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T a n a h

Salam Redaksi
Pariwisata dan Usaha,
Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) merupakan hal
yang saling berhubungan
dan sangat erat kaitannya.
Pasalnya, jika pariwisata
t e r u s m e n e r u s
dikembangkan maka akan
membawa angin segar bagi
industri UMKM. Pelaku
UMKM akan bertumbuh
secara pesat dengan
adanya kemajuan di sektor
pariwisata. Seperti halnya UMKM yang dapat memasok kebutuhan terkait
dengan pariwisata.
Oleh karenanya dengan kemajuan sektor pariwisata akan mendongkrak
roda perekonomian masyarakat. Saat ini juga pemerintah sedang gencar
mempromosikan potensi pariwisata dengan berbagai cara. Tentunya bukan
tak berdasar, karena hanya ingin memajukan taraf perekonomian khususnya
masyarakat yang berdomisili di area wisata tersebut.
Dalam edisi LXXI yang merupakan perdana di tahun 2018, Buletin Serdang
Bedagai terus berpacu menampilkan berbagai macam produk yang menjadi
potensi unggulan di Tanah Bertuah.
Salah satunya adalah anyaman tikar pandan buatan Eva Harliah warga
Kecamatan Pantai Cermin. Produk hasil kreativitasnya telah mampu
menembus pasar nasional serta telah banyak kebanjiran orderan dari
masyarakat di berbagai daereah. Tak hanya kerajinan anyaman saja yang
menjadi unggulan Sergai, terdapat juga “Garam Cap Matahari” yang juga
produk unggulan dari pengembangan UMKM Sergai.
Untuk sektor pariwisata, telah kami suguhkan potensi pantai seperti Pantai
Cemara Kembar beserta kearifan lokalnya. Sedangkan dalam meningkatkan
kunjungan wisata, melalui Dinas Pora Parbud telah menggalakkan beragam
potensi seni dan budaya yang bertujuan menarik minat para wisatawan.
Demikian beberapa rubrik yang dapat kami hadirkan pada edisi
perdana Buletin Serdang Bedagai di tahun 2018 ini. Kami juga berharap
dengan geliat UMKM yang tumbuh di Sergai akan mampu juga meningkatkan
sektor pariwisata.
IKHSAN AP.
Kadis Kominfo Sergai

Pembina :
1. Bupati
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U N G G U L

Kerajinan

Anyaman
Sektor Unggulan Kerajinan
Masyarakat Serdang Bedagai

Dewasa ini minat masyarakat
terhadap produk-produk yang
berasal dari bahan dasar alam
kembali bergeliat, seperti
kerajinan anyaman pandan dan
lidi sawit. Modifikasi produk
kerajinan yang unik dan menarik
menjadikan produk kerajinan
anyaman ini tetap diminati dan
digemari pembeli yang umumnya
berasal dari kaum hawa.
Produk Kerajinan Anyaman
Pandan, Kreasi Andalan Turun
Temurun.
Produk kerajinan anyaman
pandan yang ada di Kabupaten
Serdang Bedagai banyak

dilakukan oleh para ibu rumah
tangga yang ada di pesisir
Kecamatan Pantai Cermin.
Kerajinan anyaman
pandan yang sudah cukup dikenal
salah satunya adalah hasil
kerajinan anyaman pandan Ibu
Eva Harliah. Hasil kerajinan
anyaman pandannya beraneka
macam model,
seperti tikar
pandan dengan aneka warna
serta ukuran yang berbeda,
sandal, tas, dompet, tempat tisu,
taplak meja dan lain-lain.
Hasil kerajinan anyaman
pandan buatannya selalu
menarik perhatian pengunjung
disetiap kegiatan yang
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dilaksanakan pemerintah baik
tingkat lokal maupun nasional.
Anyaman pandan ini selalu
disertakan pada setiap stan
p e m b a n g u n a n Pe m e r i n t a h
Kabupaten Serdang Bedagai
beserta produk unggulan lainnya.
Setiap kali diikutsertakan di
dalam pameran yang diadakan
oleh Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai maupun
pameran lainnya, anyaman
pandan selalu laku terjual, dan
bagi yang berminat akan
langsung menghubunginya atau
datang langsung di toko miliknya.
Pada umumnya, kerajinan
anyaman pandan ini juga

sudah mulai meninggalkan tradisi
tersebut. Maka dengan adanya
kegiatan ini kita optimis bahwa
produk khas puak melayu akan
bangkit dan dikenal di berbagai
negara, sehingga produk
unggulan daerah khas
masyarakat pesisir akan
terwujud”, ungkap Bapak Kepala
Desa.
Kerajinan Anyaman Lidi Sawit,
Dari Hasil Alam Menjadi Kreasi
Menawan

dilakukan oleh para ibu rumah
tangga lainnya yang ada di
Kecamatan Pantai Cermin,
sehingga anyaman pandan mudah
dijumpai di daerah ini. Hal ini
karena anyaman pandan
merupakan kerajinan tangan
yang dilakukan oleh masyarakat
melayu yang sudah dilakukan
secara turun temurun.
Dalam memasarkan
produk kerajinan anyaman
pandan biasanya pengrajin hanya
menunggu pembeli di rumah,
menunggu pesanan, dan ada juga
yang
m e n j u a l k e ra ji n a n
anyaman lewat media online.
Selain itu, ada juga yang
diecerkan langsung maupun
dipasarkan melalui event-event
yang diselenggarakan
oleh
Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai, Provinsi Sumatera
Utara, maupun di dalam event
tingkat nasional.
Anyaman pandan yang
sering dianyam biasanya adalah
jenis tikar. Ukuran tikar pandan
ini beragam baik segi corak
warnanya maupun ukurannya.
Untuk ukuran 1,5 m x 1,5 m
dibandrol dengan harga Rp.

90.000,00. Ukuran 1,5 m x 2 m
dibandrol dengan harga Rp.
130.000,00. Ukuran 2 m x 2 m
dibandrol dengan harga Rp.
170.000,00. Ukuran 2 m x 2,5 m
dibandrol dengan harga Rp.
250.000,00. Ukuran 3 m x 3 m
dibandrol dengan harga Rp.
300.000,00. Ukuran 3 m x 3,2 m
sampai 3,5 m dibandrol dengan
harga Rp. 400.000,00. Sementara
itu, untuk anyaman pandan jenis
sandal, tas, dompet, tempat tisu,
dan taplak meja harganya lebih
bervariasi yaitu dibandrol dengan
harga Rp. 15.000,00. hingga Rp.
150.000,00. sesuai dengan
permintaan.
Ke p a l a D e s a Pa n t a i
Cermin Kiri Kecamatan Pantai
Cermin M Elizar mengungkapkan
bahwa, sebagian besar
masyarakat di pesisir merupakan
para pengrajin anyaman pandan.
Karena produk tersebut
merupakan produk yang
dikerjakan turun-temurun oleh
masyarakat pantai cermin.
“Sekitar 70 % masyarakat di sini
merupakan pengrajin produk
anyaman pandan akan tetapi
untuk saat ini generasi muda
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Pohon kelapa sawit
secara keseluruhan memiliki
manfaat yang dapat digunakan
baik buah, batang, daun, maupun
lidi atau batang sawit. Bagi
sebagian kecil masyarakat yang
ada di Kabupaten Serdang
Bedagai pohon kelapa sawit
dimanfaatkan dengan mengambil
air niranya untuk diolah menjadi
gula merah, dan ada juga
memanfaatkan lidi sawitnya
digunakan untuk membuat sapu,
tusuk sate maupun kerajinan
lainnya seperti keranjang atau
piring.
Sepasang suami istri Ibu
Juarni dan Bapak Aminuddin
Sijabat, warga desa Silau Rakyat
Kecamatan Sei Rampah,
memanfaatkan lidi sawit menjadi
kerajinan anyaman berbentuk
piring. Kerajinan lidi sawit ini
diolah dengan apik sehingga
menghasilkan karya yang bernilai
estetik dan banyak diminati
masyarakat lokal.
Kerajinan anyaman lidi
sawit Ibu Juarni dengan suaminya
Bapak Aminuddin Sijabat kini
sudah dikenal dikalangan
masyarakat di Kabupaten
Serdang Bedagai. Hasil kerajinan
anyaman lidi sawit berbentuk
berbagai macam produk seperti
piring, tempat buah, parsel,
mangkok nasi, dan aneka lampu
hias aladin. Namun, saat ini

pesanan yang sering dikerjakan
adalah aneka piring oval dan
tempat buah.
Ibu Juarni mengakui
kerajinan anyaman lidi sawit ini
belum lama ditekuninya.
Meskipun demikian, ia optimis
bahwa usaha kerajinan anyaman
lidi ini dapat menambah
penghasilan keluarganya serta
dapat m menyerap tenaga kerja
masyarakat yang ada di
lingkungan sekitar tempat
tinggalnya.
“Membuat kerajinan
anyaman lidi ini juga tidak terlalu
sulit. Pembuatannya hanya
membutuhkan kecekatan,
ketekunan, kesabaran serta
sentuhan kreativitas. Awal mula
membuat anyaman kerajinan lidi
sawit memang mengalami
kesulitan dan ujung jari tangan
juga terasa sakit. Namun, lama
kelamaan sudah terbiasa”,
ungkap Ibu Juarni. Dalam sehari
ia dapat membuat lima buah
anyaman piring oval dan tempat
nasi. Hasil kerajinan anyaman
ini semua dikerjakan
sendiri.
Kerajinan
anyaman lidi yang
dikerjakan sekarang
ini hanya terbatas
m e m e n u h i
p e s a n a n
masyarakat
yang ada di
sekitarnya.
Untuk itu,
s e t i a p

harinya Ibu Juarni menganyam
lidi untuk menjaga stock produk
seandainya ada permintaan yang
datang. Umumnya, yang kerap
kali memesan produk kerajinan
anyaman lidi miliknya adalah
rekan kerja suaminya yang
bekerja di Pemekab Serdang
Bedagai. Bahkan, Ia juga pernah
diminta untuk melatih
masyarakat melalui Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag) Kabupaten Serdang
Bedagai.
Tidak ada strategi khusus dalam
memasarkan hasil kerajinan
anyaman lidi tersebut.
Pemasaran hasil kerajinan
anyaman lidi saat ini hanya
sebatas dari mulut ke mulut.
Kerajinan anyaman lidi dengan
jenis aneka piring dan tempat
parsel harganya cukup
terjangkau. Produk tersebut
dibandrol dengan harga Rp.
10.000,00 dan anyaman lampu
gantung lengkap dengan lampu
harganya Rp. 300.000,00.
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Setiap menganyam satu buah
bentuk piring oval dibutuhkan
100 batang lidi sawit, dan setiap
1 Kg lidi sawit bisa dibuat tiga
buah bentuk piring oval. Lidi
sawit yang dianyam, untuk
membuat polanya harus dalam
keadaan masih basah, sebab jika
kondisi lidi sudah mengering akan
sulit untuk dibentuk polanya.
Dalam proses pembuatan
anyaman lidi, terlebih dahulu lidi
sawit yang sudah diambil dari
dahannya dibersihkan dari
daunnya hingga bersih.
Selanjutnya, ambil lidi yang
sudah bersih dan hitung berapa
banyak lidi yang digunakan sesuai
dengan pola yang diinginkan.
Kemudian, lidi siap dianyam.
Setelah selesai dianyam dan
dibentuk sesuai dengan pola yang
diinginkan, dilakukan
pengecatan dengan
menggunakan cat varnish.
(Rasum)

GARAM BERYODIUM

CAP MATAHARI
PRODUK UNGGULAN
DARI PENGEMBANGAN
UMKM SERGAI

G

aram merupakan bahan
masakan yang umumnya
digunakan sebagai
pelengkap sebuah hidangan
masakan. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan oleh para ahli,
garam terutama yang
mengandung yodium memiliki
kebaikan bagi kesehatan tubuh
manusia.
Meningkatnya kebutuhan
garam beryodium di masyarakat
mendorong pihak pelaku usaha
untuk memproduksi garam
beryodium guna memenuhi
kebutuhan garam beryodium di
masyarakat. Salah satu pelaku
usaha yang memproduksi garam
beryodium adalah UD. Soerya
Bersaudara yang dipimpin oleh
Dimas Tri Adji S.I.Kom.

