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5 BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil kesimpulan dari keseluruhan studi 

yang dilakukan, rekomendasi yang diajukan, kelemahan studi dan saran untuk studi 

lanjutan dari penelitiaan ini. 

 

5.1 Temuan Penelitian 

Dalam penelitian ini diperoleh temuan dari hasil analisis yaitu sebagai 

berikut: 

1. Terdapat perbedaan sebaran dan besaran potensi simpul pengembangan 

komoditas dari RPJMN 2015-2019 Buku III bagian pengembangan ekonomi 

wilayah Pulau Sumatera hasil dari perbandingan arahan kebijakan 

pengembangan komoditas di Pulau Sumatera dengan kondisi eksisting 

komoditas pada tahun 2017 dan analisis sektor basis wilayah, namun sebagian 

simpul pengembangan komoditas tetap sama. Perbedaan simpul 

pengembangan komoditas tersebut pada Provinsi Sumatera Utara yang 

sebelumnya di Langkat dan Labuhan Ratu sebagai simpul pengembangan 

komoditas karet menjadi kelapa sawit. Selain itu terdapat wilayah yang 

memiliki potensi besar sebagai simpul pengembangan komoditas, namun 

belum terakomodasi dalam kebijakan tersebut, yaitu Aceh Timur, Bungo, 

Bengkulu, Belitung Timur sebagai simpul pengembangan komoditas kelapa 

sawit dan Aceh Barat, Mandailing Natal, Pasaman, Indragiri Hilir, Bengkulu 

Utara, Bengkulu Selatan, Bangka Selatan, dan Kep. Riau sebagai simpul 

pengembangan komoditas karet serta Sawah Lunto, Tebo, dan Musi 

Banyuasin sebagai simpul pengembangan batubara. Sedangkan untuk 

besaran potensi komoditas tertinggi pada Provinsi Riau (komoditas kelapa 

sawit) dan Provinsi Sumatera Selatan (komoditas karet dan batubara). 
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2. Konektivitas maritim pelabuhan di Pulau Sumatera cukup tinggi dengan 

indek konektivitas maritim tertinggi 730,06 ton per mil per tahun di 

Pelabuhan Pulau Sambu. Kegiatan maritim Pulau Sumatera lebih dominan 

pada sumatera bagian tengah Sumatera, yaitu: Provinsi Riau dan Kepulauan 

Riau pada pelabuhan-pelabuhan tersebut. Tingginya konektivitas maritim 

menggambarkan interaksi dan keterkaitan antarwilayah dari pergerakan 

barang Pulau Sumatera dengan negara-negara di dunia. Interaksi 

antarwilayah dari pergerakan barang terbesar antara Pulau Sumatera dengan 

negara-negara di Dunia dengan negara Singapura, Mesir, Australia, Malaysia, 

India, Cina, Thailand, Brazil, Amerika Serikat, dan Belanda. Sedangkan 

secara internal Indonesia, Pulau Sumatera interaksi tertinggi dengan 

Pelabuhan Balikpapan Kalimantan Timur dan Pelabuhan Tanjung Priok, 

Sunda Kelapa dan Marunda DKI Jakarta. Pola pergerakan barang Pulau 

Sumatera dominan ke Benua Asia sebesar 98,57 persen, Benua Eropa 0,60 

persen, Benua Australia 0,32 persen, Benua Afrika 0,25 persen, Benua 

Amerika Utara 0,24 persen, dan Benua Amerika Selatan 0,03 persen dari total 

ekspor Pulau Sumatera. Dilihat dari tipologi pelabuhan, pelabuhan-pelabuhan 

di Pulau Sumatera masih dominan sebagai pelabuhan supplier rendah, 

pelabuhan demander rendah, dan pelabuhan importir rendah. Selain itu juga, 

terdapat ada pelabuhan yang hanya melakukan kegiatan muat saja tidak ada 

kegiatan bongkar di pelabuhan tersebut adalah pelabuhan Tanjung Buyut, 

Tarahan, Meulaboh, Plaju Tuks Pertamina, Sikakap, Manggar, Belanak 

Terminal, Belida Terminal, Kuala Enok, Kakap Natuna Terminal, Sugihan, 

Sungai Lilin, Anoa Natuna Pt., Bintuhan/Linau, Sedanau, dan Sungai 

Lumpur. Sedangkan pelabuhan yang hanya aktivitas pelabuhan bongkar saja, 

tidak ada aktivitas muat di pelabuhan adalah pelabuhan Bengkalis, Sungai 

Liat, Kota Agung, Teluk Kabung, Susoh, Bagan Siapi-api, Nipah Panjang, 

dan Labuhan Bajau. 

3. Keterhubungan sistem transportasi darat dengan sistem transportasi maritim 

Pulau Sumatera sudah cukup baik, dimana simpul-simpul sumber daya 

potensial sudah terhubung dan didukung dengan infrastruktur jaringan jalan 

nasional, provinsi, kabupaten, jalur kertaapi eksisting maupun rencana, dan 
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jaringan jalan tol baik eksisting maupun dalam tahap rencana dan kontruksi. 

