masyarakat Pusong Telaga Tujoh menuju
ke Kota Langsa dan sebaliknya.
Pengembangan kawasan Pelabuhan Kuala
Langsa berdampak terhadap kesejahteraan
kehidupan masyarakat sekitar yang sangat
signifikan, di mana pendapatan terwujud
dengan tertampungnya tenaga kerja yang
didukung oleh faktor keamanan, kesehatan
dan transportasi.
Kebijakan
pemerintah
yang
akan
meningkatkan aktifitas pelabuhan Kuala
langsa menjadi pelabuhan CPO sehingga
memudahkan distribusi hasil minyak sawit
yang ada dikota langsa, Aceh Timur dan Aceh
Tamiang ke daerah tujuan, yang selama ini
memakai angkutan darat yang memakan
waktu dan biaya yang besar. Selain itu juga
pelabuhan dapat dijadikan magnet dalam
menggerakkan rodaekonomi kota Langsa
yang diperkirakan apabila pelabuhan
bisa menggeliat lagi maka cukup banyak
keuntungan yang akan dirasakan baik oleh
Pemerintah daerah maupun masyarakat.
Permasalahan :
1. Pengembangan kawasan industri
Kota Langsa masih terkendala
belum clean and clearnya lahan
2. Kawasan industri yang ditawarkan
berada di lokasi rawa sehingga
biaya yang akan dikeluarkan lebih
besar
3. Infrastruktur dalam mendukung
kegiatan kawasan industri
pelabuhan belum memadai
4. Pelabuhan kuala Langsa statusnya
masih pelabuhan perwakilan dan
dibawah kendali pelabuhan krueng
geukuh dan pelabuhan belawan
sehingga otoritasnya kecil
5. Fasilitas pelabuhan berkualitas
buruk dan tidak terawat seperti
gudang memberikan opini
negatif bagi pengguna pelayanan
kepelabuhan
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan
1. Kota langsa merupakan wilayah yang
sangat strategis di kawasan timur
Aceh dan memiliki potensi dalam hal
pengembang wilayah.
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2. Terdapat dua potensial di kota Langsa,
yaitu sektor perdagangan besar dan
eceran dan industri pengolahan.

L A N G S A

3. Sebagai kota transit kegiatan
perdagangan bersama aktifitas hotel
dan restoran menjadi motor penggerak
roda perekonomian.

SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN,
INDUSTRI DAN JASA KEPELABUHAN

DI KAWASAN TIMUR ACEH

4. Sektor pengelolaan jasa pelabuhan
perlu dipikirkan untuk ditingkatkan
sehingga pelabuhan bisa menjadi pintu
masuk bagi penyediaan bahan baku
industri dan ekspor hasil industri.
5. Kawasan industri perlu di hidupkan
kembali seperti tempo dulu sehingga
geliat ekonomi kota langsa kembali
tumbuh.

PENDAHULUAN

6. Perhatian besar Pemerintah kota
Langsa dalam membangun kota
menjadi kota industri cukup besar.
7. Infrastruktur pendukung perlu di
benahi sehingga akses bisa di nikmati
oleh calon investor yang ingin
menanamkan modal di kota Langsa.
Rekomendasi
1. Pemerintah kota Langsa diminta untuk
membuat regulasi berkenaan dengan
pemberian insentif maupun fasilitas
bagi investor yang ingin menanamkan
modalnya di kota Langsa.
2. Identifikasi hambatan-hambatan
termasuk regulasi dalam pembangunan
perdagangan dan investasi sektor jasa.
3. Meminta pada pemerintah khususnya
kementerian perhubungan untuk
meningkatkan status pelabuhan kuala