Dimas mengatakan bahwa
prospek usaha garam beryodium
sangat baik mengingat
kebutuhan akan konsumsi garam
beryodium yang terus meningkat
setiap tahun. Mengacu pada
tingkat konsumsi garam
beryodium di Provinsi Sumatera
Utara yang mencapai 2 (dua)
kilogram perorang setiap
tahunnya, maka Kabupaten
Serdang Bedagai yang memiliki
penduduk sebanyak 608.691 jiwa
merupakan pasar yang cukup
potensial karena konsumsi garam
mencapai kurang lebih 1200 ton
per tahun atau 100 ton per
bulannya di daerah ini.
Garam Beryodium Cap
Matahari merupakan produk hasil
pengolahan UD. Soerya
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Bersaudara. Alamat kantor usaha
dagang tersebut berada di Dusun
IV Desa Firdaus Kecamatan Sei
Rampah Kabupaten Serdang
Bedagai yang sekaligus juga
menjadi unit produksi 1 (satu).
Sedangkan unit produksi 2 (dua)
berada di Dusun 1 Desa Sei
Sijenggi Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai. UD.
Soerya Bersaudara dipimpin oleh
Dimas Tri Adji, S.I.Kom sebagai
penanggung jawab.
Garam Beryodium Cap
Matahari merupakan hasil
pengolahan garam krosok yang
belum beryodium menjadi garam
beryodium siap konsumsi. Dalam
kegiatan usahanya, Dimas
melakukan pembelian bahan
baku garam krosok yang belum

beryodium dari Pulau Jawa
ataupun daerah lainnya di
Indonesia melalui distributor
resmi. Selanjutnya, garam krosok
yang belum beryodium tersebut
akan melewati proses iodisasi,
yaitu pencampuran garam krosok
yang belum beryodium dengan
zat KIO3 (yodium) melalui
mekanisme tertentu, lalu
dikemas sesuai standar dan siap
untuk dipasarkan dan
dikonsumsi.
Gagasan awal mengenai produk
garam beryodium ini pertama
kali muncul pada pertengahan
tahun 2017 dalam sebuah diskusi
ringan antara Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Koperasi
Kabupaten Serdang Bedagai,
Aguslan Simanjuntak, SE dengan
Dimas Tri Adji, S.I.Kom selaku
pembina kelompok UMKM di
Kabupaten Serdang Bedagai dan
pelaku-pelaku UMKM Serdang
Bedagai usai acara pelatihan dan
pameran produk UMKM
Kabupaten Serdang Bedagai di
Pa n t a i Po n d o k Pe r m a i ,
Kecamatan Pantai Cermin.
Diskusi ringan tersebut
membahas kesiapan pelaku
UMKM Serdang Bedagai untuk
menerima bantuan peralatan
produksi yang ditawarkan oleh
Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara. Mekanisme penerima
bantuan tersebut haruslah
melalui pengajuan oleh
kelompok UMKM atau perorangan
yang terdaftar sebagai
mitra/binaan pemerintah. Saat
itu juga secara spontan muncul
berbagai macam ide untuk
diajukan, ada ide mengenai
peralatan konveksi, kerajinan
tangan, olahan makanan, mesin
penggilingan garam, dan lain
sebagainya.
Pe n e r i m a b a n t u a n a l a t
penggilingan, pengeringan dan
pengemasan garam tersebut
diterima oleh KUBE (Kelompok

Usaha Bersama) Soerya
Bersaudara yang beralamat di
Desa Bogak Besar Kecamatan
Teluk Mengkudu Kabupaten
Serdang Bedagai yang merupakan
binaan Dimas Tri Adji, S.I.Kom
dan Dinas Tenaga Kerja dan
Koperasi Kabupaten Serdang
Bedagai.
Setelah mempelajari aspek
teknis dan legalitas mengenai
produk garam beryodium,
kemudian pada bulan Maret
tahun 2018 dibentuklah suatu
badan usaha yang legal dan
spesifik untuk menjadi produsen
garam beryodium tersebut yang
bernama UD. Soerya Bersaudara.
Garam beryodium Cap Matahari
sebagai merek dagang yang
didaftarkan terinspirasi dari
filosofi cahaya matahari yang

Netto
250 gr

garam beryodium Cap Matahari
ini akan selalu menjadi
kebutuhan setiap orang dan
mengalami perkembangan dan
peningkatan ke arah yang lebih
baik kedepannya dalam segala
aspek.
Kemampuan produksi garam
beryodium Cap Matahari saat ini
adalah rata-rata 400-500kg/hari
dan diedarkan melalui grosirgrosir di Kabupaten Serdang
Bedagai. Jumlah pekerja di 2 unit
produksi sekitar sebanyak 10
orang yang berasal dari
masyarakat sekitar. Unit produksi
tersebut
telah dilatih
sebelumnya untuk bertanggung
jawab sesuai bidangnya masingmasing, yaitu bidang
penggilingan, bidang iodisasi,
bidang pengemasan dan
pengawasan mutu. Sedangkan
manajemen
terdiri dari 4
(empat) orang
y a n g
b e rta n g g u n g
j a w a b
terhadap
aspek teknis,
legalitas,
administrasi
d
a
n
pemasaran.
G a r a m
beryodium
Cap Matahari
juga sudah
melakukan
pendaftaran
ke SNI, BPOM
DIKEMAS OLEH :
dan LPPOM
UD. SOERYA BERSAUDARA
MUI. (Ali
SERDANG BEDAGAI 20995 - INDONESIA
Amran)

GARAM
BERYODIUM

Matahari
3556-2010
BPOM RI MD 245710002539

Komposisi :
Garam, Kalium Iodat
Mengandung : K103 30-80 PPM

Sebaiknya digunakan sebelum / Best before

merupakan kebutuhan semua
makhluk hidup dan tak pernah
lelah untuk selalu menyinari
bumi. Harapannya adalah produk
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I N O VAT I F

Dorong Peningkatan
Kunjungan Wisata,
Dinas Pora Parbud Galakkan
Beragam Potensi Seni dan Budaya
di Kabupaten Sergai

Melirik Potensi Wisata di
Kabupaten Serdang
Bedagai
Secara umum Kabupaten
Serdang Bedagai merupakan
salah satu daerah tempat
kunjungan wisata yang ada di
Sumateta Utara, sebab daerah ini
memiliki beragam tempat wisata
bahari yang dapat dikunjungi,
diantaranya Theme Park Pantai
Cermin, Pulau Berhala, Pantai
Pondok Permai, Pantai Wong
Rame, Pantai Sri Mersing, Pantai
Kuala Putri, Pantai Sialang Buah,
Pantai Mangrove Kampung Nipah,
Pantai Cemara Kembar, Pantai
Romantis, Pantai Matik-matik,
Pantai Klang Indah, Air terjun
sampuran widuri, Pura Bali di
Pegajahan, Replika Sultan
Serdang, Pusat Kuliner Dodol
Bengkel, Museum Kebudayaan
Serdang Bedagai, serta banyak
lagi tempat yang dapat

dikunjungi.
D a l a m r a n g k a
meningkatkan kunjungan
wisatawan di Kabupaten Serdang
Bedagai, Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai melakukan
perbaikan infrastruktur jalan
yang dilaksanakan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
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Ruang (PUPR). Hal ini terus
dilakukan agar para wisatawan
yang datang ke Serdang Bedagai
dapat dengan mudah dan cepat
menjangkau semua tempat
wisata tersebut baik dengan
transportasi roda dua, roda
empat maupun bus. Dengan
infrastruktur jalan yang baik

sesuatu maksud dan bersenangsenang (leisure), maka
pariwisata itu membutuhkan
daya tarik (attraction),
kemudahan (access), dan
fasilitas-fasilitas pendukung
(amenities). Sehingga, dengan
adanya kemajuan teknologi
termasuk teknologi
telekomunikasi dan berbagai
perkembangan dalam kehidupan
sosial masyarakat telah
mengakibatkan pola perjalanan
wisata berubah. Perubahan ini
ditandai dengan preferensi
perjalanan wisata yang lebih
mengarah pada Non-Mass-

akan mememudahkan jarak
tempuh menuju lokasi wisata ini.
Se h in gga , h a ra pa n Bu pa ti
Soekirman
dan Wakil Bupati
Darma Wijaya yang tertuang
dalam 21 peraihan visi dan
misinya guna mencapai target
satu juta kunjungan wisatawan di
Kabupaten Serdang Bedagai
dapat terpenuhi, sebagaimana
data Dinas Pemuda, Olah Raga,
Pariwisata, dan Kebudayaan
Kabupaten Serdang Bedagai
menunjukkan kunjungan wisata
tahun 2018 ini jumlah kunjungan
wisatawan sudah mencapai
sebanyak 374.811orang.
Mendorong peningkatan
kunjungan wisata menjadi
prioritas bagi Dinas Pemuda,
O l a h r a g a , Pa r i w i s a t a d a n
Kebudayaan dengan melakukan
pembinaan terhadap seni dan
budaya lokal yang ada di Serdang
Bedagai. Pembinaan seni dan
budaya lokal diharapkan bisa
menjadi wisata budaya, karena
wisata budaya umumnya lebih
menonjolkan mengenai daya
tarik budaya, yang berhubungan
erat dengan sikap dan perilaku
yang simpatik, menawan, dan
mengesankan, hasil-hasil karya
bangsa seperti arsitektur-

arsitektur bangunan, karya seni,
upacara, adat, dan tradisi serta
kehidupan sosial masyarakat
tentang kebiasaan-kebiasaan
yang hidup di komunitas
masyarakat. Sehingga, adanya
pembinaan yang dilakukan
diharapkan tetap tumbuh dan
berkembang ditengah-tengah
masyarakat, seperti halnya
tradisi upacara jamu laut yang
biasa dilakukan oleh masyarakat
di Kecamatan Pantai Cermin.
Tradisi lokal ini dapat menjadi
komoditi wisata, sebab pada
prinsipnya pariwisata itu harus
dipahami sebagai suatu
perpindahan orang dari satu
tempat ke tempat lain dengan
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Tourism dan lebih bersifat
private. Motif berwisata pun
berubah. Orang cenderung
memilih melakukan perjalanan
wisata untuk mengekspresi atau
mengaktualisasi diri, kontak yang
lebih mendalam dengan
kehidupan sosial masyarakat dan
lingkungan, serta eksplorasi
dalam upaya memperkaya
pengalaman.
Ada kecenderungan
wisatawan memilih untuk
menikmati, menyaksikan, atau
bahkan melakukan aktivitas
wisata atas keindahan budaya
dan sejarah, keramahtamahan
penduduk, akomodasi bernuansa
etnis budaya, makanan khas
suatu daerah atau destinasi

wisata yang menarik, kemudian
adat, tradisi, kehidupan seharihari yang khas akan memberi
peluang untuk hadirnya produkproduk wisata budaya yang dapat
laku dijual.
Pola pertanian organik
yang dikembangkan oleh
Kelompok Tani Subur yang berada
di Dusun II Desa Lubuk Bayas
Kecamatan Perbaungan, dan
Kelompok Tani Fajar yang berada
di Desa Pematang Setrak
Kecamatan Teluk Mengkudu juga
dapat menjadi tempat tujuan
wisata. Dalam pengembangan
pola pertanian organik tentunya
dapat dilihat mengenai kearifan
lokal petani yang tetap mereka
pertahankan untuk menghasilkan
produk kesehatan yang alami.

Potensi Seni dan Budaya di
Serdang Bedagai
M e n u r u t
Ko e n tj a r a n i n g r a t, h a k e k a t
Kebudayaan adalah keseluruhan
sistem gagasan, tindakan dan
hasil karya manusia dalam rangka
kehidupan masyarakat yang
dijadikan milik diri manusia
dengan belajar. Wujud dari
kebudayaan itu merupakan ide,
gagasan, nilai, dan norma,
tatanan aktivitas dan tindakan
berpola
dari manusia dan
masyarakat, serta hasil karya
manusia baik yang dapat
disentuh maupun yang tidak
dapat disentuh.
Dalam tatanan ide,
gagasan, nilai, dan norma yang
ada ditengah-tengah masyarakat
tentunya ada norma-norma yang
tetap terjaga berupa pantangan
atau larangan yang bila hal ini
dilanggar akan berdampak sosial
bagi yang melanggarnya.
Rangkaian tindakan itu dapat
dilihat dalam hubungan interaksi
sosial antara individu maupun

kelompok yang ada
dimasyarakat. Begitupun dengan
hasil karya manusia yang
dihasilkan dari hasil karya cipta
manusia.
Menurut Denison RH.
Goeltom, sejalan dengan
kepariwisataan yang berupa
proses pencarian oleh seseorang
atau sekelompok orang terhadap
sumber- sumber kepariwisataan
untuk dapat dieksploitasi dan
dikonsumsi sesuai dengan motif
yang dimiliki dalam upaya
pemenuhan harapan dan tingkat
kepuasan.
Hal yang juga penting
adalah adanya produk wisata
satu daerah, karena produk
wisata merupakan hasil rekayasa
manusia yang memiliki nilai dan
gagasan, kreativitas yang dapat
melahirkan daya tarik, dapat
didistribusikan, dipahami,
dikonsumsi oleh wisatawan untuk
memberi pengalaman dan
kenangan. Berikut ini adalah
beberapa parameter pembentuk
produk wisata budaya ssperti,
w a r i s a n b u d a y a ,
prasarana/sarana, citra,
keramahan, unggah-ungguh,
rasa, kehangatan, keamanan,
kenyamanan, dan lain-lain.
Oleh karena itu, dalam
u p a y a m e n d u k u n g
kepariwisataan yang ada di
Serdang Bedagai khususnya
bidang kebudayaan dengan
menggalakkan kesenian
tradisional reog ponorogo yang
dilakukan langsung ditempattempat objek wisata yang ada di
sepanjang pesisir pantai Serdang
Bedagai. Selanjutnya, melakukan
revitalisasi budaya lokal dengan
melakukan pertukaran informasi
berkenaan dengan potensi
budaya lokal dan wisata di
daerah yang dikunjungi dengan
tujuan untuk meningkatkan
sumber daya manusia bagi para
penggiat seni dan budaya yang
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ada di Kabupaten Serdang
Bedagai.
Kemudian, melakukan
pembinaan dan turut
berpartisipasi dalan berbagai
event di dalam daerah maupun di
luar daerah, diantaranya pada
perayaan Hari Ulang Tahun
Kabupaten Serdang Bedagai,
dimana para pelaku seni yang ada
di Serdang Bedagai mengisi
kegiatan dengan menampilkan
berbagai tarian tradisional,
terlibat dalam lomba festival
medan melayu, menampilkan
tarian tradisional dalam
kunjungan kerja Gubernur
Sumatera Utara, menampilkan
tarian tradisional dan kreasi
dalam malam seni dan budaya
disetiap Pekan Raya Sumatera
Utara (PRSU), menggelar festival
tari serampang XII dan tari kreasi
Jawa,
serta pemberian alat
musik kepada pelaku seni dan
budaya yang ada di Kabupaten
Serdang Bedagai.
Dinas Pemuda, Olah
Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
juga menghimbau dan mengajak
masyarakat yang memiliki bendabenda warisan sejarah agar dapat
berpartisipasi dengan
menyerahkan benda-benda yang
bernilai sejarah guna
ditempatkan di museum
kebudayaan yang ada di Replika
Sultan Serdang.
Sehingga dengan tertatanya
tempat-tempat destinasi wisata
yang ada di Kabupaten Serdang
Bedagai dengan tetap menjaga
warisan budaya yang ada di
daerah ini dapat memberikan
daya tarik bagi wisatawan yang
ada diluar Kabupaten Serdang
Bedagai untuk berkunjung

N ujul ul I l ma n,
PENGRAJIN MEBEL KAYU
YANG TERUS BERJUANG
DITENGAH SULITNYA
BAHAN BAKU

N

ujulul ilman merupakan
salah seorang diantara
ratusan masyarakat yang
tetap berjuang dan tetap
mempertahankan usaha
kerajinan mebel kayu, ditengah
sulitnya bahan baku kayu. Hal ini
tetap ia lakukan demi memenuhi
kebutuhan hidup keluarganya.
Warga Jalan Melati II
Dusun Jambu Desa Melati II
Kecamatan Perbaungan ini
biasanya terlihat bekerja diiringi
desingan suara mesin yang
mengisi kesehariannya, namun
kini suara desingan mesin itu
sudah tidak terdengar lagi. Hal
ini disebabkan sulitnya
mendapatkan bahan baku kayu
dan menurunnya pesanan barang
mebel miliknya. Kondisi ini
menyebabkan 16 orang pekerja
yang diantaranya 7 orang tukang
dan 9 orang pengalus kayu mebel

yang biasanya bekerja dalam
pembuatan kayu mebel seperti
kusen, jendela dan daun pintu
kini sudah tidak bekerja lagi.
Saat ini ia hanya dibantu oleh 3
(tiga) orang saudaranya.
Hal tersebut disebabkan
faktor selain sulitnya dalam
mencari bahan baku kayu dan
mahalnya harga kayu dipasaran
yang mencapai Rp. 4.800.000/
ton, ditambah lagi menurunnya
pesanan pelanggan terhadap
kerajinan mebel kayu mebel
miliknya. Sementara kebutuhan
keluarga serta kondisi ekonomi
yang semakin sulit, sehingga
membuatnya terpaksa
melepaskan 16 orang pengrajin
kayu untuk bekerja di tempat
lain. Saat produksi awal pada
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tahun 2016 lalu, dalam satu hari
ia dapat memproduksi 14 daun
pintu, 12 kusen dan 12 jendela.
Dengan mengandalkan
keterampilan tangannya, alumni
STM Satria Dharma Kecamatan
Perbaungan ini terlihat sangat
sibuk bekerja membuat daun
pintu, bersama
3 (tiga)
saudaranya. Meskipun belum ada
pesanan dari pelanggan, setiap
pagi ia tetap melakukan rutinitas
yang sudah dilakoninya selama
enam tahun silam sebagai
pengrajin kayu. Hal tersebut ia
lakukan dengan harapan jika
nantinya ada pesanan dari para
pelanggan, ia sudah memiliki
beberapa stok barang yang sudah
siap untuk ia pasarkan kepada
peminat atau pembeli.

