
dilakukan oleh Pusat 
Penelitian Sosial Ekonomi 
Kelautan dan Perikanan  
adalah membentuk kelem-
bagaan Sentra Inovasi 
Teknologi dan Bisnis Sime-
ulue (SINTEK & Bisnis Sime-
ulue).   

Kelembagaan ini diben 
tuk, bermitra dengan 
berbagai pihak yang mem-
iliki kepentingan untuk 
membangun perekonomian 
Simeulue.  

SINTEK & Bisnis Sime-
ulue itu, merupakan wadah 
yang menjadi pelopor  
perubahan dalam mengem-
bangkan perekonomian 
Simeulue, dengan: inovasi, 
penumbuhan entrepreneur 
dan memperkuat   kelem-
bagaan yang  mengguna 
kan inovasi dan menum-
buhkan entrepreneur pada  

perekonomian Simeulue  

Kabupaten Simeulue 
adalah salah satu kabupat-
en di Provinsi Aceh  yang 
rmasuk dalam katagori 
pulau terdepan. Kabupaten 
ini terletak pada koordinat 
20 15’ - 20 55’  Lintang 
Utara dan 950 40’ - 960 
30’ Bujur Timur serta be-
rada di sebelah barat 
daya Provinsi Aceh.  

Perekonomian Simeulue 
berdasarkan PDRB di to-
pang oleh 3 lapangan 
usaha, yaitu: Pertanian  

36,23%.  (Pertanian, Peter-
nakan, dan jasa perburuan 
[19,37%],  Kehutanan dan 
penebangan kayu [5,06%], 
Perikanan[11,8%]). Perda- 
gangan  12,66%, Admin-
istrasi Pemerintahan sebe-
sar 15,57%.   Lapangan 
Usaha Industri Pengolahan 
yang banyak memerlukan 
tenaga kerja kontribusinya 
sangat kecil (1,43%).  Data 
10 tahun menunjukkan  
produktivitas berbagai 
lapangan usaha dalam 
perekonomian Simeulue 
cukup rendah.  Perekonomi-
an Simeulue belum berkem-
bang seperti yang di-
harapkan. Hal ini terlihat 
pada struktur perekonomi-
an Simeulue sepanjang 
tahun.  

Oleh sebab itu, diperlu 
terobosan  dalam mem-
bangun perekonomian      
Simeulue.  Terobosan yang 

PERLUKAH  SENTRA INOVASI TEKNOLOGI & BISNIS SIMEULUE ? 

c. Membangun jaringan 
kerja dengan mitra 
mengembangkan poten-
si perekonomian melalui 
Research Business & De-
velopment  untuk me-
manfaatkan investasi 

program PSKPT-KKP. 

Sebagai pelopor inovasi 
pada perekonomian Sime-
ulue, maka tujuan SINTEK 
dan Bisnis Simeulue adalah 

untuk:  

a. menghasilkan produk 
berbasis inovasi di 
Simeulue. Agar produk 

berbasis inovasi ini, 
dapat meningkatkan 
daya saing di pasar 

tujuan.  

b. Menumbuhkan 
wirausaha di Simeulu 
untuk membuka lapan-

gan usaha baru. 

Sentra Inovasi Teknologi & Bisnis Simeulue 

Inov as i ,  ent rep reneur  dan  ke lembagaan  merupakan  3  p i la r  pembangunan ekonomi .  Dengan  3  p i la r  

i tu ,   ge l ia t  pembangunan ekonomi  dapat  d ikembangkan,  dan in i  t e lah  d ibukt ikan  o leh  beb erapa  

pakar   yang  merancang pembangunan ekonomi  d i  pedesaan .    

TUJUAN SINTEK DAN BISNIS SIMEULUE 

 Sentra Inovasi Bisnis dan 

Technopark   

 Pilihan  pada   SINTEK & Bisnis 

Simeulue  dilakukan setelah 

tanggung jawab pembangunan 

Technopark Simeulue tidak lagi 

pada Balitbang KP. 

 Pengembangan  SINTEK &  Bisnis  

di Simeulue dilakukan  bermitra  

dengan berbagai pihak.  

 Pada SINTEK & Bisnis Simeulue ini  

pengusaha berperan , sebagai 

pengerak  bisnis di Simeulue. 

Peran ini disokong dengan hasil  

penelitian dan   kebijakan pem-

anfaatan  infrastruktur PSKPT  di 

Simeulue. 