Samsuar, SE, M.Si

Staff Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi
& Ketenagakerjaan

Langsa merupakan kota yang memiliki keragaman budaya, kaya dengan
kekayaan alam, dan memiliki potensi wisata yang bisa di kembangkan.
Sebagai kota jasa dan dagang, dan sebagai pusat perputaran ekonomi
dan bisnis, pendidikan di Kawasan timur Aceh. Data penduduk kota
langsa berdasarkan BPS tahun 2014 dengan jumlah 162.814 jiwa ini
meningkat sebesar 3.5 persen pada tahun 2013. Perkembangan ini
menjadikan langsa sebagai kota yang diminati bagi tempat tinggal,
usaha dan aktifitas lainnya.
Kedudukan Kota Langsa yang berada di lintas jalan nasional di
wilayah pantai Timur Aceh, merupakan suatu nilai strategis sebagai
potensi sekaligus peluang yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
Dalam posisi tersebut, Kota Langsa semestinya dapat menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi terbesar di wilayah pantai timur Aceh, dengan
memanfaatkan peluang strategis dari keberadaan daerah hiterland di
sekitarnya, terutama Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Banyak
terdapat objek pariwisata di Kota Langsa ini. Berdasarkan data BPS
tahun 2014 pertumbuhan ekonomi kota Langsa sebesar 4,23 persen.
Kondisi pertumbuhan ekonomi kota di pengaruhi dari kontribusi
sektor perdagangan besar dan eceran dimana sektor ini yang paling
mendominasi dalam struktur ekonomi kota Langsa yaitu sebesar 19,02
persen. Potensi lain dapat di analisis bahwa sektor tersebut dapat
beraviliasi dengan sektor lainnya seperti industri pengolahan yang
turut menyumbang andil terhadap pertumbuhan ekonomi.
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Pertumbuhan Industri Pengolahan di Kota Langsa

TEMUAN UTAMA
Kondisi Industri pengolahan dan kegiatan pelabuhan

4,76
4,16

Kondisi industri pengolahan dikota Langsa sejauh ini belum ada peningkatan dibandingkan
era tahun 90 an banyak sekali berdiri pabrik-pabrik pengolahan seperti pabrik plywood, kelapa
sawit, furniture, lem, perikanan dan lain-lain membuat ekonomi kota Langsa pada waktu itu
cukup menggeliat. Konflik yang berkepanjangan membuat satu persatu pabrik yang sudah
berdiri dikota tersebut pada tutup akibat tidak ada jaminan keamanan terhadap para pemodal.
Pada empat tahun belakangan ini industri pengolahan dikota langsa mulai sedikit-demi sedikit
tumbuh dan bangkit dari ketepurukan akibat konflik. Dalam grafik dapat dilihat pertumbuhan
industri pengolahan dikota langsa pada tahun 2011
sebesar 4,76 persen dan sempat turun di tahun 2013
sebesar 2,83 persen dan mulai naik kembali ditahun
2014 sebesar 3,73 persen. Perhatian yang besar dari
pemerintah kota dalam mengupayakan kota Langsa
menjadi kota Industri dengan dicanangkannya dua (2)
kawasan industri kota Langsa yaitu kawasan industri
timbang langsa dan kawasan industri kuala Langsa.
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan
Pertambangan & Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik & Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah Daur Ulang
Kontruksi
Perdagangan Besar & Kecil
Transportasi & Pergudangan
Penyediaan Akomodasi & Makan
Minum
Informasi & Komunikasi
Jasa Keuangan & Asuransi
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
Jasa Lainnya

Kegiatan pelabuhan Kuala Langsa sampai dengan saat
ini belum tampak geliatnya dikarenakan kegiatan ekspor
dan impornya sangat minim. Hal tersebut dikarenakan
pelabuhan kuala Langsa merupakan pelabuhan
perwakilan yang berfungsi sebagai pelabuhan ekspor
dan impor terbatas dibawah naungan Pelindo I belawan.
Fungsi dan otoritas yang terbatas membuat pelabuhan
Kuala Langsa hanya bisa di singgahi kapal-kapal perintis.
Upaya Pengembangan Potensi Industri dan jasa
pengelolaan pelabuhan
Pemerintah kabupaten Kota Langsa bersama dengan
stakeholder terkait lainnya (Pemerintah melalui
Kementerian terkait), khususnya dengan swasta
mendukung percepatan kemajuan industri pengolahan
terutama pada sektor perkebunan seperti sawit dan karet.
Hasil pengolahan sawit mentah menjadi crude palm
oil (CPO) belum di kembangkan secara baik sehingga
dampaknya terhadap pemasukan untuk penerimaan
daerah sangat minim. Lalu lintas perdagangan CPO
pun masih di kendalikan oleh provinsi Sumatera
Utara sehingga PAD dari hasil CPO tersebut menjadi
pemasukan provinsi tetangga kita

