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PENGANTAR
Laporan ini disusun dimaksudkan sebagai informasi awal
mengenal Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan ibukota
SAUMLAKI,

salah

satu

wilayah

administrasi

di

Kawasan

Perbatasan Maritim yang berbatasan langsung dengan Australia.
Selaras dengan kebijakan pembangunan 2015 - 2019 dengan
prioritas

pada

pembangunan

di

kawasan

perbatasan

sebagaimana telah tertuang dalam RPJMN ke-3, Kementerian
Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Saumlaki sebagai
salah

satu

prioritas

dalam

pembangunan

kelautan

dan

perikanan 5 (lima) tahun mendatang.
Menindaklanjuti arah kebijakan tersebut, Badan Litbang
Kelautan dan Perikanan telah menugaskan tim pada tanggal
10 – 12 Februari 2015 untuk melakukan konsultasi dan
koordinasi dengan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara Barat
serta kunjungan lapangan untuk mempelajari kondisi lapangan
di Saumlaki dan sekitarnya.
Pemda Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyambut baik
kebijakan percepatan pembangunan kelautan dan perikanan
dengan pusat pertumbuhan Saumlaki. Tim Badan Litbang
Kelautan

dan

Perikanan

mendapatkan

kesempatan

berkonsultasi dengan Wakil Bupati, Asisten II/Plt. Kepala Dinas
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Kelautan dan Perikanan serta Kepala Bappeda Kabupaten
Maluku Tenggara Barat beserta jajarannya. Sebagai langkah
pendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah, Pemda
Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menyiapkan dengan
baik dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012-2032,
Profil Pulau-Pulau Kecil Terluar serta Pengelolaan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan.
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas
sambutan baik Pemda Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta
dukungan data dan informasi yang telah disampaikan kepada
tim untuk dikaji lebih lanjut.
Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran awal
mengenai Kabupaten Maluku Tenggara Barat sekaligus menjadi
masukan awal langkah-langkah percepatan pembangunan
kelautan dan perikanan dengan pusat pertumbuhan Saumlaki.

Tim Penyusun
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Gambar 1 - Letak Geografis Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kartografi: Triyono, 2015)

I. Deskripsi Geografis
Kabupaten

Maluku

Tenggara

Barat

(MTB)

dibentuk

berdasarkan UU No.46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan UU No.6
Tahun 2000. Kabupaten MTB merupakan bagian dari Kepulauan
Tanimbar dengan Ibukota SAUMLAKI yang terletak di Pulau
Yamdena. Kabupaten ini terletak pada posisi 1300 37’ 47’’ BT 1320 4’ 12’’BT dan 60 35’ 24’’LS - 80 24’ 36’’ LS, sebelah Utara
berbatasan dengan Laut Banda, sebelah Selatan dengan Laut
Timor, sebelah Barat dengan Gugus Pulau Babar Sermata dan
sebelah Timur Laut Arafura.
Kabupaten MTB merupakan salah satu kabupaten yang
terletak di Kawasan Perbatasan Maritim, memiliki 4 (empat)
Pulau-Pulau Kecil Terluar yakni Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau
Asutubun dan Pulau Batarkusu serta berbatasan dengan Australia.
Luas

Kabupaten

MTB

secara

keseluruhan

mencapai

52.995,20 km yang terdiri dari daratan seluas 10.102,92 km2
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(19,06%) dan perairan 42.892,28 km2 (80,94%). Kawasan
perairan sebelah Utara Pulau Yamdena merupakan bagian dari
ALKI III. Terkait dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan,
Kabupaten MTB terletak pada berbatasan antara WPP NRI 714
dan WPP NRI 718, artinya pengelolaan sumberdaya perikanan
tangkap di perairan sebelah Barat Pulau Yamdena masuk dalam
WPP NRI 714 dan sebelah Timur dalam WPP NRI 718.
Menurut data BPS 2013 Kabupaten MTB memiliki jumlah
penduduk 110.339 jiwa dan berdasarkan data Dinas Kelautan
7