Pria kelahiran Citaman
jernih 34 tahun silam ini selalu
kelihatan semangat dalam
melaksanakan pekerjaannya.
Keluarga merupakan sumber
motivasi utama dan
penyemangat
dalam
melaksanakan pekerjaan
tersebut. Ia selalu yakin bahwa
usahanya dapat kembali sukses
dan maju seperti pada saat 2
tahun silam. Pada masa itu,
omset usaha kayu mebel miliknya
dapat meraup keuntungan
mencapai 60 juta dalam sehari.
Menyikapi sulitnya
mendapatkan bahan baku kayu
dan mahalnya harga kayu
dipasaran, Nujulul ilman telah
mendapatkan solusinya, jika
kembali memiliki modal
tambahan usaha, ia berencana
akan memasok bahan kayu dari
kota Padang. Hal ini disebabkan
harga bahan kayu yang relatif
lebih murah di banding dengan
harga local. Dalam satu ton kayu
kiriman dari kota Padang sampai
dilokasi rumahnya dihargai

senilai Rp. 3.700.000. Harga ini
jauh berbeda dibandingkan
dengan harga pasaran lokal yang
mencapai Rp. 4.800.000/ ton.
Dengan demikian, ia dapat
menghemat modal usaha dan
mendapat untung lebih banyak.
Untuk harga pemasaran hasil
mebel seperti daun pintu
dibandrol dengan harga Rp.
650.000,-. Untuk kayu kusen
harga Rp. 250.000,-. Untuk
jendela harga Rp. 225.000,-.
Sedangkan untuk satu setnya
dibandrol dengan harga Rp.
1.1050.000,-. Mabel tersebut
sendiri dibuat dari bahan kayu
mahoni, meranti, cengal,
merbau, dan jati.
Saat berbincang dengan
tim Buletin Sergai, Nujulul ilman
juga menyampaikan harapannya,
ia berharap adanya bantuan
Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai, untuk mendorong dan
mengembangan usaha miliknya
melalui Dinas Tenaga Kerja dan
Koperasi Kabupaten Serdang
Bedagai.
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Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai Terus Dorong Kemajuan
UMKM.
Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai melalui Dinas
Tenaga Kerja dan Koperasi
berulang kali dihimbau oleh
Bupati, Ir. H. Soekirman, agar
mendorong kemajuan Usaha
Kecil Mikro Menengah (UMKM)
mengingat pentingnya peran
usaha rumahan dalam
mewujudkan perekonomian
nasional, sehingga harus
didorong agar industri rumahan
terus bisa maju agar dapat
membangun ekonomi yang
komprehensif serta membuka
lapangan pekerjaan lebih cepat
dibandingkan dengan sektor
lainnya.
UMKM sangat berperan
penting dalam perekonomian
nasional, sehingga tumbuh
kembangnya usaha kecil dan
menengah bergantung pada
sektor UMKM. Beberapa
kebijakan telah ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai untuk menciptakan
ekonomi yang kondusif. Usaha
kecil ini banyak terkonsentrasi
pada sektor perdagangan,
pangan, olahan pangan, tekstil,
garmen, kayu, produk kayu serta
produksi mineral non logam.
Relatif rendahnya
produktifitas koperasi dan usaha
mikro kecil antara lain di
sebabkan lemahnya sumber daya
manusia (SDM) sehingga
penerapan manajemen juga
sangat lemah, yang berdampak
pada pengelolaan usaha koperasi
dan usaha mikro kecil tidak dapat
berlangsung secara profesional,
yang mengakibatkan usaha
menjadi kurang produktif. (Imam
Susanto).

PENGHARGAAN : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman foto bersama dengan para Kepala Daerah sesama penerima penghargaan
dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas prestasinya dalam Akuntabilitas
Kinerja Tahun 2017 bertempat di Radisson Golf & Convention Center Batam Kepulauan Riau, Kamis (25/1).

Berprestasi dalam Akuntabilitas Kinerja di Tahun 2017,

Bupati Soekirman Terima Penghargaan
dari MENPAN-RB

K

abupaten Serdang Bedagai
(Sergai) yang dinilai
berprestasi dalam
Akuntabilitas Kinerja di Tahun
2017, mendapat penghargaan
dari Kementrian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
B i r o k r a s i ( PA N R B ) d e n g a n
Predikat Nilai “B”.
Penghargaan tersebut
langsung diserahkan oleh Menteri
PAN-RB DR. Asman Abnur, SE, M.Si
kepada Bupati Sergai Ir. H.
Soekirman dalam acara
penyerahan Laporan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LHE AKIP)
untuk Wilayah I yang meliputi
seluruh Kabupaten/Kota di Pulau
Sumatera, Provinsi Jawa Barat
dan Banten di Radisson Golf &
Con ve n tion Ce n te r Ba ta m

Kepulauan Riau, Kamis 25 Januari
2018 lalu.
Untuk Provinsi Sumatera
Utara (Sumut) hanya 3 (tiga)
kabupaten/kota yang
memperoleh predikat nilai “B”
yaitu Kabupaten Sergai,
Kabupaten Asahan dan Kota
Tanjung Balai. Dengan perolehan
nilai 61,93 menunjukkan bahwa
tingkat efektivitas dan efesiensi
penggunaan anggaran
dibandingkan dengan capaian
kinerjanya, kualitas
pembangunan budaya kinerja
birokrasi dan penyelenggaraan
pemerintahan yang berorientasi
pada hasil Pemkab Tanah Bertuah
Negeri Beradat.
“Ini merupakan awal yang
baik, sebab diawal tahun 2018
kita sudah bisa mengukir
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prestasi. Namun jangan cepat
berpuas diri atas kinerja kita,
akan tetapi penghargaan ini kita
jadikan cambuk semangat dalam
hal meningkatkan kinerja yang
lebih baik lagi saat ini dan masa
yang akan datang,” pungkas
Bupati Soekirman.
Acara tersebut
berlangsung selama 2 hari mulai
hari ini tanggal 25-26 Januari
2018 dan dilanjutkan dengan
coaching clinic yang
menghadirkan para Sekredatis
Daerah, Kepala Bappeda dan
Inspektur dari masing-masing
daerah.
Turut mendampingi
Bupati Soekirman, Sekdakab Drs.
Hadi Winarno, MM dan Asisten
Administrasi Umum H. Karno, SH,
M.AP.

BERKELANJUTAN

RANGKAIAN KEGIATAN
HUT SERGAI KE-14
seluruh masyarakat Tanah
Bertuah Negeri Beradat.

TANAH BERTUAH
NEGERI BERADAT
SERDANG BEDAGAI

Gelar Berbagai Kegiatan

thn
KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI

Seperti “ dayung sudah ditangan, perahu sudah di
air”, pepatah Melayu tersebut tepat disematkan
untuk Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Tepat
tanggal 7 Januari 2018, genap sudah usianya ke-14
tahun.

M

e sk i ma si h re ma ja ,
namun kiprahnya patut
diacungi jempol. Sejak
dimekarkan dari Kabupaten
induk Deli Serdang, Sergai terus
berpacu bangkit dan meraih
prestasi. Berkat kerja keras dan
saling kompak akhirnya membuat

deretan prestasi kian bertambah
setiap tahunnya.
Dan kini...........diusia
ke-14, jajaran Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Sergai
antusias menyambutnya, meski
jauh dari kesan mewah, tapi
tetap bermakna dan berarti bagi
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Menyongsong hari
lahirnya Kabupaten dengan ciri
khas warna hijau kuning ini,
disegmen pemerintahan baik
pusat kabupaten maupun ke
kecamatan dan desa menggelar
berbagai macam kegiatan dan
bhakti sosial.
Kegiatan bhakti sosial
salah satunya dibidang kesehatan
seperti pemeriksaan USG, EKG,
dan Akupresur bagi seluruh
Pejabat Eselon II, III dan IV di
j a j a r a n Pe m k a b S e r g a i
bertempat di Aula Dinas
Kesehatan. Kemudian kegiatan
gotong royong yang dilakukan di
berbagai desa dan kecamatan.
Selain itu juga Pemkab Sergai
melalui Dinas Kominfo
mengadakan lomba menulis esai
untuk kategori umum dan
wartawan.
Tak ketinggalan juga
kegiatan anjangsana berupa
penyerahan tali asih kepada
beberapa Panti Asuhan yang
dilakukan oleh Ketua TP PKK
Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman
di Panti An-Nur Desa Sei Buluh
Kecamatan Teluk Mengkudu
Kemudian Ketua GOPTKI
Sergai Ny. Hj. Rosmaida Darma
Wijaya mendatangi Panti Zakiyun

PERIKSA KESEHATAN : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi
Kadis Kominfo H. Ikhsan, AP tengah melakukan periksa kesehatan yang digelar
oleh jajaran Dinas Kesehatan Sergai bertempat di aula Dinas Kesehatan
Komplek Kantor Bupati di Sei Rampah, awal Januari 2018.

Najah yang ada di Desa Firdaus
Kecamatan Sei Rampah,
sedangkan Ketua DWP Ny. Hj.
drg. Khairani Hadi Winarno
mendatangi Yayasan Mahadi Desa
Pematang Cermai Kecamatan
Tanjung Beringin., Adapun tali
asih yang diberikan berupa beras,
mie instan dan uang tunai.

Apel Gabungan Dalam
Rangka Hari Jadi ke-14
Sergai
Sehari sebelum puncak
hari jadi, seribuan Aparatur Sipil
Negara (ASN) jajaran Pemkab
Sergai memadati lapangan SMAN
1 Sei Rampah untuk
melaksanakan upacara dalam
rangka memperingati Hari Jadi
Kabupaten Sergai Ke-14 tahun
2018.
Dalam upacara tersebut,
Bupati Sergai Ir. H. Soekirman
bertindak sebagai Inspektur
Upacara (Irup) dan Komandan
Upacara (Paup) Drs. Akmal Koto,
M.Si. Turut hadir dalam upacara
tersebut Kapolres Sergai AKBP

FOTO BERSAMA : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Wabup Darma Wijaya dan Sekdakab Drs. Hadi
Winarno, MM, Kadis Kominfo Ikhsan,AP foto bersama dengan unsur Forkopimda ASN dan masyarakat
berprestasi serta dengan pemenang lomba menulis esai usai melaksanakan upacara Hari Jadi Kabupaten
Sergai ke-14 Tahun 2018 bertempat di lapangan SMAN 1 Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah, 6 Januari 2018 .

N i c o l a s A r y L i l i p a l y, S I K
MH,MSi,Dandim 0204/DS Letkol
Arm. Asep Hendra Budiana,
Kajari Sergai Jabal Nur, SH, MH,
Wabup Sergai Darma Wijaya,
Kakan Kemenag Sergai DR. H.
Syafii, MA, Sekdakab Drs. Hadi
Winarno, MM, para Kepala OPD,
Camat, ribuar ASN serta
masyarakat berprestasi.
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Pembukaan Pameran
Pembangunan
Pada siang harinya bertempat di
lapangan Replika Istana Sultan
Serdang Kelurahan Melati Kebun
Kecamatan Pegajahan digelar
pameran pembangunan dan

pawai produk unggulan dari
berbagai daerah se-Sergai.
Te r d a p a t 7 4 s t a n d
pameran dari beberapa OPD
Sergai, BUMN, RSUD Sultan
Sulaiman , BPJS, Perbankan,
Universitas serta stand UKM yang
diisi dengan berbagai produk asal
Tanah Bertuah Negeri Beradat.

TINJAU STAND : Bupati Ir. H. Soekirman dan Wabup Sergai Darma Wijaya serta Sekdakab Drs. Hadi
Winarno,MM tengah meninjau stand-stand yang ikut meramaikan hari jadi Kabupaten Sergai ke-14 di
lapangan Replika Istana Sultan Serdang Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan , 6 Januari 2018.