Semua infrastruktur tersebut sekitar 70 persen sudah terhubung dengan 

pelabuhan-pelabuhan yang memiliki indeks konektivitas maritim tinggi 

dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah di Pulau Sumatera. 

Keterhubungan sistem transportasi darat dengan sistem transportasi maritim 

dilihat dari tingkat aksesibilitas wilayah di Pulau Sumatera cukup baik, hanya 

di beberapa wilayah saja aksesibilitasnya kurang baik. Aksesibilitas yang 

cukup baik tersebut didukung dengan konektivitas maritim yang tinggi. 

Namun, terdapat aksesibilitas jaringan transportasi darat yang memadai dan 

demand tinggi, tetapi tidak didukung dengan tingkat konektivitas maritim 

yang baik. Selain itu, juga terdapat pelabuhan yang tingkat konektivitas 

maritim dan supply maupun demand tinggi, namun tidak didukung dengan 

aksesibilitas jaringan transportasi darat yang memadai, yaitu pada pelabuhan 

Melaboh, pelabuhan Teluk Bayur, pelabuhan Muara Sabak, pelabuhan Kuala 

Tungkal, pelabuhan Talang Duku, pelabuhan Tanjung Pinang, pelabuhan 

Tanjug Uban, dan pelabuhan Teluk Kabung.  

 

5.2 Kesimpulan Studi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

potensi sumber daya Pulau Sumatera sangat tinggi potensi komoditas batubara, 

karet, dan kelapa sawit yang tersebar menyeluruh di wilayah-wilayah Pulau 

Sumatera. Simpul-simpul potensial sumber daya tersebut didukung dengan sistem 

transportasi darat jalan maupun jalur rel dalam men-delivery hasil produksi sumber 

daya sebagai input kepada pelabuhan untuk melakukan aktivitas bongkar muat 

barang. Tidak hanya itu didukung dengan sistem transportasi darat, simpul-simpul 

potensial sumber daya juga terhubung langsung dengan pelabuhan-pelabuhan 

terdekat. Simpul-simpul potensial sumber daya ini sebagai pusat kegiatan 

pengembangan sumber daya di wilayah tersebut dalam meningkatkan nilai ekonomi 

wilayah dan berkontribusi dalam pengembangan wilayah untuk mengurangi 

disparitas antarwilayah dan meningkatkan interaksi antarwilayah di Pulau 

Sumatera. Dimana dengan dominannya pergerakan barang dari simpul tersebut 
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menggunakan pelabuhan menjadikan maritim sebagai katalis pemicu 

pengembangan wilayah di Pulau Sumatera. Peranan transportasi maritim tersebut 

dalam pengembangan wilayah Sumatera dan Nasional tergambarkan dengan 

tingginya pergerakan barang yang masuk maupun keluar dari wilayah Pulau 

Sumatera baik secara konstelasi internal Sumatera, konstelasi nasional, maupun 

konstelasi dunia yang menunjukkan bahwa tingginya peran transportasi maritim 

tersebut. Konektivitas maritim pelabuhan di Pulau Sumatera dan didukung dengan 

sistem transportasi darat yang saling bersinergi satu sama lain, memberikan dampak 

positif terhadap perkembangan wilayah-wilayah di Pulau Sumatera terutama pada 

wilayah-wilayah sekitar pelabuhan-pelabuhan yang memiliki konektivitas maritim 

tinggi mengalami perkembangan yang sangat baik dibandingkan wilayah lainnya. 

Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemerataan dan peningkatan konektivitas maritim 

pada pelabuhan-pelabuhan yang memiliki konektivitas maritim rendah, agar 

wilayah disekitar pelabuhan tersebut mengalami pertumbuhan wilayah dan 

mengurangi disparitas antarwilayah di Pulau Sumatera. 

 

5.3 Rekomendasi Studi 

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Perlu adanya hilirisasi industri pengolahan sumber daya di simpul-simpul 

sumber daya potensial dalam meningkatkan nilai ekonomi wilayah. Dengan 

adanya hilirisasi industri pada simpul-simpul tersebut, dapat menyerap 

barang yang masuk dan menghasilkan barang yang dapat diekspor keluar 

wilayah, sehingga dapat memberikan dampak pada konektivitas maritim dan 

perkembangan wilayah. 

2. Transportasi maritim Pulau Sumatera memiliki peran yang sangat besar 

terhadap regional development Pulau Sumatera. Masih cukup banyak 

pelabuhan-pelabuhan memiliki indeks konektivitas maritim yang rendah. 

Pemerintah harus meningkatkan produksi dan konsumsi wilayah sekitar 

pelabuhan tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk meningkatkan 

infrastruktur pelabuhan maupun penunjang pelabuhan. 