dan Perikanan Kabupaten MTB jumlah nelayan 9.378 jiwa
dengan rumah tangga perikanan 2.876 atau 8,6% penduduk
berprofesi sebagai nelayan. Selain perikanan tangkap, di Kabupaten
MTB telah berkembang budidaya khususnya rumput laut.
Keanekaragaman sumberdaya alam baik di darat dan
khususnya di laut serta kekhasan budaya di Kabupaten MTB
sangat berpotensi untuk dijadikan sumber perekonomian dan
modal

dasar

pembangunan

daerah.

Berdasarkan

data

Pendapatan Asli Daerah 2009 – 2014 menunjukan kondisi yang
sangat fluktuatif antara 6 – 30 M per tahun. Kondisi ini menjadi
sebuah tantangan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan Kabupaten
MTB ke depan, khususnya dalam peningkatkan pemanfaatan
sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu dan
berkelanjutan
sumbangan

yang
kepada

dapat

berdampak

perekonomian

meningkatkan

daerah

sekaligus

kesejahteraan bagi masyarakat di Kawasan Perbatasan Maritim.

II. Perangkat Kebijakan Pembangunan
Pemerintah Daerah Kabupaten MTB telah menyiapkan secara
sistematis langkah - langkah pembangunan melalui Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012 – 2032 dengan
memperhatikan berbagai aspek permasalahan, potensi sumberdaya serta rencana pengembangan. Pada tahun 2012 telah
diselesaikan Dokumen RTRW yang memuat Asas, Tujuan,
Strategi Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana
Pola Ruang, Pemantapan Kawasan Kawasan Strategis, Arahan
Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang.
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Gambar 2 - Peta Rencana Wilayah Pengembangan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Bappeda Kab. MTB, 2012)

Kabupaten MTB dibagi dalam 2 (dua) Wilayah Pengembangan
(WP), di mana WP I dengan Pusat Pengembangan di Larat dan
WP II di Saumlaki.
Sedangkan

pengelolaan

sumberdaya

perikanan

sebagaimana diarahkan sebagai Rencana Kawasan Strategis
(KS) 1c, menyangkut pengelolaan sumberdaya perikanan
tangkap dan budidaya. KS 1c sebagian besar tersebar pada
kawasan laut dan pesisir Barat Kabupaten MTB.
Berdasarkan

sebaran

KS

1c

sebaiknya

sejak

awal

direncanakan langkah-langkah pendukung, meliputi:
a. Rencana
Perikanan

Pengembangan
Tangkap

Infrastruktur

dan

Perikanan

Pengelolaan

Budidaya

yang

mendukung prinsip pengelolaan berkelanjutan dan berdaya
saing, seperti Armada Penangkapan, Pelabuhan Pendaratan,
Pengolahan Hasil Tangkapan, Balai Benih Ikan Budidaya,
Kebun Bibit Rumput Laut, Pengolahan Rumput Laut, Sistem
Pemasaran Produk Perikanan serta Sistem Pemantauan
Kualitas Lingkungan
b. Pengembangan
Pengembangan

Potensi

Jasa

Wisata

Bahari

Kelautan
yang

baik

berupa

dikembangkan

berdasarkan potensi sumberdaya alam maupun keragaman
budaya bahari maupun Pencarian Sumber Energi Alternatif
Laut
c. Rencana

Pengembangan

Infrastruktur

Pendukung

menyangkut Ketersediaan Sumber Energi Listrik, Jaringan
Jalan dan Jaringan Telekomunikasi
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Gambar 3 - Peta Rencana Kawasan Strategis Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Bappeda Kab. MTB, 2012)