Puncak Gebyar Hari Jadi
Kabupaten Tanah Bertuah
Pada puncak gebyar Hari
Jadi Sergai ke-14 Tahun 2018,
yang jatuh Minggu (7/1)
dilaksanakan sidang paripurna
istimewa bertempat di gedung
DPRD Sergai di Sei Rampah.
Sesuai temanya “Dengan
Semangat Hari Jadi Kabupaten
Serdang Bedagai ke-14 Kita
Tingkatkan Perekonomian Desa”.
Dengan tema tersebut Bupati
Soekirman berharap kita mampu

KIRAB BUDAYA : Bupati Ir. H. Soekirman dan Wabup Sergai Darma Wijaya serta Sekdakab Drs. Hadi
Winarno,MM tengah menyaksikan kirab budaya pameran pembangunan yang ikut meramaikan hari jadi
Kabupaten Sergai ke-14 di lapangan Replika Istana Sultan Serdang Kelurahan Melati Kebun Kecamatan
Pegajahan , 6 Januari 2018.

menumbuhkan perekonomian
desa di Tanah Bertuah Negeri
Beradat dengan pemanfaatan
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secara optimal potensi desa
melalui lembaga-lembaga
perekonomian desa seperti

FOTO BERSAMA : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Wabup Darma Wijaya, Sekdakab Drs. Hadi
winarno., MM, Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Ny. Hj. drg. Khairani Hadi Winarno foto
bersama dengan unsur Forkopimda, pejabat Pemprovsu dan para pelawak serta artis dangdut D'Academy
disela-sela puncak Gebyar Hari Jadi Kabupaten Sergai ke-14 tahun 2018 bertempat di lapangan Replika Istana
Sultan Serdang Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Sabtu malam 6 Januari 2018.

TABLIGH AKBAR : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Wabup Darma Wijaya tengah mengikuti Dzikir dan
Tabligh Akbar dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Serdang Bedagai ke-14 Tahun 2018 bertempat di lapangan
sepak bola Kebun Pamela Kecamatan Sipispis, Minggu 7 Januari 2018.

(BUMDes), koperasi desa
sehingga masyarakat yang
sejahtera dapat kita wujudkan.
Bupati Sergai Ir. H. Soekirman
menambahkan bahwa Sergai saat
ini adalah wajahnya Sumut atau
dalam bahasa asing berjuluk
Sergai is Face of North Sumatera.
Oleh karenanya mari bersama
kita bangun daerah tercinta ini
dengan berbagai program

kegiatan dan prestasi yang
membanggakan.

Dimeriahkan oleh Pelawak
Kondang dan Penyanyi
Jebolan D'Academy
Sebelumnya pada Sabtu
(6/1) malam, bertempat di
Replika Istana Sultan Serdang
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Kelurahan Melati Kebun
Kecamatan Pegajahan, ribuan
masyarakat dan pejabat jajaran
Pemkab Sergai menghadiri
malam pucak gebyar hari jadi
Kabupaten Tanah Bertuah Negeri
Beradat ke-14 tahun 2018.
Acara semakin meriah dengan
dipandu oleh MC kocak Ipda
Nanang dan Aipda Mira dari
Ditlantas Polda Sumut. Selain
menghadirkan artis pelawak
kondang nasional Tarzan, Kadir
d a n Po l o y a n g m e m b u a t
p e n on ton te rb a h a k - b a h a k ,
selanjutnya Deswa dan Duo Mus,
artis dangdut Sergai jebolan
D'Academy mengajak masyarakat
bergoyang dangdut.

Dzikir dan Tabligh Akbar
Ikut Serta Semarakkan
Masih dihari yang sama,
Bupati Sergai Ir. H. Soekirman
didampingi Wabup Darma Wijaya
beserta unsur Forkopimda dan
ratusan masyarakat menghadiri
D z i k i r d a n Ta b l i g h A k b a r
bertempat di lapangan sepak
bola Kebun Pamela Kecamatan
Sipispis.

FOTO BERSAMA : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman
didampingi Sekdakab Drs. Hadi Winarno, MM,
Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua
DWP Ny. Hj. drg. Khairani Hadi Winarno, Asisten
Admum H. Karno, SH, M.AP foto bersama dengan
unsur Forkopimda dan para pemenang pameran
pembangunan disela-sela penutupan pameran
Hari Jadi Kabupaten Sergai ke-14 Tahun 2018
bertempat di lapangan Replika Istana Sultan
Serdang Kelurahan Melati Kebun Kecamatan
Pegajahan, Selasa sore 9 Januari 2018.

PIALA : Kajari Sergai, Jabbal Nur tengah menyerahkan piala kepada para pemenang disela-sela penutupan
pameran pembangunan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sergai ke-14 Tahun 2018 bertempat di lapangan
Replika Istana Sultan Serdang Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Selasa sore, 9 Januari 2018.

Penutupan Pameran
Pembangunan
Pameran Pembangunan
dalam rangka Peringatan Hari
Jadi Kabupaten Serdang Bedagai
(Sergai) ke-14 tahun 2018 yang
berlangsung sejak 6 Januari 2018
secara resmi ditutup oleh Bupati
Ir. H. Soekirman, Selasa (9/1)
sore bertempat di lapangan
Replika Istana Sultan Serdang
Kelurahan Melati Kebun
Kecamatan Pegajahan.

Diakhir acara diisi dengan
lucky draw dan pengumuman
pemenang perlombaan stand dan
pawai produk unggulan. Untuk
juara perlombaan pawai produk
unggulan juara I diaraih oleh
Kecamatan Perbaungan, juara II
Tanjung Beringin, juara III Dolok
Masihul, harapan I Tebing Tinggi,
harapan II Tebing Syahbandar dan
harapan III Teluk Mengkudu.
Sedangkan untuk
perlombaan pameran
pembangunan juara I diraih stand
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PKK Sergai, juara II Dinas
Ko m i n f o , j u a r a I I I D i n a s
Pendidikan, harapan I Kecamatan
Sipispis, harapan II Dinas
PMP2TSP, harapan III BAPPEDA.
Sedangkan untuk stand pavorit
diraih GOPTKI dan DWP Sergai.
Untuk stand pavorit vertikal
diraih PT. Fajar Agung dan NAY
Production.

SERAHKAN HADIAH : Bupati Ir. H.
Soekirman dan Wabup Sergai Darma
Wijaya dan Sekdakab Drs. Hadi
Winarno,MM tengah menyerahkan hadiah
kepada para pemenang Lomba Menulis
Esai usai melaksanakan upacara Hari Jadi
Kabupaten Sergai ke-14 Tahun 2018
bertempat di lapangan SMAN 1 Sei
Rampah Kecamatan Sei Rampah, 6 Januari
2018.

SIDANG PARIPURNA: Bupati Sergai Ir. H.
Soekirman didampingi Wabup Darma
Wijaya tengah menghadiri rapat paripurna
dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sergai
ke- 14 tahun 2018 bertempat di gedung
DPRD Sergai di Sei Rampah, Minggu 7
Januari 2018.

FOTO BERSAMA : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Wabup Darma Wijaya, Sekdakab Drs. Hadi Winarno, MM, Ketua TP
PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman dan Ketua DWP Ny. Hj. drg. Khairani Hadi Winarno foto bersama dengan unsur Forkopimda dan
tamu undangan usai rapat paripurna istimewa peringatan Hari Jadi Kabupaten Sergai ke-14 tahun 2018 bertempat di gedung
DPRD Sergai di Sei Rampah, Minggu 7 Januari 2018.
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“WOONG
RAME”
Wisata Unik Sergai

S

etiap makhluk sosial hidup
dengan membawa ciri
khasnya masing-masing,
dan setiap daerah
mempertahankan eksistensinya
dengan potensi SDA dan SDM yang
dimiliki. Kalimat tersebut pas
sekali bila disematkan untuk
Kabupaten Serdang Bedagai
(Sergai).
Berada di pinggiran
Ibukota Provinsi Sumatera Utara
(Provsu), Sergai yang telah genap
14 tahun berdiri pasca
dimekarkan dari kabupaten induk
Deli Serdang semakin berdiri
kokoh dan mandiri dengan terus
menggali potensi di berbagai
sektor dan mengedepankan
kearifan budaya lokal.
Diibaratkan bak seorang gadis
remaja Sergai tumbuh semakin
elok nan menawan.
Salah satu potensi yang

dimiliki Sergai adalah sektor
pariwisatanya. Sebahagian
Salah satu objek wisata pantai di
Sergai yang sedang familiar
hingga ke kabupaten/kota
tetangga adalah Pantai Woong
Rame. Pantai yang terletak di
Jalan Pantai Gudang Garam Desa
Kota Pari Kecamatan Pantai
Cermin ini juga tidak mau kalah
dari usaha-usaha sejenisnya yang
menawarkan beragam fasilitas
unik, nyaman, dan harga yang
terjangkau.

Hotel Unik Berbentuk
Container
Salah satu yang
ditawarkan pantai Woong Rame
sekaligus menjadi iconic pantai
yang didirikan Purwanto Putra ini
adalah hotel daur ulang berbahan
dasar dari container-container
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bekas yang disulap menjadi
kamar/ruangan yang mirip
dengan kamar hotel kemudian
dikenal dengan nama “Lake
Room”. Indah dan nyaman
menjadi kesan pertama yang
muncul di benak para
pengunjung yang menginap di
sana.
Ya . . . i d e a w a l s a n g
pendiri Woong Rame ini memang
ingin menawarkan sensasi
kenikmatan berwisata yang tak
biasa. Terinspirasi dengan
melihat peti-peti container yang
sudah tidak terpakai, kemudian
Purwanto Putra terinspirasi
mengubahnya menjadi sesuatu
yang belum pernah ada di Sergai
sehingga mengundang rasa ingin
tahu orang lain untuk datang ke
Woong Rame walaupun hanya
sekedar untuk mencuci mata
saja.

Dari sinilah sang kreator akhirnya
menyulap container bekas
menjadi deretan kamar
hotel/penginapan yang cantik
dan nyaman. Ditambah lagi
dengan pengaplikasian warnawarni yang eye catching, hiasan
taman-taman minimalis serta
pemandangan danau buatan
semakin menambah pesonanya,
bahkan ketika kita berada disini
kita serasa tidak menyadari
bahwa kita sedang berada di
pantai yang umumnya terkesan
panas dan bau matahari.
Harga Cukup Terjangkau

Dengan membayar Rp.350.000,s/d Rp.400.000,- pengujung
sudah dapat bermalam di
hotel/penginapan Lake Room
dilengkapi fasilitas tempat tidur,
TV, AC, Kamar mandi yang berada
di dalam serta pemandangan
danau buatan dan ombak di
pantai lepas.
Sedangkan para
wisatawan yang ingin berkunjung
tanpa menginap, pantai Woong
Rame juga menawarkan banyak
keindahan nan unik, cukup
dengan membayar tiket masuk
Rp.10.000,- pengujung sudah
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dapat menikmati indahnya
panorama pantai, kolam
pancing, pondok peristirahatan,
barbeque selain itu juga ada
banyak hiburan berupa wahana
permainan outbond, garden, play
ground. Ada juga spot unik untuk
sekedar mengabadikan keceriaan
pengunjung di rumah segi tiga
(rumah selfie) dan menikmati
serunya pengalaman
mengendarai kendaraankendaraan unik seperti sepeda,
unicycle, hoverboard, segway,
motor ATV, Hotel, dan lain-lain.
Selain menawarkan
keindahan dan kenyamanan di
pa n ta i Woon g Ra me ju ga
menyajikan kuliner yang tak
kalah nikmatnya seperti ikan
bakar (ikan pari dan ikan
kembung), ikan asam manis (ikan
kerapu, kakap dan ikan jenahan),
kepiting saos padang (kepiting
rajungan dan kepiting cimbo),
udang goreng telur asin, udang
goreng mentega, cumi goreng
tepung, cumi goreng telur asin,
kepah tauco, kepah saos tiram,
sup dan aneka macam olahan
sayuran dan juga jus. Untuk
olahan masakan yang berbahan
dasar seafood harga yang di
tawarkan berkisar mulai dari
Rp.120.000,- s/d Rp.195.000,dan untuk masakan yang
berbahan dasar sayuran kisaran
harga mulai Rp.20.000,- s/d
Rp.35.000,-. Ada juga penawaran
menu paketan untuk 4 orang
dengan harga Rp.200.000,/paket.
Dengan segala suguhan
fasilitas, kenyamanan dan harga
yang terjangkau ini tidak heran
jika sekarang ini pantai Woong
Rame banyak dikunjungi para
wisatawan domestik maupun
wisatan mancanegara menjadi
pilihan untuk menikmati hari
libur bersama keluarga dan orang
tercinta. (Redaktur)

RUANG PEMBACA

PENGEMBANGAN
EKONOMI
KREATIF
DI KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI
SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN
PEREKONOMIAN
DESA
FITRI YUSMAWITA
Juara I Lomba Karya Tulis Kategori Umum,
Sambut HUT Sergai ke-14 Tahun 2018

E

konomi kreatif
menitikberatkan
perhatiannya pada
penciptaan barang dan jasa
dengan mengandalkan keahlian,
bakat dan kreatifitas sebagai
kekayaan intelektual,
merupakan bidang yang
diharapkan untuk mengatasi
berbagai persoalan
pengangguran maupun
pengembangan usaha yang
berdasarkan potensi ekonomi
suatu daerah.

