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Keywords: 

1. Kendala pengelolaan sumberdaya: besarnya risk and certainty sehingga belum mendapatkan 

jaminan modal perbankan. 

2. Mandiri: butuh sinergitas berbagai pihak karena belum kuatnya permodalan Perbankan. 

3. Berkelanjutan : think about aspek berkelanjutan yg lebih tepat base on aspek regional. 

How about ‘Books of Economics Maritime’ 

 

SEMINAR UTAMA 

A. PERAN KEBIJAKAN BI DALAM PENGEMBANGAN UMKM SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN 

By: Dian Nugraha (Kepala Perwakilan BI Sultra) 

 ± 15 permodalan untuk sector perikanan di sultra, ± 10% untuk skala nasional 

Kendala: listrik, BBM 

 Pencatatan laporan keuangan UMKM belum baik. 

 Aksees informasi belum connect antara perbankan dan pelaku UMKM 

 Factor psikologis 

 

 Program JARING: target meningkstkan 50% sector kemaritiman. 

 Diperlukan pendamping penjamin mengingat tingginya risk and certainty 

 Tahun 2016: target KUR bertahap selama 3 tahun: 10%, 15%, 20%. 

 Focus KUR saat ini: Beras, cabe merah, ayam ras, daging sapi 

 Harga komoditas di Wakatobi ditentukan oleh harga di Bau-Bau…perlu ditingkatkan 

konektivitas antar daerah. 

 Mensinergikan:  green economic (daratan) dan bulue economic (lautan) 

 

 Lembaga keuangan semacam koperasi akan mempermudah proses penyaluran bantuan 

dari pihak perbankan 

 

 Program pengmbangan kapasitas kelompok nelayan: sejak Tahun 2014, menyentuh 7 

klp nelayan: 

 

 Kerjasama dgn instansi, penguatan kelembagaan, monitoring, evaluasi. 

 

 

1) Kendala jaminan untuk mendapat permodalan untuk UMKM 

2) Bpk. Tawakal (Kadis Disperidagkop) 

 Harga rumput laut saat ini Rp.2.000/kg 



Saat ini ada program resi gudang untuk dapat modal dari BRI. 

Masyarakat sudah menjalankan resi gudang namun belum connect dgn pihak Bank yang 

menjanjikan Resi. Mohon fasilitasi. 

Jawab: kesenjangan akibat keterbatasan SDM (petugas kelompok sbg pengelola). 

Perlu dipilih jaminan-jaminan khusus bagi sector pertanian/perikanan. 

Perlu ada lembaga penjamin pendamping 

 Tol laut: Wakatobi-Timika 

Mempermurah biaya transportasi: 1 kontainer hanya 3 jt’an 

3) xwq 

 

B. Regent/Mayor of Wakatobi. 

By: Ir, Hugua (Bupati Wakatobi) 

 

 Kemiskinan 70% berada di wilayah pesisir. 

 UU.no.23 dan peraturan Menteri keuangan. 

 Wilayah darat hanya 3% 

 Pusat segitiga karang dunia: coral triangle, amazon, basin 

 Membangun Wakatobi adalah membangun peradaban Penyatuan lembaga-lembaga 

adat, agama, pemerintah 

 Mandiri untuk melipatgandakan sumberdaya 

Success key of WAKATOBI 

 Sinergitas People, natural resource, environtment   SO Wakatobi could be independent 

and sustainable 

 

 97.2% penyerap tenaga kerja adalah dari UMKM 

 UMKM tidak akan kuat karena tidak pernah dipercaya oleh Perbankan. HARUS 

disamakan prestisenya dgn Badan Usaha skala besar. 

 

C. PENGELOLAAN EKONOMI KEMARITIMAN YANG MANDIRI DAN BERKELANJUTAN 

By: Dr,Ir, Rr. Endah Murniningtyas, M.Sc (Deputi Menteri PPN/Ka.Bappenas Bidang Kemaritiman 

dan Sumberdaya Alam) 

 Negara kepulauan vs kemaritiman 

 Dimensi pembangunan manusia, pembanguna sector unggulan, pemerataan dan 

kewilayahan. 

 Dari 9 Nawacita, ada 5 agenda terkait kemaritiman  YG Keluar di ASEAN SUMMIT 

 Potensi 17rb, masihh ada rb yg belum didaftarkan ke PBB sbg milik Indonesia 

 Diantara 10 masalah perbatasan, baru 1 yang selesai. 

 Kasus Bombana blm bias ditangani terkait penggalian SDA 

 Di Nawacita hanya disebutkan POROS MARITIM, tapi blum detail arahnya. 

 Jangan mjd korban ALKI….salah memanfaatkan. 

 Apa IYA kt bias jadi poros maritime? Syarat: harus bergerak. 



 Asset kita bias dijarah jk tdk mjd poros maritime. 