Info tentang : 

Perlukah SENTRA Inovasi 

di Simeulue 
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Tujuan SINTEK & Bisnis 

Simeulue 
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Peran SINTEK & Bisnis 

Simeulue 
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Kelembangaan SINTEK & 

Bisnis Simeulue 
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Peran SINTEK men-

dukung PSKPT Simeulue 
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PPI Lugu & Tantangan 

SINTEK 
3 

Alenan Rintisan Bisnis 

SINTEK & Pengusaha 
3 

Potensi Bisnis  Ikan di  Pangkalan 
Pendaratan Ikan Pajak Inpres Sina-
bang 

PELOPOR  IMPLEMENTASI  HASIL PENELITIAN  UNTUK  MENGEMBANGKAN  PEREKONOMIAN  



PERAN SENTRA INOVASI DAN BISNIS SIMEULUE 

PERAN SINTEK DALAM MENDUKUNG PSKPT SIMEULUE 

KELEMBAGAAN SINTEK DAN BISNIS SIMEULUE 

Sekretariat SINTEK & 
Bisnis Simeulue berada pada 
Pusat Penelitian Sosial 
Ekonomi Kelautan dan Peri-
kanan. Sedangkan di Sime-
ulue telah  dirintis perwaki-
lan SINTEK & Bisnis kerjasa-
ma dengan pengusaha. Per-
wakilan ini bersatu  dengan 
binaan pengusaha  dalam  

“rumah inovasi”.  

Penelitian World Bank 
menunjukkan inovasi dapat 
meningkatkan produktivitas 
ekonomi suatu negara 
(World Bank, 2010). Tentu, 
inovasi harus didukung inves-
tasi, entrepreneur dan ke-

bijakan pemerintah. 

Sebagai pulau terdepan 
dengan berbagai keterba 
tasan Simeulue memerlukan 

kelembagaan pendorong 
inovasi dalam  perekonomi-
annya. Kelembagaan SIN-
TEK & Bisnis Simeulue  ada-
lah salah satu pilihan. Kelem-
bagaan  i n i  men jad i 
“jembatan” antara pemilik 
teknologi, pengusaha dan 
pemerintah untuk mengem-
bangkan  perekonomian 

Simeulue.  

bangan perikanan di Sime-

ulue. 

Penelitian pengembangan 
kluster kawasan peikanan 
Simeulue. Penelitian ini mem-
beri informasi kawasan 
pengembangan perikanan di 

Simeulue 

Untuk mendukung pengem-
bangan perekonomian Sime-
ulue dan program PSKPT di 
Simeulue SINTEK & Bisnis  
me la kukan  bebe rapa 

penelitian. 

Penelitian untuk mendukung 
keberlanjutan bisnis peneri-
ma bantuan PSKPT Simeulue. 

Kegiatan ini dilakukan agar 
investasi program PSKPT di 
Simeulue dapat berkem-

bang.  

Penelitian aspek sosial 
ekonomi masyarakat peri-
kanan Simeulue. Penelitian 
ini  untuk mendapat data 
sosial ekonomi pengem-
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Peran Sentra Inovasi 
Teknologi &  Bisnis  dalam 
mengembangkan perekonomian 

Simeulue  tetap memerlukan 
mitra  yang dapat  memobilisasi  

semua potensi  untuk  memajukan  
perekonomian  Simeulue..  

Lahan Hibah Pemda Simeulue untuk 
Pembangunan Techno Park Sime-
ulue.  

SMK Perikanan Ganting, Mitra  Poten-
sial SINTEK untuk mencetak  Enterpre-
neur Simeulue dan Sebagai Rumah 
Inovasi 

Kedua, melakukan kegiatan 
aksi pendampingan tenan 
bersama pemilik teknologi 
dan pengusaha untuk 
mendapat wirausaha baru 
di Simeulue. Terdapat be-
berapa pendampingan 
yang telah dilakukan sep-
erti: pemanfaatan limbah 

kulit kerang, teknologi budi-
daya lobster, pemanfaatan 
limbah kulit ikan dan ino-
vasi produk olahan hasil 

perikanan Simeulue.  

Sentra Inovasi Teknologi dan 
Bisnis Simeulue ini dirancang 
melakukan dua peran dalam 
membangun perekonomian 

Simeulue: 

Pertama, melakukan kajian 
aspek sosial ekonomi ten-
tang pengembangan 

perekonomian Simeulue. 
Kajian yang dilakukan ter-
masuk strategi revitalisasi 
PPI Lugu, keberlanjutan  
bisnis penerima bantuan 
program PSKPT, pemetaan 
pendapatan dan penge-
luaran rumah tangga peri-

kanan pada 10 Kecamatan 
di Simeulue,  keragaan 
teknologi dan usaha pada 
10 Kecamatan di Simeulue, 
Potensi bisnis dan keber-
lanjutan usaha lobster di 
Simeulue, Pemetaan potensi 
budidaya laut di Simeulue, 
serta assessment pem-

anfaatan potensi perairan 
umum daratan di Simeulue.  
Kegiatan penelitian terse-
but dilakukan dengan 
mengikut sertakan penyuluh 
tenaga bantu, peneliti dan 

perguruan tinggi  



“Alenan”, Rintisan Bisnis SINTEK dengan  Pengusaha dalam membangun 
Perekonomian Simeulue  

bangkan, yaitu: rendang caka-
lang,  cakalang ambu ambu, 
dan rendang daging kerbau 
khas Simeulue.  Target pasar 
adalah pengunjung ke Simeulue 

dan pasar swalayan. 