Secara konsepsional
ekonomi kreatif adalah kegiatan
ekonomi yang bertumpu pada
aktivitas berfikir dan daya kreasi
manusia. Dalam ekonomi kreatif
terdapat usaha indsustri kreatif,
yaitu industri baru yang
berlandaskan inovasi dan
kreatifitas, sehingga pelaku
dalam industri kreatif harus terus
berinovasi dan mengembangkan
produk ataupun jasanya.
Pada Era Pemerintahan
Jokowi-JK telah dibentuk Badan
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Ekonomi Kreatif pada tanggal 20
Januari 2015 melalui Peraturan
Presiden Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Badan Ekonomi Kreatif. Badan
Ekonomi Kreatif atau disingkat
BEKRAF adalah sebuah Lembaga
Pemerintah Non Kementerian
yang bertanggungjawab di
bidang ekonomi kreatif dengan
enam belas subsektor industri
kreatif. Adapun ke enam belas
subsektor industri kreatif
tersebut adalah 1) Aplikasi dan
Pengembangan Permainan, 2)
Arsitektur, 3) Desain Interior, 4)
Desain Komunikasi Visual, 5)
Periklanan dan Advertising, 6)
Seni Pertunjukan, 7) Film,
Animasi dan Video, 8) Fotografi,
9) Kuliner, 10) Kriya, 11) Fashion,

12) Seni Rupa, 13) Musik, 14)
Desain Produk, 15) Penerbitan,
16) Televisi dan Radio.
Kabupaten Serdang
Bedagai merupakan kabupaten
pemekaran dari Kabupaten Deli
Serdang. Kabupaten yang pada
tanggal 7 Januari 2018
mendatang genap berusia 14
tahun ini dipimpin oleh Bapak Ir.
H. Soekirman dan Bapak Darma
Wijaya, SE, sebagai Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Serdang
Bedagai periode 2016-2021. Di
bawah kepemimpinan mereka,
Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai mempunyai visi
mewujudkan Kabupaten Serdang
Bedagai sebagai Kabupaten yang
unggul, inovatif dan
berkelanjutan. Unggul yang
berarti Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai harus memiliki
leadership yang kompeten,
inovatif yakni daerah harus
mempunyai terobosan-terobosan
baru dan berkelanjutan yang
artinya inovasi apa saja yang
sudah dikerjakan harus dapat
dipertanggungjawabkan sampai
berkelanjutan dan harus
dipertahankan ke depan,
sehingga Kabupaten Serdang
Bedagai menjadi daerah yang
memiliki kemajuan di berbagai
bidang.
Sejalan dengan visi

t e r s e b u t , Pe n g e m b a n g a n
ekonomi kreatif merupakan
pilihan tepat untuk mendukung
peningkatan perekonomian,
penciptaan lapangan kerja,
maupun pengurangan penduduk
miskin di Serdang Bedagai
khususnya wilayah pedesaan.
Berbagai subsektor dalam
industri kreatif berpotensi
terlihat potensial untuk
dikembangkan, karena terdapat
banyak sumber daya insani
kreatif dan kekayaan aneka
budaya yang ada di wilayah
pedesaan di Serdang Bedagai.
Dengan adanya pengelolaan
potensi ekonomi mendukung
pembangunan daerah khususnya
sumbangan dana pembangunan
dan yang lebih utama adalah
peningkatan perekonomian
masyarakat maka diperlukan
kreatifitas dan inovasi dalam
bidang usaha.
Secara geografis
Kabupaten Serdang Bedagai
terletak pada posisi 20 57' - 30 16'
Lintang Selatan, 980 33” - 990 27'
Bujur Timur dengan luas daerah
Default Paragraph Font;daerah +
1.00,22 Km2 Serdang terdiri dari
17 Kecamatan dan 243
Desa/Kelurahan. Secara
administratif Kabupaten Serdang
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Bedagai berbatasan dengan
beberapa daerah, yaitu : Sebelah
Utara : Selat Malaka, Sebelah
Selatan: Kabupaten Simalungun,
Sebelah Timur : Kabupaten Batu
Bara dan Kabupaten Simalungun,
Sebelah Barat : Kabupaten Deli
Serdang.
Penduduk Kabupaten
Serdang Bedagai berjumlah
594.383 jiwa atau 131.844
keluarga dengan kepadatan
penduduk rata-rata 313 jiwa per
kilometer persegi. Sementara
keragaman budaya yang ada
tergambar dari multi etnis yang
ada, yakni Melayu 65%, Jawa 13%,
Batak Karo 6%, batak Simalungun
4%, Angkola, Mandailing, Minang,
Banjar, Aceh, Nias dan TionghoaIndonesia (Portal Sergai) .
Potensi unggulan di
Kabupaten Serdang Bedagai
adalah potensi wisata, potensi air
minum dan kelistrikan, potensi
perikanan dan kelautan, potensi
perkebunan, potensi pertanian
dan ternak, potensi
pertambangan dan penggalian
dan potensi sungai.
Po t e n s i u t a m a d a r i
kabupaten serdang bedagai
dalam bidang pariwisata adalah
letak geografisnya. Kabupaten
Serdang Bedagai menawarkan

pesona wisata bahari, wisata
alam dan wisata budaya yang
menakjubkan. Serdang Bedagai
yang memiliki panjang pantai
kurang lebih 95 km, merupakan
potensi yang sangat besar untuk
dikembangkan menjadi objek
wisata bahari. Dalam waktu
dekat wisata agro akan juga di
kembangkan hal ini dikarenakan
Kabupaten Serdang Bedagai
memiliki banyak perkebunan dan
areal pertanian yang dapat
dimanfaatkan menjadi wisata
belajar (ekowisata). Selain itu
Pulau Berhala juga akan
dipersiapkan menjadi marine
tourism (wisata bahari). Hingga

saat ini tercatat ada 13 (tiga
belas) lokasi objek wisata bahari
yang terdapat di Kabupaten
Serdang Bedagai yang telah
memberikan pemasukan
Pe n d a p a t a n A s l i D a e r a h
Kabupaten Serdang Bedagai,
objek wisata itu adalah : Pantai
Mutiara, Pantai Woong Rame,
Pantai Pondok Permai, Pantai
Cermin Theme Park, Pantai
Lestari Indah, Pantai Sri Mersing,
Pantai Kuala Putri, Pantai
Pematang Matik, Pantai Nipah
Indah, Pantai Klang Indah, Hutan
Mangrove uara Baimbai, Pantai
Sialang Buah dan Pantai Sentang.
Selain itu di Kabupaten Serdang
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Bedagai juga terdapat beberapa
lokasi perkebunan, pertanian dan
peternakan. Perkebunan yang
masih dikelola oleh beberapa
pemodal baik asing maupun
BUMN sangat cocok untuk
dikembangkan lebih lanjut. Oleh
sebab itu sangat besar untuk
dikembangkan menjadi wisata
agro atau eko wisata. Selain
pemanfaatan garis pantai dan
agro bisnis di Kabupaten Serdang
Bedagai juga terdapat beberapa
objek wisata yang memanfaatkan
aliran sungai seperti pemandian
alam ancol dan pemandian alam
batu nongol.
Kabupaten Serdang
Bedagai memiliki banyak sungai
seperti sungai Bahilang di
Kecamatan Tebing Tinggi, Sungai
Padang di Kecamatan Bandar
Khalifah, Sungai Ular di
Kecamatan Perbaungan, Sungai
Buaya di Kecamatan Kotarih dan

Sungai Batu Nongol di Kecamatan
Sipispis.
Kabupaten Serdang
Bedagai memiliki potensi
perikanan dan kelautan, baik
perikanan tangkap, perikanan
budidaya, perairan umum dan
pengembangan wilayah pesisir
dengan garis pantai 95 km yang
meliputi 5 kecamatan, yakni,
Kecamatan Pantai Cermin,
Perbaungan, Teluk Mengkudu,
Tanjung Beringin, dan Bandar
Khalipah. Sekarang ini
Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai telah membangun
sarana dan prasarana perikanan
budidaya ikan air tawar. Potensi
Perikanan budidaya air tawar
cukup besar terdiri dari kolam air
tenang seluas 6.908 Ha,
kerambah 525 unit, kolam air
deras dan budidaya ikan disawah
seluas 12.350 Ha, pembenihan
seluas 75 Ha, Kolam pekarangan
dan pemancingan seluas 744 Ha.
Sedangkan potensi perairan
umum terdiri dari waduk 45 Ha,
sungai 795 Ha, rawa dan saluran
irigasi 215 Ha. Potensi perikanan
laut masih menjanjikan
mengingat jumlah produksi
masih lebih kecil dari Maximum
Sustainable Yield (MSY) dan
masih dapat dikembangkan
potensi perikanan air payau, air
tawar dan lain-lain. Produktivitas
dan produksi tanaman
perkebunan rakyat Kabupaten
Serdang Bedagai seperti Tanaman
Karet, Tanaman Sawit, Tanaman
Kakao, dan lain-lain.
Pertumbuhan ekonomi
Serdang Bedagai Tahun 2015 yang
diukur berdasarkan kenaikan
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) atas dasar harga konstan
2010 meningkat 5,05 persen
terhadap tahun 2014.
Pertumbuhan tersebut terjadi
pada semua kategori lapangan
usaha, dengan pertumbuhan
tertinggi dicapai oleh lapangan

usaha Jasa Lainnya sebesar 6,90
persen, disusul oleh lapangan
usaha Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial sebesar 6,83
persen, lapangan usaha Jasa
Keuangan dan Asuransi sebesar
6,53 persen, lapangan usaha
pengadaan air, pengelolaan
sampah, limbah daur ulang
tumbuh sebesar 6,04 persen,
lapangan usaha konstruksi dan
lapangan usaha jasa pendidikan
masing-masing tumbuh sebesar
6,03 persen, sedangkan 11
(sebelas) lapangan usaha lainnya
tumbuh di bawah 6 persen.
Pertumbuhan terendah terjadi
pada lapangan usaha industri
pengolahan yaitu sebesar 3,45%
(BPS Kab. Serdang Bedagai).
Di wilayah pedesaan
Kabupaten Serdang Bedagai
terdapat banyak industri kreatif
terutama sub sektor industri
kuliner dan kriya, berbagai jenis
produk dari hasil industri kreatif
tersebut antara lain seperti :
Dodol hasil industri kreatif
masyarakat Desa Bengkel Kec.
Perbaungan, opak/kerupuk ubi
hasil industri kreatif masyarakat
Desa Pegajahan Kecamatan
Pegajahan, Keripik gosong hasil
industri kreatif masyarakat Desa
Tanjung Harap Kecamatan Serba
Jadi, keripik/kerupuk/emping
hasil industri kreatif masyarakat
D e s a B e n g k e l Ke c a m a t a n
Pe r b a u n g a n m a u p u n D e s a
Cempedak Lobang Kecamatan Sei
Rampah, bordir hasil industri
kreatif masyarakat Desa Mangga
Dua Kecamatan Tanjung Beringin
, pembuatan anyaman purun
hasil industri kreatif masyarakat
Desa Ara Payung Kecamatan
Pantai Cermin , anyaman bambu
hasil industri kreatif masyarakat
D e s a B e n g k e l Ke c a m a t a n
Perbaungan, tikar pandan hasil
industri kreatif masyarakat Desa
Pantai Cermin Kanan Kecamatan
Pantai Cermin, alat pembersih
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dari ijuk hasil industri kreatif
masyarakat Desa Pelintahan
Kecamatan Sei Rampah,
anyaman lidi sawit hasil industri
kreatif masyarakat Desa Silau
Rakyat Kecamatan Sei Rampah
dan tenun ulos hasil industri
kreatif masyarakat Desa
Serbananti Kecamatan Sipispis.
Masing-masing industri kreatif
tersebut masih potensial untuk
dikembangkan.
Mengacu pada Badan
Ekonomi Kreatif atau disingkat
BEKRAF yang mengelompokkan
industri kreatif dalam : 1)
Aplikasi dan Pengembangan
Permainan, 2) Arsitektur, 3)
Desain Interior, 4) Desain
Komunikasi Visual, 5) Periklanan
dan Advertising, 6) Seni
Pertunjukan, 7) Film, Animasi
dan Video, 8) Fotografi, 9)
Kuliner, 10) Kriya, 11) Fashion,
12) Seni Rupa, 13) Musik, 14)
Desain Produk, 15) Penerbitan,
16) Televisi dan Radio, maka
potensi di Kabupaten Serdang
Bedagai meliputi : Subsektor
arsitektur, subsektor kuliner dan
subsektor kriya.
Sub sektor industri
kreatif arsitektur adalah
kegiatan kreatif yang berkaitan
dengan design bangunan secara
menyeluruh, baik dari level
makro (town planning, urban
design, landscape architecture)
sampai level mikro (detail
konstruksi). Dengan tingkat
keberagaman budaya di
Kabupaten Serdang Bedagai yang
berbeda sehingga peran
arsitektur sangatlah penting.
Karena arsitekur lokal dan daerah
menunjukkan karakter
Kabupaten Serdang Bedagai yang
m e m i l i k i b a n y a k
keanekaragaman budaya.
Sementara dalam hal
pembangunan arsitektur juga
memiliki peranan penting dalam
merancang dasar pembangunan

suatu daerah apalagi melihat
potensi daerahnya yang sangat
besar.
Di Kabupaten Serdang
Bedagai sendiri sudah ada yang
melirik sektor industri kreatif
arsitektur seperti Pengembang
Muda Tomi Wistan, beliau
mengembangkan komplek ruko
Asia Bisnis Center (ruko ABC) di
Desa Sei Rampah Kecamatan Sei
Rampah. Komplek ruko ini
mampu menjadi barometer
pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Serdang Bedagai
khususnya Desa Sei Rampah yang
merupakan ibukota Kabupaten
Serdang Bedagai. Dalam waktu
singkat pembangunan ruko
tersebut mampu mewarnai
pembangunan di Desa Sei
Rampah. Pembangunan Asia
Bisnis Centre menjadi pusat
bisnis untuk mendukung
kelayakan Sei Rampah sebagai
ibukota pemekaran Serdang
Bedagai. Kehadiran bisnis centre
ini akan membantu kebutuhan
tempat usaha, hingga konsumen
pun tidak perlu jauh-jauh lagi ke
Kota Tebing Tinggi untuk
berbelanja.
Selanjutnya industri
wisata telah di dukung dengan
pengembangan hotel-hotel di
daerah objek wisata seperti
Hotel Woong Rame di Desa Kota
Pari Kecamatan Pantai Cermin
tepat di bibir pantai Woong Rame
yang dulunya dikenal dengan
Pantai Gudang Garam, Pantai
Cermin Resort Hotel di Desa
Pantai Cermin Kanan Kecamatan
Pantai Cermin. Hotel-hotel baru
dengan arsitektur yang lebih
modern dengan gaya minimalis
juga sudah ada di bangun seperti
Hotel Grand Family di Desa Sei
Sijenggi Kecamatan Perbaungan
dan Graha Sultan Hotel di Sei
Rampah.
Serdang Bedagai
memiliki tempat-tempat rekreasi

