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ABSTRAKSI
Wilayah pesisir pantai timur Sumatera Utara memilliki Sembilan (9) wilayah kabupaten/kota antara lain : 1)
Kabupaten Langkat, 2) Kota Medan, 3) Kabupaten Deli Serdang, 4) Kabupaten Serdang Begadai, 5) Kabupaten
Asahan, 6) Kota Tj Balai, 7) Kabupaten Batubara, 8) Kabupaten Labuhan Batu Utara, 9) Kabupaten Labuhan Batu.
Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang mendiami di suatu wilayah pesisir dan sumber
perekonomiannya bergantung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir .Masyarakat Pesisir Pantai Sumatera
Utara merupakan golongan masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit. Hal ini disebabkan Sumatera Utara
merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai gugusan pantai yang cukup luas di mulai dari pantai
timur dan pantai barat Sumatera Utara. Masyarakat Pesisir Pantai Timur Sumatera Utara, khususnya nelayan skala
kecil dan buruh nelayan, merupakan salah satu kelompok penduduk yang terendah pendapatannya di samping
petani. Sehingga dalam masalah kemiskinan, kelompok nelayan akan selalu disinggung sebagai obyek
pembicaraan. Dengan kata lain, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang paling miskin dibanding anggota
masyarakat subsistem lainnya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hal ini karena penelitian untuk
mengungkapkan dan mendeskripsikan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah pesisir,
serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir Pantai Timur Sumatera Utara, namun tidak semua
kabupaten/kota di wilayah pesisir. Penelitian ini dilaksanakan di 3 (tiga) Kabupaten/kota pesisir pantai timur
Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang. Waktu pelaksanaan
penelitian ini dilaksanakan dalam 120 hari ( 4 bulan) waktu kalender. Masalah pembangunan memiliki visi
memberdayakan manusia dan masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Keberdayaan masyarakat merupakan modal
utama masyarakat untuk mengembangkan dirinya serta mempertahankan dirinya di tengah-tengah masyarakat
lainnya. Masyarakat pesisir, yang sebagian besar merupakan masyarakat nelayan memiliki karakteristik yang
berbeda dengan masyarakat lainnya. Perbedaan ini karena adanya keterkaitan yang erat dengan karakteristik
ekonomi wilayah pesisir, latar belakang budaya dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Pada umumnya
masyarakat pesisir memiliki nilai budaya yang orientasinya selaras dengan alam. Oleh karenanya, teknologi yang
digunakan untuk memanfaatkan sumber daya alam adalah teknologi adaptif dengan kondisi wilayah pesisir.
Kehidupan sosial masyarakat pesisir biasanya pendidikannya rendah, produktivitasnya sangat tergantung pada
musim, terbatasnya modal usaha, kurangnya sarana penunjang, buruknya mekanisme pasar dan lamanya transfer
teknologi dan komunikasi. Hal-hal tersebut mengakibatkan pendapatan masyarakat pesisir, khususnya nelayan
pengolah, menjadi tidak menentu. Kesimpulan 1. Wilayah pesisir terdiri dari kawasan tepi pantai dan pulau-pulau
besar. Wilayah pesisir memiliki potensi sumberdaya kelautan yang besar 2. Kondisi ekosistem wilayah pesisir kab
langkat, Deli Serdang dan Medan telah mengalami degradasi atau kerusakan dalam beberapa tahun terakhir ini baik
secara kuantitas maupun kualitas yaitu ekosistem terumbu karang 3. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir
3 kota terpilih khususnya nelayan merupakan hasil adaptasi nelayan terhadap lingkungan fisik yang dialaminya
dalam upaya memaksimalkan kesempatan hidupnya dengan beraktifitas sebagai nelayan 4. Total Skor yang
diperoleh pada matriks IFE sebesar 2,80, hal ini menunjukkan bahwa kondisi internal kuat dimana kekuatan yang
dimiliki untuk pengembangan ekonomi masyarakat pesisi pantai timur sumatera utara cukup kuat dan mampu
menanggulangi serta mengatasi kelamahan yang dimiliki dalam pengembaangan ekonomi masyarakat pesisir 5.
Total Skor pada matriks EFE berada diatas 2,5 yaitu 2,95 hal ini menunjukkan bahwa kondisi eksternal kuat.
Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir pantai timur sumatera utara mampu memanfaatkan peluang yang ada
serta mampu mengahadapi dan mengantisipasi ancaman yang dating dalam pengembangan ekonomi masyarakat
pesisir 6. Hasil SWOT mneghasilkan 8 strategi dan 3 strategi utama yang perlu dan harus ditindaklanjuti untuk
perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir pantai timur Sumatera Utara(langkat, Deli Serdang,

medan) yang terpadu dan berkelanjutan bagi ekonomi masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi
sumberdaya pesisir dan laut pantai timur sumatera utara masih sangat potensial untuk dapat dikembangkan apalagi
untuk pengemabngan ekonomi masyarakat pesisir.
TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN
Sebagai Negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer, sebagian
besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Tujuan penelitian adalah untuk menyusun rencana pengembangan
ekonomi masyarakat pesisir di pantai timur Sumatera Utara. Membuat langkah-langkah upaya pengentasan
kemiskinan masyarakat pesisir di pantai timur Sumatera Utara, dan untuk merekomendasikan kebijakan
pengembangan ekonomi masyarakat pesisir di pantai timur Sumatera Utara dalam upaya pengentasan kemiskinan.
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