III. Potensi Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan
Kabupaten MTB secara umum memiliki potensi kelautan dan
perikanan yang besar. Berbagai jenis sumberdaya kelautan dan
perikanan terdapat pada lokasi tersebut. Ekosistem pesisir yang
meliputi ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang
tersebar pada berbagai lokasi dengan kondisi yang beragam.
Kondisi mangrove pada beberapa lokasi masih memiliki
komposisi yang alami dengan jenis Rhizophora sp, Bruguiera
gymnorrhiza, Ceriops taga dan Avicenia

sp, terdapat pada

zona awal yang tumbuh pada substrat berlumpur atau berpasir.
Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki keanekaragaman
hayati yang tinggi untuk ekosistem padang lamun, terdapat 9
spesies yang ada dari 12 spesies yang ada di perairan Indonesia. Adapun kondisi terumbu karang dalam kondisi sedang
hingga baik dengan jenis terumbu karang yang dominan adalah
jenis Acropora Hyacinthus Acropora polistoma Favitesabdita
Acropora grandis Seriatopor, hystrix Porites lutea Porites lobate,
Acropora Palifera dan Millepora dichotoma.
Untuk sumberdaya perikanan, sentra penghasil ikan di
wilayah ini terdapat di Kepulauan Tanimbar

yang meliputi

Kecamatan Tanimbar Selatan dan Tanimbar Utara. Jenis ikan
yang berpotensi untuk dikembangkan meliputi tuna, cakalang,
tongkol, marlin dan tengiri. Pada tahun 2014 produksi perikanan
tangkap di Kabupaten MTB sebanyak 8.570 ton. dengan
produksi perikanan budidaya didominasi oleh budidaya rumput
laut, pada tahun triwulan I 2014 rumput laut basah mencapai
sekitar 20.000 Ton.
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IV. Prioritas Intervensi Pemerintah Pusat dalam
Mendukung Percepatan Pembangunan
Kelautan dan Perikanan
Keberhasilan

percepatan

pembangunan

kelautan

dan

perikanan di Kawasan Perbatasan Maritim dapat dicapai dengan
mempertimbangkan

(1)

keselarasan

arah

kebijakan

pembangunan pusat dan daerah, (2) geostrategis dan geopolitis
dengan negara yang berbatasan langsung, (3) optimalisasi
pengelolaan sumberdaya
prinsip

peningkatan

kelautan dan perikanan dengan
kesejahteraan

dan

pengelolaan

keberlanjutan, (4) optimalisasi dan peningkatan kapasitas
inftrastruktur pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
dan (5) dukungan sumber pendanaan, ilmu pengetahuan dan
tekonologi serta sumberdaya manusia.
Identifikasi awal tim Badan Litbang Kelautan dan Perikanan
menyampaikan beberapa hal dan diharapkan dapat menjadi
masukan awal kepada tim Kementerian Kelautan dan Perikanan
dalam

perencanaan

program

percepatan

pembangunan

kelautan dan perikanan di Kabupaten MTB dengan pusat
pertumbuhan Saumlaki, sebagai berikut:

a. Revitalisasi dan Pengembangan Infrastruktur
Kabupaten MTB sejak tahun 2006 mendapatkan kesempatan
melalui DAK mengembangkan infrastruktur kelautan dan
perikanan, berupa Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) terletak di
Ukurlaran dan Balai Benih Ikan (BBI) di Wowonda. Kedua
infrastrukur

dibangun

secara

bertahap

dan

secara

fisik

pembangunan kedua infrastruktur tersebut telah berjalan baik.
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Gambar 4 - Pelabuhan Pendaratan Ikan di Ukurlaran (2015)

Pada saat ini baik PPI maupun BBI belum dapat difungsikan
secara optimal. Kendala utama untuk mengoperasikan baik PPI
maupun BBI adalah belum tersedianya jaringan listrik ke lokasi
dan

sumberdaya

manusia

yang

menguasi

pengelolaan

pelabuhan pendaratan ikan serta pengelolaan balai benih.
Seiring
kelautan
Saumlaki,

dengan
dan

kebijakan

perikanan

Pemda

percepatan

dengan

Kabupaten

pusat
MTB

pembangunan
pertumbuhan
mengharapkan

operasionalisasi PPI dan BBI dapat dijadikan salah satu
prioritas, melalui :
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Gambar 5 - Fasilitas Perkantoran di Pelabuhan Pendaratan Ikan di Ukurlaran
(2015)