yang bergaya lebih modern dan
kekinian yang merupakan
perpaduan antara industri
arsitektur dan desain interior,
seperti di lengkapi dengan
pondok-pondok atau gazebo
terbuat dari bambu dengan
hiasan kelambu berwarna-warni
di desa-desa wisata seperti
Pantai Pondok Permai, Pantai
Woong Rame ,dan Pantai Bali
Lestari di Desa Kota Pari
Kecamatan Pantai Cermin, Pantai
Cermin di Desa Pantai Cermin
Kanan Kecamatan Pantai Cermin,
Pantai Cemara Kembar Romance
beach dan Pantai Romantis di
Desa Sei Naga Lawan Kecamatan
Perbaungan.
Pembangunan kolam
renang juga lagi di lirik
pengembang di Kabupaten
Serdang Bedagai seperti
Pembangunan Kolam Renang
yang airnya langsung bersumber
dari mata air seperti Kolam
Renang Alam Sari di Desa Siahap
Kecamatan Bintang Bayu, Kolam
Renang ini di resmikan oleh
Bupati Serdang Bedagai
terdahulu (H.T. Erry Nuradi) pada
tahun 2009. Kolam renang Theme
Park di Desa Pantai Cermin Kanan
Kecamatan Pantai Cermin, Kolam
Renang Rara Ruri di Desa Sei
B u l u h K e c a m a t a n Te l u k
Mengkudu, dan Kolam Renang
Tara-Tari di Desa Cempedak
Lobang Kecamatan Sei Rampah.
Cafe-cafe yang baru di bangun di
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Kabupaten Serdang Bedagai juga
memadu padankan antara
industri kreatif arsitektur dan
desain interior yang lebih modern
untuk mendukung bisnis kuliner,
salah satunya yaitu Ryan's cafe
yang terletak di Desa Sei Sijenggi
Kecamatan Perbaungan. Ryan's
cafe di dukung oleh bangunan
minimalis dengan interior warna
warni yang di lengkapi lampulampu cantik, serta karoke
keluarga.
Kreatifitas dapat
mengubah kuliner menjadi
industri kreatif yang sangat di
minati masyarakat saat ini.
Pengelolaan yang baik akan
membuat industri kuliner
menjadi lebih bernilai ekonomis.
Serdang Bedagai memiliki kuliner
khas yaitu Dodol Bengkel yang
merupakan hasil industri kreatif
masyarakat Desa Bengkel Kec.
Perbaungan. Saat ini menurut
data dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Serdang
Bedagai tercatat ada sekitar 150
IKM (Industri Kecil Menengah)
dodol yang berada di Desa Pasar
Bengkel. Kios-kios penjual dodol
ini berjejer sepanjang 500-an
meter disisi jalan lintas
Sumatera. Dodol bengkel sangat
diminati karena di lengkapi
dengan berbagai varian rasa yang
lebih menambah nilai jual kuliner
khas tersebut seperti rasa
original, nanas, durian pandan
dan lainnya. Selain Dodol industri

kreatif masyarakat Desa Bengkel
Kecamatan Perbaungan juga
banyak menghasilkan berbagai
jenis kurupuk dan keripik
berbahan dasar ubi ataupun
pisang maupun emping, keripik
ubi juga banyak di hasilkan oleh
industri kreatif masyarakat Desa
Cempedak Lobang dan Desa
Firdaus Kecamatan Sei Rampah.
Kuliner khas lainnya adalah hasil
industri kreatif masyarakat Desa
Pegajahan Kecamatan Pegajahan
yaitu Opak/kerupuk ubi,
kelompok masyarakat desa
Pegajahan tepatnya Dusun
Karangsari Kecamatan Pegajahan
pada umumnya bekerja melalui
industri rumahan pembuatan
Opak/kerupuk ubi. Ada sekitar 12
jenis opak yang di kembangkan
industri rumahan tersebut, yaitu
Opak Biasa, Opak Mie Iris, Opak
Lidah, Opak Sayur, Opak Rol,
Opak Rengginang, Opak Yeye,
Opak Manggleng, Opak Cangkir,
Opak Koin, Opak Rantang dan
Alen-Alen.
Selanjutnya ada Keripik
Gosong yang merupakan hasil
industri kreatif masyarakat Desa
Tanjung Harap Kecamatan Seba
Jadi. Keripik gosong merupakan
keripik berbahan baku pisang
yang sudah matang, tentunya
juga menghemat biaya produksi

karena rasa manis yang
dihasilkan asli dari rasa pisang itu
sendiri tanpa penambahan gula
atau bahkan pemanis buatan.
Saat ini industri kreatif rumahan
keripik gosong menjadi usaha
industri kelompok yang
beranggotakan 10 orang yang
keseluruhannya ibu rumah
tangga di Desa Tanjung Harap
Kecamatan Seba Jadi.
Seni Kriya merupakan
salah satu sub sektor yang
menjadi ciri khas Kabupaten
Serdang Bedagai dan sangat
dekat dengan industri
pariwisata. Dilihat dari
materialnya, kriya meliputi
segala kerajinan yang berbahan
kayu, logam, kulit, kaca,
keramik, dan tekstil.
Ke t e r s e d i a a n b a h a n b a k u
material yang berlimpah dan
kreatifitas para pelaku industri
menjadi faktor utama majunya
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subsektor ini.
Bordir merupakan salah
satu hasil industri kreatif
masyarakat Desa Mangga Dua
Kecamatan Tanjung Beringin.
Apalagi setelah di bentuk
Kampung Bordir di desa tersebut
bekerja sama dengan LPM
Unimed, membawa banyak
dampak yang positif bagi
masyarakat khususnya ibu-ibu
yang selama ini hanya menjadi
buruh tani atau bekerja
menanam dan memanen padi
berubah menjadi pengrajin
bordir dengan penghasilan
ratusan ribu hingga jutaan yang
tidak didapatkan ketika menjadi
buruh.
Industri kreatif
pembuatan anyaman purun
banyak di temukan di Desa Sei
Nagalawan Kecamatan
Perbaungan. Masyarakat desa
tersebut khususnya kaum wanita
yang menjadi perajin tikar purun
ini berdiam di Pantai Cermin
seraya menunggu sang suami
yang bekerja sebagai nelayan.
Tikar purun merupakan anyaman
batang purun untuk alas duduk
yang lebarnya antara 2 sampai 3
meter persegi. Dibuat dari
sejenis rumput liar yang tumbuh
di rawa dan persawahan pasang
surut. Tikar purun ini juga dibuat
oleh para penganyam tikar di
Desa Ara Payung, Besar II Terjun,
Kota Pari, Kuala Lama, Lubuk
Saban, Naga Kisar, Pantai Cermin
dan Sementara Kecamatan Pantai

Serdang Bedagai berhasil
mendapat penghargaan Upakarti
dari Pemerintah.
Industri kreatif Anyaman
bambu seperti keranjang dan
tampah banyak dihasilkan
masyarakat Desa Bengkel
Kecamatan Perbaungan yang di
jual di kios-kios sepanjang jalan
sumatera. Bambu juga dapat
digunakan untuk membuat
beberapa keperluan untuk
membuat rumah maupun mengisi
rumah, seperti bisa dibuat untuk
penciptaan dinding rumah, sekat
rumah, pintu, jendela penutup
lantai dan juga langit-langit
rumah.
Industri kreatif Tikar
pandan banyak dihasilkan
masyarakat Desa Pantai Cermin
Kanan Kecamatan Pantai Cermin.
Kerajinan anyaman tikar pandan
di daerah ini sendiri sudah
dikenal secara turun temurun
oleh masyarakat sekitar, dan
anyaman tikar tersebut
dilakukan oleh ibu rumah tangga
sebagai pekerjaan sampingan,
sebab pada umumnya di daerah
ini masyarakatnya bekerja
sebagai nelayan, disamping
memang bahan baku membuat
tikar pandan ini mudah
diperoleh, karena tanaman
pandan ini banyak tumbuh subur
di daerah pesisir pantai. Tikar
pandan yang terkenal di daerah
tersebut adalah tikar pandan
warna. Masyarakat Desa Pantai
Cermin Kanan terbilang kreatif
dengan membuat tikar pandan
berwarna warni dengan corak
yang menarik.
D i D e s a Pe l i n t a h a n
Kecamatan Sei Rampah banyak di
jumpai industri kreatif pengrajin
ijuk. Produk yang dihasilkan
adalah alat pembersih seperti
sapu dan sikat ijuk. Lidi sawit
ternyata juga dapat di sulap
menjadi kerajinan menarik yang
unik dan diminati konsumen di

pasar domestik maupun
internasional. Untuk membuat
kerajinan menarik dari lidi sawit
butuh ketekunan dan sentuhan
kreatifitas serta kesabaran,
seperti yang dilakukan
masyarakat Desa Silau Rakyat
Kecamatan Sei Rampah. Industri
kreatif anyaman lidi sawit di desa
tersebut telah menghasilkan
aneka kerajinan anyaman nan
unik, seperti piring, tempat
buah, parcel, mangkok nasi
bahkan lampu hias “aladin” yang
sangat unik.
Ulos merupakan kain
tenun khas suku Batak. Tak hanya
sebatas hasil kerajinan seni
budaya saja, kain ulos pun sarat
dengan arti dan makna.
Kabupaten Serdang Bedagai juga
memiliki industri kreatif tenun
ulos di Kecamatan Sipispis
tepatnya Desa Serbananti.
Mengacu pada Instruksi
Presiden Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pengembangan Ekonomi Kreatif,
Visi dan Misi Kabupaten Serdang
Bedagai, serta Visi dan Misi Badan
Ekonomi Kreatif yang di Bentuk
Oleh Pemerintahan Jokowi-Jk,
maka Pengembangan ekonomi
kreatif di Kabupaten Serdang
Bedagai sebagai upaya
peningkatan perekonomian desa
dapat dilakukan dengan
membuat sasaran dan strategi
yang sejalan dengan ketiga hal
diatas, yang dapat di rinci
sebagai berikut : 1) Sasaran :
Menciptakan Insan Kreatif
dengan pola pikir dan pemikiran
kreatif di Kabupaten Serdang
Bedagai. Strategi yang dapat
dilakukan untuk mewujudkannya
adalah : a. Peningkatan jumlah
Sumber Daya Manusia (SDM)
kreatif yang berkualitas secara
berkesinambungan di Kabupaten
Serdang Bedagai, b. Peningkatan
jumlah dan perbaikan kualitas
lembaga pendidikan dan
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pelatihan formal dan informal
yang mendukung penciptaan
insan kreatif di di Kabupaten
Serdang Bedagai, c. Peningkatan
penghargaan kepada insan
k r e a t i f o l e h Pe m e r i n t a h
Kabupaten Serdang Bedagai, d.
Peningkatan jumlah
wirausahawan kreatif sebagai
lokomotif industri di bidang
ekonomi kreatif, e. Penciptaan
database dan jejaring insan
kreatif. 2) Sasaran : Menciptakan
Industri yang unggul di pasar
dalam negeri dan luar negeri,
dengan peran dominan
wirausahawan lokal. Strategi
yang dapat dilakukan untuk
mewujudkannya adalah : a.
Peningkatan daya tarik industri di
bidang ekonomi kreatif di
Kabupaten Serdang Bedagai,
khususnya wilayah pedesaan
yang potensial, b. Peningkatan
efisiensi serta produktivitas
industri untuk meningkatkan
keunggulan komperatif setiap
produk yang dihasilkan, c.
Peningkatan inovasi bermuatan
lokal untuk menciptakan
keunggulan kompetitif. 3)
Sasaran : Teknologi yang
mendukung penciptaan kreasi
dan terjangkau oleh masyarakat
Serdang Bedagai. Strategi yang
dapat dilakukan untuk
mewujudkannya adalah : a.
Pe m b e n t u k a n b a s i s - b a s i s
teknologi pendukung industri di
bidang ekonomi kreatif menuju
klaster teknologi, b. Penguatan
kapasitas penguasaan teknologi
dan kemampuan pemanfaatan
komputer komputer di bidang
ekonomi kreatif, c. Penguatan
iklim usaha kondusif bagi
investasi teknologi pendukung
ekonomi kreatif. 4) Sasaran :
Pemanfaatan Bahan baku dalam
negeri secara efektif bagi
industri di bidang ekonomi
kreatif. Strategi yang dapat
dilakukan untuk mewujudkannya

a d a l a h : a . Pe n i n g k a t a n
kemampuan SDM untuk
memanfaatkan bahan baku yang
berasal dari alam, b. Peningkatan
apresiasi dan promosi sadar
lingkungan pada industri di bidang
ekonomi kreatif, c. Pembentukan
basis-basis teknologi penghasil
bahan baku pendukung industri di
bidang ekonomi kreatif, d.
Penciptaan iklim kondusif untuk
menjaga ketersediaan pasokan
bahan baku yang dibutukan oleh
industri di bidang ekonomi kreatif.
5) Sasaran : Masyarakat yang
m e n g h a r g a i H a k Ke k a y a a n
Intelektual (HKI) dan
mengkonsumsi produk kreatif
lokal. Strategi yang dapat
dilakukan untuk mewujudkannya
a d a l a h : a . Pe n c i p t a a n
penghargaan terhadap HKI dan
sosialisasi pentingnya HKI, b.
Peningkatan apresiasi terhadap
budaya bangsa dan kearifan lokal,
c. Peningkatan kesadaran dan
penghargaan dunia internasional
terhadap produk kreatif
Kabupaten Serdang Bedagai, d.
Penciptaan masyarakat kreatif
demi kuatnya industri di bidang
ekonomi kreatif. 6) Sasaran :
Tercapainya tingkat kepercayaan
yang tinggi oleh lembanga
pembiayaan terhadap industri di
bidang ekonomi kreatif sebagai
industri yang menarik. Strategi
yang dapat dilakukan untuk
mewujudkannya adalah : a.
Penciptaan skema dan lembaga
pembiayaan yang mendukung
tumbuh kembangnya industri di
bidang kreatif, b. Penguatan
hubungan antara pelaku bisnis,
Pemerintah kabuaten Serdang
Bedagai dan akademisi dengan
lembaga keuangan.
Pengembangan ekonomi kreatif di
Kabupaten Serdang Bedagai akan
menciptakan banyak pasar baru.
Sehingga secara langsung akan
menciptakan adanya ketersediaan
lapangan pekerjaan bagi