143 

 

 

 

3. Pada pelabuhan dengan konektivitas maritim rendah harus didukung dengan 

akses yang baik ke pelabuhan selain peningkatan infrastruktur pelabuhan, 

karena konsumsi dan produksi di wilayah sekitar pelabuhan cukup tinggi, 

agar potensi yang ada dapat teroptimalkan. 

4. Aktivitas maritim Pulau Sumatera dominan terjadi di wilayah sumatera 

bagian tengah pada pelabuhan Dumai, Tanjung Uban, Pulau Sambu, Lubuk 

Gaung dan lainnya, padahal ada pelabuhan Belawan di Sumatera Utara 

sebagai pelabuhan Hub Internasional. Untuk meningkatkan aktivitas di 

pelabuhan Belawan, pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan arus 

pelayaran untuk ekspor impor barang, sehingga pelabuhan Belawan dapat 

berfungsi sesuai dengan fungsinya sebagai Hub Internasional dalam 

mengurangi ketergantungan terhadap pelabuhan-pelabuhan di Singapura dan 

Malaysia. 

5. Teridentifikasi bahwa keterhubungan transportasi maritim dengan 

transportasi darat berdasarkan simpul-simpul sumber daya potensial dengan 

pelabuhan di Pulau Sumatera dan tingkat aksesibilitas wilayah sudah cukup 

baik, hanya terdapat dibeberapa pelabuhan yang perlu ditingkatkan 

aksesibilitas wilayahnya. Sehingga pemerintah perlu untuk meningkatkan 

aksesibilitas wilayah melalui pemantapan/perbaikan jaringan transportasi 

darat di Pulau Sumatera. Terutama pada pelabuhan-pelabuhan supplier dan 

demander yang tinggi. 

 

5.4 Keterbatasan Studi 

Dalam penulisan penelitian ini terdapat keterbatasan studi dalam meneliti 

sistem transportasi maritim dalam mendukung pengembangan wilayah Pulau 

Sumatera dan Nasional sebagai berikut: 

1. Penelitian ini tidak seluruh sumber daya dimasukkan untuk dianalisis, hanya 

sumber daya-sumber daya yang ada dalam RPJMN Buku III 2015-2019. 

Sehingga sumber daya lain yang di luar RPJMN Buku III 2015-2019 tidak 

terakomodasi dan tidak tergambarkan secara utuh potensi sumber daya di 

Pulau Sumatera. Apabila diketahui secara keseluruhan potensi sumber daya 
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di Pulau Sumatera maka dapat dianalisis secara komprehensif dan 

menghasilkan potensi yang beragam, sehingga dapat lihat konektivitasnya 

dengan pelabuhan disekitar. 

2. Penelitian ini juga tidak secara detail dan spasial dalam menggambarkan 

pergerakan tiap jenis komoditas yang mengalami pergerakan dari satu 

pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Apabila dilakukan, akan lebih 

menggambarkan jenis komoditas yang memiliki ketergantungan 

antarwilayah dan interaksi antarwilayah yang menjadi karakteristik yang khas 

dari wilayah-wilayah di Pulau Sumatera. 

3. Dalam analisis konektivitas maritim hanya menggunakan data 1 (satu) tahun 

di Tahun 2018. Apabila terdapat data time series dapat dilakukan analisis 

proyeksi pergerakan dan perkembangan konektivitas maritim di Pulau 

Sumatera 20 tahun kedepan. 

 

5.5 Saran untuk Studi Lanjutan 

Untuk penelitiaan selanjutnya, diharapkan untuk memperhatikan 

kelemahan-kelemahan penelitian yang ada, maka saran untuk penelitian lanjutan 

sebagai berikut: 

1. Dilakukan studi lanjutan tentang potensi sumber daya secara menyeluruh di 

Pulau Sumatera dilihat dari besaran cadangan dan perkembangan neraca 

komoditas di setiap wilayah di Pulau Sumatera. 

2. Dilakukan studi lanjutan tentang perkembangan konektivitas maritim di 

Pulau Sumatera. 

3. Dilakukan studi lanjutan tentang kontribusi pelabuhan dalam perkembangan 

ekonomi wilayah dengan mempertimbangkan jenis komoditas ekspor dan 

impor wilayah di Pulau Sumatera. 

4. Dilakukan studi lanjutan dengan data yang lebih lengkap dan skala wilayah 

yang lebih kecil (provinsi di Pulau Sumatera) agar tingkat kedalaman analisis 

lebih dalam dan sampai pada perhitungan ekonometrika infrastruktur 

terhadap pengembangan wilayah. 
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5. Dilakukan studi lanjutan konektivitas maritim Pulau Sumatera dengan 

mempertimbangkan variabel biaya transportasi dan lama waktu pergerakan 

barang dalam melihat pengaruh konektivitas maritim Pulau Sumatera 

terhadap kedua variabel tersebut. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 