Bisnis ini, selain berproduksi & 
mempromosikan produk olahan 
juga melakukan transfer penge-
tahuan kepada wirausaha  di 

Simeulue.  

Seperti telah diungkapkan 
sebelumnya, peran Industri Pen-
golahan dalam PDRB Simeulue 
hanya 1,43%.  Angka ini meru-
pakan tantangan dalam 
pengembangan  perekonomian 

Simeulue.  

“Alenan” merupakan  rintisan 
bisnis yang  dikembangkan  
oleh pengusaha yang bermitra 
dengan SINTEK. Bisnis ini 

dibangun untuk mengem-
bangkan perekonomian Sime-
ulue. Bisnis ini dikembangkan 
dengan  memanfaatkan jarin-
gan “rumah inovasi” yang 
dirintis oleh  pengusaha bersa-
ma Sentra Inovasi Teknologi & 
Bisnis Simeulue pada beberapa 

tempat di Simeulue. 

Terdapat beberapa produk 
“Alenan” yang sedang dikem-

PPI LUGU,  TANTANGAN SINTEK DALAM MENDUKUNG PSKPT SIMEULUE 

Oleh sebab itu, perlu pengu-
saha  yang memiliki pasar dan 
kemampuan manajerial yang 
handal untuk memasarkan ikan 

ke luar Simeulue.  

Peran pengusaha akan efektif 
jika dikuti kebijakan pemanfaa-
tan infrastruktur PPI Lugu yang 

tepat.  

Untuk memanfaatkan fasilitas 
PPI Lugu, pengusaha harus 
membangun jaringan sosial 
baru dan mengintegrasikan 

dengan jaringan sosial yang 
ada, agar dapat memobi-
lisasi ikan yang tersebar 

pada berbagai lokasi 

Investasi PSKPT pada PPI Lugu 
sejak 2015 sampai pertenga-
han 2016 mencapai Rp. 14 
Milyar, digunakan untuk reno-
vasi, dan pembangunan be-

berapa fasilitas PPI Lugu. 

Perlu dicatat di Simeulue ter-
dapat 51 pangkalan pendara-
tan ikan. PPI Lugu salah satu 
pangkalan penting di Simeulue 

yang harus difungsikan.  

Kajian terhadap pangkalan 
pendaratan ikan menunjukkan 
jaringan sosial yang dibangun 
nelayan dan  “penggalas”, 
serta “penggalas” dan “Toke 
Bangku” merupakan jaring 
pengaman sosial masyarakat 

perikanan Simeulue. Jaringan 
sosial yang dibangun oleh 270 
penggalas ini berperan me-
masarkan ikan ke berbagai 

pelosok di Simeulue.   

Jumlah ikan yang didaratkan di 
Simeulue per hari   sekitar 
189,9 Ton .  Kemampuan  
“penggalas” memasarkan ikan 
mencapai 34,6  Ton per hari.  
Sehingga terdapat ikan yang 
harus dipasarkan oleh “Toke 
Bangku” sebesar 155,4 Ton per 
hari. Jumlah  ini tidak mudah  
didistribusikan oleh Toke Bangku 
karena kapasitas jaringan sosial 
mereka terbatas dan kemampu-
an manajerial masih konvension-

al. 

Bisnis Lobster Perlu Inovasi 

terdapat beberapa jenis lobster 
yang sulit diperoleh. Ini 
didasarkan pada informasi 
beberapa  tokoh masyarakat di 

Simeulue.  

Budidaya lobster merupakan 
alternatif.  Budidaya ini me-
manfaatkan benih alam,. Tehnik 
budidaya dapat dilakukan 
dengan bak dalam bangunan 

atau dalam kontainer di lautan. 

    

Lobster merupakan sumber 
pendapatan masyarakat di 

Pesisir Simeulue. 

Lobster yang di pasarkan ke 
luar Simeulue  pada Tahun 
2015 mencapai 49.261 ekor 
setara dengan 24.471 kg .  
Survey yang dilakukan pada 
April 2016, menunjukkan ke-
mampuan jaringan sosial 
pemasok lobster pada setiap 
desa, mampu menyediakan 

lobster sekitar  91 kg  per bu-

lan. 

Semua pasokan lobster di-
peroleh dari alam dengan  
menggunakan  kompresor. 
Tehnik ini tidak ramah ling-
kungan dan tidak aman.  Dan 
Lobster yang ditangkap tidak 
seragam dalam ukuran dan 
jenis. Kelestarian  populasi lob-
ster kian terancam. Bahkan 

3 Sentra  Inovasi  Teknologi  dan Bisnis  Simeulue 

PPI Lugu, potensi infrastruktur yang memer-

lukan inovasi untuk dimanfaatkan 

“Alenan” Produk hasil Inovasi pengem-

bangan bisnis pengusaha dan SINTEK & 

Bisnis Simeulue 

alternatif inovasi budidaya lobster 

dalam kontainer 
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