masyarakat. Apalagi jika
pemerintah bisa mendorong
berbagai sektor industri kreatif
untuk ikut terlibat dalam
menciptakan hasil karya yang
semakin berkualitas sehingga bisa
memperluas pasar, maka dengan
adanya kebijakan ini kebutuhan
akan tenaga kerja juga akan
semakin meningkat.
Kesimpulannya adalah
terdapat berbagai potensi industri
kreatif di wilayah pedesaan
Kabupaten Serdang Bedagai,
potensi tersebut antara lain :
Subsektor Arsitektur dan Desain
Interior yaitu ruko, hotel, tempat
rekreasi, kolam renang, dan cafe,
Subsektor Kuliner yaitu Dodol
Bengkel, Opak/Kerupuk Ubi,
Keripik Gosong, Kerupuk/Keripik
dan Emping, Subsektor kriya yaitu,
bordir, anyaman purun, anyaman
bambu, tikar pandan, alat
pembersih dari ijuk, anyaman dari
lidi sawit dan ulos. Pengembangan
ekonomi kreatif di Kabupaten
Serdang Bedagai sebagai upaya
peningkatan perekonomian desa
dapat dilakukan dengan membuat
sasaran dan strategi yang sejalan
dengan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pengembangan Ekonomi
Kreatif, Visi dan Misi Kabupaten
Serdang Bedagai serta Visi dan Misi
Badan Ekonomi Kreatif yang di
Bentuk Oleh Pemerintahan JokowiJk, Ada 6 (enam) sasaran yang
dapat dilakukan dalam
Pengembangan ekonomi kreatif di
Kabupaten Serdang Bedagai,
antara lain : Menciptakan Insan
Kreatif dengan pola pikir dan
pemikiran kreatif di Kabupaten
Serdang Bedagai, Menciptakan
Industri yang unggul di pasar dalam
negeri dan luar negeri, dengan
peran dominan wirausahawan lokal
, Teknologi yang mendukung
penciptaan kreasi dan terjangkau
oleh masyarakat Serdang Bedagai ,
Pemanfaatan Bahan baku dalam
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negeri secara efektif bagi industri
di bidang ekonomi kreatif,
Masyarakat yang menghargai Hak
Kekayaan Intelektual (HKI) dan
mengkonsumsi produk kreatif
l o k a l , Te r c a p a i n y a t i n g k a t
kepercayaan yang tinggi oleh
lembanga pembiayaan terhadap
industri di bidang ekonomi kreatif
sebagai industri yang menarik.
Masing-masing sasaran tersebut
dapat di wujudkan dengan strategi
yang tepat.
Selain industri kreatif yang
sudah ada sebenarnya di wilayah
pedesaan Kabupaten Serdang
Bedagai masih banyak potensi lain
yang dapat dikembangkan, karena
di Kabupaten Serdang Bedagai
banyak faktor pendukung untuk
dikembangkan dalam bidang
ekonomi kreatif. Kekayaan yang
be ru pa k e in da h a n a la m di
Kabupaten Serdang Bedagai
seperti pantai dapat digunakan
mengembangkan industri
pariwisata dengan dampak turunan
berupa berkembangnya
permintaan terhadap produk yang
khas dari Kabupaten Serdang
Bedagai. Hasil alam seperti hasil
hutan dan tanaman industri sangat
mendukung terhadap
pengembangan industri kreatif di
Kabupaten Serdang Bedagai yang
menggunakan bahan baku dari
alam. Hal penting lainnya adalah
ketersediaan sumber daya manusia
yang banyak dan potensial untuk
tumbuh dan berkembangnya
industri kreatif. Pengembangan
ekonomi kreatif di Kabupaten
Serdang Bedagai sebaiknya dimulai
dari industri mikro dan kecil, sebab
jenis usaha ini lebih mudah
beradaptasi dengan perubahan
yang terjadi. Untuk itu Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai harus
lebih memperhatikan industri
mikro dan kecil.

Pandangan
Konseptual
Strategis
Terhadap Peningkatan
Perekonomian Desa
di Kabupaten
Serdang Bedagai

EVA SYAHFITRI NASUTION
Juara II Lomba Karya Tulis Kategori Umum,
Sambut HUT Sergai ke-14 Tahun 2018

Serdang Bedagai kabupaten
tercinta kabupaten kita semua
Tempat bernaung beragam
suku agama dan budaya
bangsa
Semua berpadu saling
bersaudara dalam bingkai
Pancasila
Bersatu bergandengan tangan
semua membangun Kabupaten
Serdang Bedagai
(Mars Kabupaten Serdang
Bedagai, Cipt. J. Sinambela,
M.Si)

K

alimat-kalimat di atas
merupakan bait pertama
dari lagu Mars Kabupaten
Serdang Bedagai. Sebuah lagu
yang disajikan dengan komposisi
irama teratur dan memiliki

dinamik marcato. Penyajian lagu
ini juga memberi rasa semangat,
kekompakan, persatuan dan
kesatuan.
Penggalan bait lagu di
atas tersirat sebuah kalimat
persuasif untuk membangun
Kabupaten Serdang Bedagai
secara berkesinambungan.
Pe m b a n g u n a n K a b u p a t e n
Serdang Bedagai tidak terlepas
dari peranan “Kita” pada bait
lagu di atas (baca: masyarakat
Kabupaten Serdang Bedagai)
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untuk bersatu bergandengan
tangan, dan semua itu dimulai
dari desa sebagai kesatuan
masyarakat hukum dan
merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintah
secara nasional. Artinya
peningkatan perekonomian desa
memiliki keterkaitan yang erat
dengan terwujudnya Kabupaten
Serdang Bedagai yang makmur.
Mengingat bahwa
Kabupaten Serdang Bedagai

memiliki 237 desa yang
merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintah
yang bersentuhan langsung
dengan masyarakat Kabupaten
Serdang Bedagai sebagai subjek
yang melaksanakan
pembangunan, maka
peningkatan perekonomian suatu
desa dapat dijadikan tolak ukur
di dalam peningkatan
pembangunan dan perekonomian
di Kabupaten Serdang Bedagai.
Sehingga, diperlukan strategi
yang konkret dalam
mengimplementasikan
peningkatan perekonomian di
setiap desa di Kabupaten Serdang
Bedagai.
Kabupaten Serdang
Bedagai adalah kabupaten yang
dimekarkan sesuai dengan
U n d a n g - U n d a n g Re p u b l i k
Indonesia Nomor 36 Tahun 2003
pada tanggal 18 Desember 2003
tentang Pembentukan Kabupaten
Samosir dan Kabupaten Serdang
Bedagai. Pada tanggal 7 Januari
2018, Kabupaten Serdang
Bedagai genap mencapai usia 14
tahun. Di usia ke 14 tahun,
kabupaten yang luasnya
mencapai 1.900,22 kilometer
persegi dan terdiri atas 237 desa
dan 6 kelurahan yang berada di
17 kecamatan ini banyak
menyimpan potensi yang sangat
besar. Potensi tersebut antara
lain yaitu potensi wisata, potensi
air minum dan kelistrikan,
potensi perikanan dan kelautan,
potensi perkebunan, potensi
pertanian dan ternak, potensi
pertambangan dan penggalian,
dan potensi sungai.
Besarnya potensi yang
ada di Kabupaten Serdang
Bedagai merupakan anugerah
luar biasa yang dititipkan oleh
Tuhan yang Maha Esa agar dapat
dikelola secara maksimal.
Pengelolaan tersebut tidak hanya
menjadi tugas Pemerintah

Kabupaten Serdang Bedagai,
akan tetapi menjadi tanggung
jawab seluruh masyarakat
Kabupaten Serdang Bedagai.
Sebagai institusi pemerintahan
yang paling dekat dengan
masyarakat, setiap desa
diharapkan mampu
mengembangkan potensi di
wilayahnya masing-masing.
Peningkatan perekonomian desa
melalui pengembangan potensi
yang ada di Kabupaten Serdang
Bedagai dapat dilakukan melalui
2 (dua) pendekatan yaitu Desa
membangun dan membangun
D e s a . Ke d u a p e n d e k a t a n
tersebut dapat diintegrasikan
dalam pelaksanaan
pembangunan desa di kabupaten
Serdang Bedagai. Pengembangan
potensi tersebut tidak terlepas
dari peranan masyarakat dalam
pelaksanaannya.
Berbicara mengenai
peran masyarakat dalam
peningkatan potensi
perekonomian desa tidak
senantiasa berjalan sesuai
dengan yang diharapkan. Di
d a l a m
p r o s e s
pengimplementasian strategi
tersebut seringkali berhadapan
dengan beberapa hambatan.
Hambatan-hambatan tersebut
antara lain yaitu pertama,
rendahnya kualitas sumber daya
manusia. Kedua, kurangnya
dukungan masyarakat terhadap
program kerja pemerintah.
Ketiga, minimnya fasilitas sarana
dan prasarana, dan Keempat,
masyarakat yang kurang
produktif dalam memanfaatkan
potensi ekonomi.
Hambatan yang pertama
adalah rendahnya kualitas
sumber daya manusia. Menurut
Agung P. P., manusia adalah
makhluk ciptaan Tuhan yang
paling sempurna, yang tersusun
atas kesatuan fisik, ruh/jiwa,
dan akal pikiran yang tumbuh dan
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berkembang sesuai dengan
lingkungannya. Manusia sebagai
individu memiliki dua kekayaan
yang membedakannya dengan
makhluk hidup lain yaitu akal dan
budi, yang dapat memunculkan
cipta, karsa dan rasa pada setiap
diri manusia. Sehingga, manusia
dapat mengembangkan sumber
daya dan potensi yang dimilikinya
demi meningkatkan
pembangunan di dalam
kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Malayu Hasibuan
berpendapat bahwa sumber daya
manusia adalah kemampuan
terpadu dari daya pikir dan daya
fisik yang dimiliki individu. Masih
rendahnya tingkat pendidikan
dan minimnya keterampilan yang
dimiliki masyarakat dapat
menjadi faktor rendahnya
kualitas sumber daya manusia.
Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa apabila
kualitas sumber daya manusia
rendah, maka strategi
pembangunan masyarakat tidak
dapat berjalan secara maksimal
dikarenakan rendahnya potensi
kreatifitas dan produktifitas
manusia itu sendiri.
Hambatan kedua adalah
kurangnya dukungan masyarakat
terhadap program pemerintah.
Setelah diterapkannya sistem
otonomi daerah di Indonesia,
daerah-daerah di Indonesia baik
di Tingkat Provinsi maupun di
Tingkat Kabupaten, khususnya
Kabupaten Serdang Bedagai. Hal
ini dilakukan karena otonomi
daerah merupakan perwujudan
fungsi dan peran negara modern,
yang lebih menekankan pada
upaya memajukan umum, dapat
didekati dari perspektif politik
dan menciptakan efesiensi dan
efektivitas pelayanan kepada
masyarakat demi mewujudkan
kesejahteraan umum. Setiap
kabupaten di Indonesia umumnya
senantiasa mengeluarkan

kebijakan dan program-program
kerja yang sesuai dengan
kebutuhan daerahnya. Namun,
terkadang program tersebut
kurang mendapat dukungan
masyarakat. Kurangnya
dukungan tersebut dapat
disebabkan oleh minimnya
publikasi atau penyuluhan
kepada masyarakat terhadap
suatu program yang dijalankan
oleh pemerintah.
Hambatan ketiga yaitu
minimnya fasilitas sarana dan
prasarana penunjang
perekonomian suatu desa.
Sarana dan prasarana merupakan
suatu alat atau bagian bagi
keberhasilan dan kelancaran
suatu proses pembangunan
perekonomian. Transportasi
umum dan fasilitas jalan umum
yang kurang memadai
menjadikan kelancaran
perekonomian terhambat. Hal
tersebut senantiasa
menghabiskan banyak waktu dan
meningkatkan biaya operasional
sehingga penghasilan masyarakat
menjadi sulit ditingkatkan.
Hambatan keempat
adalah masyarakat yang kurang
produktif dalam memanfaatkan
p o t e n s i e k o n o m i .
Ketidakberanian masyarakat
dalam memulai atau
mengembangkan ide usaha
menjadi faktor yang
menghambat peningkatan
perekonomian masyarakat.
Ketakutan masyarakat akan kata
“gagal” dan “bangkrut” seakan
merantai kaki masyarakat agar
tetap berjalan di tempat tanpa
memiliki keberanian untuk
melangkah demi memperbaiki
perekonomiannya. Selain itu,
masyarakat cenderung memilih
harta konsumtif daripada harta
produktif. Sehingga, harta yang
dimiliki merupakan harta yang
habis dipakai tanpa
menghasilkan nilai ekonomis.