Sumatera Utara alasan tersebut yang menjadi acuan pemerintah kota ingin sekali mendirikan
pabrik minyak goreng di kota Langsa.
Perencanaanpun sudah mulai di lakukan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kota langsa dalam
hal menjadikan langsa sebagai pusat perdagangan, industri dan jasa serta bisa menghidupkan

2

KERTAS KEBIJAKAN

3,73
2,83

2011

2012

2013

2014

kembali pelabuhannya. Rancangan qanun
RTRW kota Langsa memasukkan lahan di
timbang langsa dan lahan eks kopelmas yang
dekat pelabuhan menjadi kawasan industri.
Pada tahap awalnya kawasan ditimbang langsa
sudah diterbitkan sertifikat sedangkan kawasan
dikopelmas dalam pengurusan. Investasi yang
masuk baik dari Penanaman Modal Asing (PMA)
dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
ke kota langsa terus meningkat pada tahun 2014
dan 2015 tercatat Rp. 2.733.802.800 dan Rp.
5.086.902.000 untuk realisasi PMDN, sedangkan
PMA pada tahun tersebut tidak ada modal asing
yang masuk. Dari catatan tersebut maka dapat
diambil kesimpulan kota langsa bisa dijadikan
sebagai suatu kawasan industri, perdagangan
dan jasa.
Kegiatan pelabuhan Langsa sampai dengan
tahun 2014 juga belum menampakkan aktifitas
yang lancar dalam hal ekspor maupun impor.
Sejak diberlakukannya permendag no 57 tahun
2012 yang melarang impor bagi pelabuhan yang
tidak masuk dalam pelabuhan ynag ditunjuk
untuk bisa mengimpor barang menjadikan
pelabuhan Langsa tidak bisa bergerak, apalagi
PT. Pelindo I menurunkan peringkat pelabuhan
dari pelabuhan cabang menjadi pelabuhan
perwakilan.
Dalam upaya pengembangan pelabuhan langsa
ada beberapa langkah-langkah yang mesti
dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan Pemkot
Langsa dalam menciptakan kawasan industri
yang ... adapun langkah tersebut adalah;
1. Pemerintah kota Langsa harus sudah
menetapkan kawasan industri masuk
kedalam RTRW

2. Membuat mapping tentang potensi dan
fungsi dari kawasan industri tersebut
3. Pemerintah kota Langsa harus sudah
mempersiapkan badan pengelolaan
kawasan industri
4. Kawasan industri harus berlokasi di areal
yang strategis dan dekat dengan akses
pasar serta pelabuhan
5. Menjalin kerjasama antar pemerintah
dan swasta baik lokal,nasional dan
internasional
Konstribusi perdagangan, jasa dan kawasan
industri dalam menggerakkan ekonomi
Sektor industri memegang peran kunci sebagai
mesin pembangunan karena sektor industri
memiliki beberapa keunggulan dibandingkan
sektor lain karena nilai kapitalisasi modal yang
tertanam sangat besar, kemampuan menyerap
tenaga kerja yang besar, juga kemampuan
menciptakan nilai tambah (value added creation)
dari setiap input atau bahan dasar yang diolah.
Keunggulan-keunggulan
sektor
industri
tersebut diantaranya memberikan kontribusi
bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu
menciptakan nilai tambah (value added) yang
lebih tinggi pada berbagai komoditas yang
dihasilkan.
Dalam memenuhi kebutuhan barang-barang
di wilayah timur Aceh pengembangan kawasan
industri sangat diperlukan bagi Kota Langsa
untuk mendukung percepatan pembangunan
ekonomi kota Langsa, apalagi potensi sumber
daya terutama di sub sektor perkebunan
memadai untuk dikembangkan seperti kelapa
sawit dan karet.
Pelabuhan kuala Langsa dan eksisnya dalam
mendukung industrialisasi
Pelabuhan Kuala Langsa saat ini memiliki dua
dermaga, satu untuk bongkar muat, satu lagi
untuk penyeberangan kapal fery Langsa-Penang
yang baru diresmikan hari ini. Beberapa meter
dari komplek pelabuhan Kuala Langsa terdapat
satu dermaga Tempat Pendaratan Ikan (TPI)
yang juga sebagai dermaga penyeberangan bagi
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