 Perebutan kekuasaan perbatasan tidak hanya untuk alas an keamanan ttp jg suatu saat 

akan mjd tujuan lain. 

 HATI-HATI; tempat lewat (silewaran) adalah sebagai tempat buangan limbah, dll. 

 Jika akan menjadi POROS maka harus memilikii unggulan ‘domain’. 

Ex: Korsel (rekayasa galangan kapal), AS (komunikasi), Denmark (15% kapasitas kapal 

container) 

 Ekonomi maritime jauh lebhi luas dibandingkan pertanian or perikanan. 

 Tol laut: tidak hanya jalur, ttp juga sebagai daerah indstri perikanan. 

Ex: resi gudang harus diperharikan kualitas gudangnya, bahkan harus disertai dgn 

pengolahan. 

 Dirjen penataan ruang laut di KKP. Di suatu bentang laut ada ret, nelayan. 

 Masih rancu antara pengawasann pengamanan sipil dan militer. 

 SDM. Kualiats dan sbrdaya laut. 

 Rakus  akan menghancurkan potensi sbrdaya. 

 Ekonomi laut dan maritime harus dibungkus dgn politik dan system pertahanan yng 

kondusif. 

 PDB (FGD dalam poros maritime) (lihat slide) 

 11 pelabuhan komersial, 1129 pelabuhan non komersial, 914 t1rminal khusus. Ini harus 

didukung dgn pembangunan wilayah. 

 Akan ditambah 24 pelabuhan laut, pembangunan pelabuhan penyebrangan,pelabuhan 

rakyat akan dihidupkan kembali. 

 Program Lelang voucher 

 Menghidupkan perikanan rakyat: agar perairan pedalaman tetap kt kuasai. 

 Destinasi wisata laut: harus didukung dgn fasilitas jasa…air, listrik, transportasi local, 

guide dan komunikasi. 

 GALI potensi baru 

 

DISKUSI: 

1) PRIYADI :UI SURAKARTA 

Sbrpa bsr/kea rah mana pengembangan WAKATOBI. 

Expedisi Lorenz: 60jt ?? 

 

Bagaimana penyiapan masyarakat untuk pengmbangan kepariwisataan 

 

Bgm arah pengembangan food? 

 

Desa Wisata?arrah konsep syariah. 

 

2) Emal B: Komda Makasar. 

Khas kepariwisataan?? 



 

Kaya dan miskin adalah pilihann : perlu dibumikan melalui pendekatan kultural. 

 

Peran Pemda: 

 

3) Prof. Mashuri 

Bgm Pengelolaan SDM:  

Ex: mengundang orang-orang beprestasi untuk mjd warga Negara shg diberdayakan 

untuk mengembangkan Wakatobi 

 

 

4) Ibu Wati; Komda PALU 

 

MODEl penataan bagaimana yang harus dibangun untuk meningkatkan kapasitas UMKM 

ruumput laut or hasil perikanan lainnya. 

 

Peningkatan nilai tambah produk-produk UMKM. 

 

5) Ahmad fakih: komda Cirebon 

Supply and demand berimbang perlu dibangun di Wakatobi. 

 

Peran Bappenas 

 

6) Juhardin: mahasiswa Pasca UHO 

Seberapa besar peran Pemda sbg penjamin untuk pengemabngan permodalan UMKM 

 

Budaya harus dikembangkan melalui pendidikan 

 

Penguatan domain. 

 

Answer by: 

1) HUGUA: pengusaha-pengusaha masih local. 

 Diving, snorkling, pangsa pasar kelas menengah ke atas. 

 Tanah lembaga adat dibeli Pemda untuk pembangunan sekolah Maritim. 

 Kearifan local PENTING diperhatikan dalam pengembangan SDM 

 PERADABAN di Wakatobi adalah URGEN 

 PALU: 

CORPORATE: ciptakan pasar kmd perbanyak bisnis2 

Saat ini:pedagang/produsen2 masih sendiri-sendiri membawa produknyake Bau2. 

Thus,UMKM harus diarahkan ke bentuk corporate. ‘perlu kehadiran negara’ 

 CIREBON: 



Konektivitas masih perlu banyak pembenahan shg tdk hanya connect dgn Bau-Bau 

2) Dr. Endah: 

Perbanyak kegiatan produktif di tataran local 

Mulai dari konektivitas dan pembangunan wilayah. Tidak bisa diseragamkan ‘mjd 

program nasional. 

 

Sector jasa akan tercermin saat di serve adalah spt yang dijanjikan shg SDM adalah 

factor kunci. 

Tidakmudah mengimpor SDM karena tingginya keberagaman etnis (karakter) 

 

Size yg terpenting; sy yg memiliki, sy yg mengelola tp kmd terorganisisr pada standar yg 

besar. 

Utamakan Pencacatan untuk meningkatkan kredibilitas UMKM dalam permodalan. 

 

 