Revitalisasi PPI dan BBI yang diawali dengan identifikasi detail kondisi infrastruktur, peningkatan kapasitas infrastruktur
serta langkah-langkah pengoperasian
Dukungan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia
melalui bimbingan teknis maupun pendamping secara
intensif yang didukung oleh teknologi serta ketersediaan
induk ikan yang memadai
Mendorong secara aktif kepada K/L khususnya Kementerian
Sumberdaya Energi dan Mineral dan PLN untuk memberikan
prioritas peningkatan daya listrik yang dapat mendukung
beroperasinya PPI dan BBI
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Gambar 6 - Fasilitas Balai Benih Ikan di Wowonda (2015)

Gambar 7 - Fasilitas Kolam di Balai Benih Ikan di Wowonda (2015)
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b. Pengembangan Nilai Tambah Produk Hasil
Perikanan
Kelimpahan sumberdaya perikanan tangkap selama ini
belum dapat dikelola secara optimal. Ikan hasil tangkapan
selama ini dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pasar
lokal, sedangkan upaya memperluas pasar hasil perikanan
tangkap masih terkendala kepada fasilitas pendukung, seperti
halnya keterbatasan fasiltas penyimpanan dingin maupun
pengolahan hasil tangkapan. Pengolahan ikan tangkap berupa
pengasinan ikan dalam skala kecil dan menggunakan metode
yang masih tradisional.
Upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan
pemanfaatan

sumberdaya

perikanan

tangkap,

selain

merevitalisasi PPI, meliputi:
Peningkatan fasilitas penangkapan ikan melalui dukungan
armada penangkapan ramah lingkungan dengan jangkauan
tangkap lepas pantai, 20 armada kapal di atas 30 GT
Peningkatan kapasitas fasilitas pabrik es kapasitas 15 ton
dan penyimpanan dingin kapasitas 20 ton dengan
dukungan ketersediaan sumber listrik, lokasi prioritas
kawasan industri Omele
Peningkatan

fasilitas

sumberdaya

manusia

dan

peningkatan

teknologi

kemampuan

penangkapan

dan

pengolahan hasil perikanan ikan
Dukungan kelembagaan serta jaringan pasar hasil perikanan
tangkap
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Sejak tahun 2007 telah dikenalkan kepada masyarakat
pesisir di Kabupaten MTB mengenai budidaya rumput laut.
Pemda

Kabupaten

MTB

melaksanakan

sosialisasi

dan

pendampingan budidaya rumput laut secara intensif dan telah
membawa dampak positif. Kondisi lingkungan yang masih
mendukung serta masyarakat telah merasakan nilai ekonomi
yang ditimbulkan oleh budidaya rumput laut, menjadi pemicu
berkembangan budidaya rumput laut di Kabupaten MTB.
Hasil panen selama ini dipasarkan sebagai rumput kering
dan dipasarkan ke Surabaya. Mempertimbangkan daya dukung
lingkungan perairan serta peran aktif masyarakat budidaya
rumput laut, komoditas ini dapat menjadi alternatif pertama
untuk didorong sebagai komoditas unggulan Kabupaten MTB
melalui peningkatan nilai tambah yang didukung oleh:
Penyediaan bibit unggul rumput laut yang dikelola sebagai
kebun bibit rumput laut, lokasi prioritas Saumlaki, Larat
dan Siera
Penyediaan fasilitas pengolahan rumput laut yang didukung
oleh tersediaan sumber listrik, lokasi prioritas di kawasan
industri Omele
Peningkatan kemampuan pembudidaya rumput laut melalui
bimbingan teknis maupun pendampingan secara intensif
baik penguasaan teknologi budidaya maupun pasca panen
rumput laut yang efisien dan ramah lingkungan
Dukungan kelembagaan dan jaringan pasar produk rumput
laut
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c. Penguatan Pola Perencanaan Pengelolaan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Berkelanjutan
Kebijakan percepatan pembangunan kelautan dan perikanan
di Kabupaten MTB, sudah selayaknya dari awal direncanakan
secara matang. Pemanfaatan sumberdaya secara terkendali
adalah salah satu kunci kerberhasilan. Untuk itu dukungan
dalam perencanaan pengelolaaan sumberdaya pesisir dan
perairan secara detail melalui penyusunan dan penetapan
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RZ-WP3K) diharapkan menjadi prioritas dalam implementasi
kebijakan ini. Dukungan penting lainnya adalah pengelolaan
kawasan konservasi laut di Kabupaten MTB.

