiga pihak, yakni Pemerintah, Swasta, dan
Masyarakat.

Dalam penyelenggaraan bisnis, maka diaplikasikan konsep Integrated Public Private
Partnership (IP3). Melalui pelembagaan IP3 dalam Mandeh TDC, maka diharapkan
berbagai kepentingan pembangunan pariwisata dapat diwadahi dalam satu institusi,
termasuk koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pembangunan, pembiayaan, dan
pengawasan.
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7.3

Analisis Supply dan Demand

7.3.1 Analisis Supply
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.

Mempertimbangkan kinerja distribusi pertumbuhan destinasi, aksesibilitas, dan potensi
keanekaragaman daya-tarik wisata Nasional, maka pengembangan Kawasan Mandeh
untuk melengkapi destinasi pariwisata bahari yang diprioritaskan menjadi sangat
relevan dan strategis. Wilayah Indonesia bagian Barat membutuhkan destinasi yang
lebih besar jumlahnya sesuai dengan potensi gerbang utama (port of entry) di bagian
wilayah ini, yakni Bandara Soekarno Hatta di Jakarta, Bandara Hang Nadim di Batam,
Bandara Polonia di Medan, dan Bandara Minangkabau di Padang. Kawasan Mandeh
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juga memiliki aksesibilitas yang lebih tinggi; keanekaragaman daya-tarik wisata bahari
yang potensial dikembangkan; dan posisi geografisnya pada Samudera Hindia di
perairan luar Nusantara.

Kepentingan Nasional lainnya yang dapat dicapai melalui pengembangan Kawasan
Mandeh sebagai destinasi pariwisata adalah membantu menjaga keseimbangan
distribusi wisatawan di wilayah Indonesia bagian Barat dengan Indonesia bagian Timur,
sehingga sekaligus berfungsi dalam menyeimbangkan kesenjangan pembangunan di
seluruh wilayah Nasional.

Dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata Kawasan Mandeh dengan dayatarik unggulan wisata bahari, maka direncanakan pengembangan obyek dan atraksi
wisata bahari yang beragam dengan memanfaatkan perairan laut di Teluk Dalam dan
sekitarnya. Selain wisata bahari, Kawasan Mandeh juga memiliki potensi wisata alam
dan wisata budaya. Wisata alam yang telah diidentifikasi adalah paralayang
(paragliding atau gantole), mendaki gunung (hiking), tracking, dan panjat tebing.
Sedang potensi wisata budaya antara lain kegiatan nelayan, hikayat lokal (folklore),
bangunan rumah tua, seni tari, tradisi pesisir, dan seni kerajinan.

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.

Kegiatan wisata selam, snorkling, berperahu, berperahu layar, parasailing, ski air, jetski,
banana boat, perahu lunas kaca, wisata kapal karam, memancing, dan berenang dapat
dilakukan pada perairan laut di Kawasan Mandeh, terutama di Teluk Dalam. Kegiatan
berperahu dan berenang juga dapat dilakukan di Kawasan Batu Kalang.
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Gambar 7.3-1
Wisata Bahari di Mandeh

Kegiatan selancar dapat dilakukan di luar Teluk Dalam ke arah perairan Samudera
Hindia yang bergelombang relatif tinggi. Kegiatan pemotretan bawah laut dapat
dilakukan di perairan sekitar Pulau Sironjong Besar, Pulau Setan, dan Pulau Taraju, di
Teluk Dalam dan Pulau Pagang yang memiliki keanekaragaman biota laut yang tinggi.
Kegiatan wisata mangrove dan nipah dapat dilakukan di pusat wisata Mandeh yang
memiliki hutan mangrove dengan ketebalan dan kerapatan tinggi beserta yang menjadi
habitat kepiting mangrove melalui pedestrian deck atau berperahu di hutan mangrove.
Kegiatan wisata barge pontoon dapat dilakukan di perairan lepas pantai Sungai Pisang.
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B.

Kajian Pengembangan Investasi Wilayah RKP 2016

Wisata Alam

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

Gambar 7.3-2
Wisata Alam di Mandeh
Kegiatan panjat tebing, mendaki gunung, dan tracking dapat dilakukan di perbukitan
yang berada di sisi timur Kawasan Mandeh yang berada di daratan Pulau Sumatera.
Perbukitan relatif terjal dengan hambatan dan jalur tracking yang menantang. Kegiatan
paralayang dapat dilak ukan di perbukitan yang mengelilingi Sungai Nyalo di sisi Utara
dan Selatannya yang memiliki konfigurasi morfologi beserta arah dan kecepatan angin
yang memadai untuk paralayang. Keindahan panorama pegunungan, pesisir, laut, dan
gugusan pulau kecil dapat dinikmati hampir di seluruh Kawasan Mandeh, namun
beberapa lokasi tertentu memiliki best view, yaitu Panorama, Batu Kalang, dan seluruh
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pantai yang berpasir putih. Khusus pantai Pulau Pagang yang dikenal sebagai The
Virgin’s Calf Island memiliki pantai berpasir kuning gading.

Kegiatan berenang pada kolam air tawar dan menikmati air terjun dapat dilakukan di
Sungai Gemuruh yang secara alami memiliki kolam di kawasan lebih hilir dan di bagian
hulu aliran sungai membentuk air terjun. Kegiatan berkemah dapat dilakukan di
Kawasan Batu Kalang dan Sungai Gemuruh yang direncanakan dilengkapi oleh
camping ground beserta fasilitasnya. Di samping itu, terdapat potensi ekowisata terkait
dengan habitat penyu, burung camar putih, dan terumbu karang di Pulau Nyamuk,
Pulau Marak, dan perairan laut sekitar yang dapat dicapai dari pusat-pusat pelayanan
pariwisata di Kawasan Mandeh.
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.

Kegiatan wisata untuk menikmati dan mempelajari aktivitas nelayan Pesisir Selatan
dapat dilakukan di pelabuhan Carocok yang merupakan pusat perikanan dengan
keberadaan tempat pendaratan ikan dan pusat pelelangan ikan serta pusat-pusat
lainnya, seperti Sungai Nyalo, Sungai Pinang, dan Sungai Pisang. Di Sungai Nyalo
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dijumpai pusat pembuatan kapal dan perahu perikanan. Beberapa lokasi di Kawasan
Mandeh memiliki hikayat lokal yang dapat dikembangkan sebagai informasi budaya.
Diantaranya adalah keberadaan dua buah batu karang di Batu Kalang, yaitu Batu
Kalang Mandeh Gadang di arah Selatan dan Batu Kalang Mandeh Ketek di arah
Baratlaut. Mitologi setempat meyakini sebagai asal mula masyarakat Mandeh dan
tempat berdomisili ibu yang baik hati, yaitu Gadang atau Mandeh Rubiyah.

Gambar 7.3-3
Wisata Budaya di Mandeh
Tradisi masyarakat nelayan dan seni tradisional juga berpotensi untuk dikemas sebagai
atraksi wisata budaya di Kawasan Mandeh. Tradisi masyarakat nelayan tersebut seperti
upacara tradisonal Balimau menjelang bulan Ramadhan dan acara Dabuih.
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