d. Penguatan Pengusaan Teknologi dan Kemampuan
Sumberdaya Manusia Mendukung Kewirausahaan
Masyarakat Pesisir
Upaya mendukung pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan

secara

berkelanjutan,

edukasi

masyarakat

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan
hasil litbang serta mendorong terwujudnya kewirausahaan
masyarakat pesisir, Badan Litbang Kelautan dan Perikanan telah
mendapat dukungan dari Pemda Kabupaten MTB dan saat ini
dalam proses pembahasan hibah lahan seluas 2 Ha di kawasan
Omele, yang diperuntukan untuk mengembangkan:
Instalasi penelitian dan pemantauan sumberdaya laut
dan pesisir. Instalasi ini direncanakan akan diperkuat melalui
penempatan peneliti serta bekerjasama dengan Pemda
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Kabupaten MTB dan Perguruan Tinggi di sekitar Kabupaten
MTB. Kegiatan penelitian dan pemantauan yang akan
dilakukan

selain

menghasilkan

data

dan

informasi

sumberdaya laut dan pesisir di kawasan Laut Arafura dan
Laut Banda dan khususnya di Kabupaten MTB, juga
diharapkan dapat berperan menjalankan okupasi aktif
kawasan perbatasan maritim dengan Australia.
Rintisan

Techno

Park

Perikanan

di

Saumlaki,

pengembangan rintisan Techno Park merupakan kebijakan
nasional sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah

melalui

penguatan

pendayagunaan

komoditas

unggulan daerah dengan dukungan pemanfaatan teknologi
dan pendampingan secara intensif antara pengembang
teknologi dan pengguna. Proses ini diharapkan akan
mendorong

tumbuh

kembangannya

kewirausahaan

masyarakat setempat yang berdaya saing serta berdampak
pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Keberadaan Instalasi dan rintisan Techno Park di Omele
Saumlaki, diharapkan menjadi kawasan terpadu bagi program-program antar unit eselon I KKP dalam implementasi
kebijakan percepatan pembangunan kelautan dan perikanan
Kabupaten MTB dengan pusat pertumbuhan Saumlaki.

V. PENUTUP
Kebijakan percepatan pembangunan kelautan dan perikanan
di Kawasan Perbatasan Maritim, khususnya di Kabupaten MTB
dengan pusat pertumbuhan Saumlaki, merupakan langkah
strategis

Kementerian

Kelautan
20

dan

Perikanan

dalam

melaksanakan salah satu prioritas pembangunan nasional
sebagaimana telah diamanahkan RPJMN ke-3.
Laporan ini disusun sebagai informasi awal mengenai
Kabupaten MTB dan diharapkan menjadi masukan awal bagi
para pengambil kebijakan dalam merumuskan keterpaduan program kegiatan antar unit eselon I Kementerian Kelautan dan
Perikanan

sebagai

implementasi

kebijakan

yang

telah

dicanangkan 5 (lima) tahun ke depan.
Disadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan,
masukan

dan

saran

konstruktif

penyempurnaan laporan selanjutnya.
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