Hambatan-hambatan
tersebut harus dihindari guna
melancarkan proses peningkatan
perekonomian desa khususnya
masyarakat. Hal-hal yang dapat
dilakukan untuk menghindari
hambatan-hambatan tersebut
antara lain pertama,
peningkatan sumber daya
manusia. Kedua, menimbulkan
rasa cinta terhadap program
pemerintah. Ketiga, perbaikan
maupun pembangunan sarana
dan prasarana daerah. Keempat,
menciptakan sumber ekonomi
pendukung.
Hal pertama yaitu
peningkatan sumber daya
manusia. Dalam peningkatan
sumber daya manusia tidak hanya
dapat dilakukan melalui
pendidikan formal, akan tetapi
dapat dilakukan melalui
pendidikan informal yakni
pemberian keterampilan dan
keahlian. Dalam hal ini Penulis
sangat mendukung program
pembinaan berbasis volunteer
(relawan). Dalam program
pembinaan ini, masyarakat yang
memiliki keahlian dan
keterampilan dapat mengajarkan
hal tersebut kepada masyarakat
lainnya sehingga menimbulkan
kesadaran masyarakat menjadi
lebih produktif dalam
meningkatkan perekonomian
desa. Hal ini seiring dengan
semangat kebangsaan yaitu
gotong-royong dalam
memajukan perekonomian
bangsa.
Pemberian keahlian dan
keterampilan ini sangat
diharapkan dapat menciptakan
kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat. Saat ini, banyak
bantuan yang diberikan oleh
pemerintah kepada masyarakat
menengah kebawah melalui
program Bantuan Langsung Tunai
(BLT) maupun program bantuan
lainnya. Apabila masyarakat
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tidak dibekali keterampilan dan
keahlian, maka masyarakat akan
menggunakan bantuan tersebut
untuk biaya konsumsi pangan
sehari-hari. Namun, dengan
diberikannya pembekalan
keterampilan dan keahlian,
modal bantuan yang diberikan
oleh pemerintah dapat
dikembangkan sehingga akan
meningkatkan perekonomian
masyarakat, desa dan
selanjutnya akan meningkatkan
perekonomian di Kabupaten
Serdang Bedagai.
Hal kedua yaitu
menimbulkan rasa cinta terhadap
program pemerintah.
Menimbulkan rasa cinta terhadap
program pemerintah disini
adalah mendorong masyarakat
ikut serta dan berperan aktif
dalam program pemerintah.
Masyarakat dapat memberikan
sumbangsih pemikiran kepada
pemerintah melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Desa. Selain itu, masyarakat juga
dapat turut memonitoring
jalannya proses pembangunan
perekonomian desa yang menjadi
program pemerintah tersebut.
Hal ketiga yaitu
perbaikan maupun pembangunan
sarana dan prasarana daerah.
Dalam pembangunan sarana dan
prasarana daerah, Penulis sangat
mendukung peranan semangat
gotong royong dalam
pelaksanaannya. Tidak hanya
menjadi kewajiban pemerintah
melainkan masyarakat dapat
berperan aktif di dalam
pelaksanaan pembangunan
sarana dan prasarana antara lain
ikut serta dalam program
perbaikan jalan, maupun
pembangunan fasilitas umum
lainnya seperti irigasi, rumah
ibadah, serta menjaga
kebersihan fasilitas umum
tersebut. Masyarakat harus
senantiasa mendukung Gerakan

Pembangunan Swadaya
Masyarakat (GERBANG SWARA)
yang telah dicanangkan sejak
tahun 2005. Agar senantiasa
tercipta kerjasama antara
pemerintah dan masyarakat
sehingga pembangunan dapat
b e r j a l a n s e c a r a
berkesinambungan.
Hal keempat adalah
menciptakan sumber ekonomi
p e n d u k u n g . Pe n i n g k a t a n
perekonomian suatu desa dapat
dilakukan dengan berbagai cara,
diantaranya menciptakan
peluang usaha sebagai sumber
ekonomi pendukung. Masyarakat
Kabupaten Serdang Bedagai
sebagian besar bekerja dengan
memanfaatkan potensi daerah
Kabupaten Serdang Bedagai yang
sudah ada. Dari pekerjaan
tersebut masyarakat
memperoleh penghasilan yang
memadai. Namun, untuk
meningkatkan perekonomian

suatu daerah harus memiliki
gagasan yang berkembang. Salah
satunya adalah pemanfaatan
lahan kosong. Di beberapa desa
di Kabupaten Serdang Bedagai
sangat sering ditemui lahan
kosong yang tidak produktif.
Lahan kosong ini seharusnya
dimanfaatkan oleh masyarakat
menjadi hal yang lebih produktif
misalnya dengan menanami
lahan kosong dengan berbagai
jenis tanaman maupun sayuran
maupun memanfaatkan lahan
kosong tersebut menjadi
peternakan ikan. Hal ini dinilai
lebih produktif karena
menghasilkan nilai ekonomis dan
dapat meningkatkan
perekonomian masyarakat desa
dan meningkatkan kesejahteraan
perekonomian di Kabupaten
Serdang Bedagai Khususnya.
Pemerintah juga dapat
berperan serta dalam
mewujudkan gagasan tersebut
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dengan mengeluarkan Peraturan
Daerah (Perda) yang mengatur
tentang pelarangan
penelantaran lahan kosong. Hal
ini dapat dilakukan sehingga
masyarakat lebih produktif
dalam meningkatkan
perekonomian daerah sehingga
tercipta masyarakat mandiri dan
sejahtera.
P e n i n g k a t a n
perekonomian desa menuju
masyarakat madani dan
sejahtera di Kabupaten Serdang
Bedagai merupakan tanggung
jawab Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai dan seluruh
masyarakat Kabupaten Serdang
B e d a g a i . D a l a m
pengimplimentasian peningkatan
perekonomian di Kabupaten
Serdang Bedagai tidak jarang
ditemukan beberapa kendala
berupa hambatan-hambatan
antara lain rendahnya kualitas
sumber daya manusia, kurangnya
dukungan masyarakat terhadap
program kerja pemerintah,
minimnya fasilitas sarana dan
prasarana, dan masyarakat yang
kurang produktif dalam
memanfaatkan potensi ekonomi.
Namun hal tersebut dapat
dihindari dengan peningkatan
sumber daya manusia,
menimbulkan rasa cinta terhadap
program pemerintah, perbaikan
maupun pembangunan sarana
dan prasarana daerah, dan
menciptakan sumber ekonomi
p e n d u k u n g . Pe n i n g k a t a n
perekonomian desa menjadi
tonggak bagi peningkatan
perekonomian kabupaten.
Sehingga, diharapkan Kabupaten
Serdang Bedagai dapat
senantiasa berjaya dalam
mewujudkan visi dan misinya.

PERAN STRATEGIS UMKM
DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
M. Nizar Hamdi Nst
(Mahasiswa – Masyarakat Kecamatan Teluk Mengkudu)

K

abupaten Serdang Bedagai
merupakah salah satu
kabupaten di Provinsi
Sumatera Utara yang menyimpan
banyak potensi yang dapat
dikembangkan secara signifikan.
Beberapa potensi daerah seperti
potensi wisata, potensi air
minum dan kelistrikan, potensi
perikanan dan kelautan, potensi
perkebunan, potensi pertanian
dan ternak, potensi
pertambangan dan penggalian
serta potensi sungai menjadi
fokus utama untuk
dikembangkan di Kabupaten
Serdang Bedagai. Potensi daerah
yang begitu besar diharapkan
dapat berimbas kepada

meningkatnya pendapatan asli
daerah yang dapat meningkatkan
pembangunan ekonomi di
Serdang Bedagai.
Selain potensi yang
disebutkan sebelumnya,
pembangunan ekonomi
Kabupaten Serdang Bedagai juga
sangat didukung oleh usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM).
Besarnya pengaruh UMKM ini juga
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dapat dilihat dari komitmen
Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai yang terus mendorong
dan mendukung kegiatan usaha
ini. Mengingat bahwa negara juga
menempatkan UMKM yang
produktif sebagai penggerak roda
perekonomian nasional.
UMKM merupakan salah
satu bentuk usaha yang telah
dikenal memiliki pengaruh yang

besar terhadap suatu negara.
Ketika krisis ekonomi global pada
tahun 2008, banyak negara maju
yang mengalami krisis ekonomi
karena perusahaan-perusahaan
besar mengalami kebangkrutan.
Namun Indonesia tidak
mengalami hal tersebut karena
belajar dari pengalaman yang
terjadi di tahun 1997. Pada masa
itu, disaat usaha-usaha berskala
besar mengalami keterpurukan
sampai pada pemberhentian
aktifitas usaha. Namun, UMKM
dapat bertahan dan menjadi
pemulih perekonomian pada saat
itu. Oleh sebab itu, negara terus
mendukung dan mengembangkan
UMKM menjadi salah satu usaha
andalan negara.
Menurut Kuncoro, UMKM
akan menimbulkan dampak
positif terhadap peningkatan
jumlah angkatan kerja,
pengurangan pengangguran dan
jumlah kemiskinan, pemerataan
dalam distribusi pendapatan dan
pembangunan ekonomi daerah.
Jelas bahwa usaha kecil perlu
dikembangkan dan mendapat
perhatian karena tidak hanya
memberi penghasilan kepada
masyarakat tetapi juga
merupakan ujung tombak untuk
mengentaskan kemiskinan.
Semakin sulitnya untuk
memperoleh pekerjaan karena
keterbatasan lapangan
pekerjaan, kemampuan dan
wawasan, mendorong orang

untuk membuka usaha sendiri.
UMKM di Kabupaten
Serdang Bedagai memiliki peran
yang strategis dalam
pembangunan ekonomi daerah.
Ada tiga peran strategis UMKM
dalam Pembangunan
Pe r e k o n o m i a n K a b u p a t e n
Serdang Bedagai. Pertama, UMKM
memiliki kemampuan menyerap
tenaga kerja. Walaupun UMKM
hanya merupakan bentuk usaha
kecil ataupun usaha rumahan,
UMKM memiliki kemampuan
untuk menyerap tenaga kerja
baik dari jumlah yang kecil
sampai kepada jumlah yang
besar. Hal ini dapat dilihat bahwa
setiap UMKM yang ada di
Kabupaten Serdang Bedagai
mampu menyerap tenaga kerja
yang berimbas pada pengurangan
jumlah pengangguran di daerah
dan meningkatkan penghasilan
masyarakat.
Kedua, UMKM di
Kabupaten Serdang Bedagai
memiliki produktivitas dan daya
saing tinggi sehingga terdapat
potensi yang besar yang masih
dapat dikembangkan. Kreatif dan
inovatif, dua kata ini sangat
tepat untuk menggambarkan
UMKM yang ada di Kabupaten
Serdang Bedagai. Pihak produsen
selalu mengembangkan keahlian
dan keterampilannya untuk
membuat suatu produk yang
berkualitas baik. Berbagai jenis
makanan, minuman maupun
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kerajinan tangan hasil anyaman,
dan produk unggulan lainnya
selalu mendapatkan apresiasi
yang baik dari masyarakat. Hal ini
dibuktikan dengan sambutan
yang positif dari masyarakat
dengan cara membeli maupun
memesan produk hasil UMKM
yang dijual baik di toko, melalui
media online maupun eventevent yang diselenggarakan oleh
pemerintah baik di tingkat
kabupaten, provinsi maupun
tingkat nasional.
Ketiga, sebagai
pendukung pertumbuhan
ekonomi, UMKM ikut serta dalam
menciptakan kompetisi yang
sehat pada pasar. Hal ini dapat
dilihat terdapat beberapa produk
unggulan daerah Serdang Bedagai
yang ikut serta berkompetisi di
dalam pasar. Salah satunya
adalah sebuah produk garam
beryodium yang diproduksi di
Kabupaten Serdang Bedagai yang
mampu bersaing dengan produk
sejenis di pasaran. Selain itu,
kerajinan tangan khas Serdang
Bedagai masih menjadi
primadona bagi para pecinta
barang-barang kerajinan yang
mengangkat unsur kearifan local
dan alam.
Dari ketiga peran
strategis UMKM di atas dapat
disimpulkan bahwa UMKM
memiliki pengaruh yang besar
dalam peningkatan ekonomi di
Kabupaten Serdang Bedagai.
Oleh karena itu,, kerja sama dan
dukungan yang baik harus tetap
dijalin antara pihak Pemerintah
Daerah dengan produsen.
Sehingga, dengan kerja sama dari
segenap pemerintah dan
masyarakat mampu mewujudkan
dan mempertahankan serta
meningkatkan Kabupaten
Serdang Bedagai sebagai
Kabupaten yang unggul, inovatif
dan berkelanjutan.

UKM Dukung Peningkatan Perekonomian Daerah
Oleh : Suci Andriyani, S.PdI
SERAHKAN BANTUAN: Wabup Sergai
Darma Wijaya didampingi Asisten
Ekbangsos Ir. H. Kaharuddin dan
Pimpinan Cabang BRI Tebing Tinggi
Robert Sitinjak menyerahkan bantuan
CSR kepada pelaku UKM pada acara
penyerahan CSR Bank BRI Cabang
Tebing Tinggi kepada Pemkab Sergai di
Aula Dekranas Dinas Perindag di Desa
Bengkel Kecamatan Perbaungan,
Jum'at 9 Februari 2018 lalu.

U

saha Kecil dan Menengah
(UKM) dewasa ini dirasa
sangat memegang peranan
yang penting dan strategis dalam
pembangunan perekonomian.
Keberadaan UKM mampu
membantu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi juga
membantu dalam penyerapan
tenaga kerja.
Peran UKM dalam
meningkatkan ekonomi
masyarakat desa sangat besar. Hal
ini karena tingginya minat
m a s y a r a k a t d a l a m
mengembangkannya. Dengan
demikian perkembangan ekonomi
di Indonesia khususnya pada
tingkat daerah akan didominasi
oleh UKM. Bagi daerah yang
memiliki jaringan kuat pada usaha
kecilnya maka akan berhasil dalam
persaingan industri di pasar
domestik. Oleh karena itu baik
pemerintah daerah maupun desa
sudah seharusnya memberi
perhatian khusus kepada UKM.
Menurut Keputusan
Presiden No. 99 Tahun 1998 yang
dimaksud dengan UKM adalah
Kegiatan ekonomi rakyat yang
berskala kecil dengan bidang usaha
yang secara mayoritas merupakan
kegiatan usaha kecil dan perlu
dilindungi untuk mencegah dari
persaingan usaha yang tidak sehat.

Terlebih lagi saat ini, sejak
awal tahun 2016 sudah
diberlakukan Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA). Hal ini tentu akan
menuntut para pelaku UKM untuk
bersaing dengan para pengusaha
dari negara ASEAN.
Oleh karena itu, dukungan
penuh dari pemerintah, BUMN,
pelaku usaha besar maupun
masyarakat sangat diperlukan
dalam mendongkrak pertumbuhan
UKM agar dapat bertahan serta
dapat meningkatkan kualitas
produk dan penjualan sehingga
dapat dijadikan UKM yang memiliki
daya tahan tinggi sebagai
penopang ekonomi daerah.
Sergai Gandeng BUMN Dukung
Pelaku UKM
Di Kabupaten Serdang
Bedagai (Sergai) BUMN maupun
Pe r u s a h a a n s w a s t a t u r u t
berkontribusi terhadap
pembangunan daerah yang
berkelanjutan khususnya pada
sektor peningkatan ekonomi
kerakyatan.
Salah satunya BUMN yang
membantu menyokong UKM Sergai
adalah Bank BRI Cabang Tebing
Ti n g g i d e n g a n m e m b e r i k a n
Corporate Social Responsibility
(CSR).
Dalam sebuah kesempatan saat
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penyerahan CSR Bank BRI kepada
pelaku UKM Sergai yang
berlangsung di Aula Dewan
Kerajinan Nasional (Dekranas)
Dinas Perindag di Desa Bengkel
Kecamatan Perbaungan, Jum'at 9
Februari 2018 lalu, Wabup Darma
Wijaya menyampaikan bahwa
Pemkab Sergai akan mendukung
penuh geliat UKM di Tanah Bertuah
guna peningkatan kesejahteraan
dan perekonomian masyarakat.
“ Kami akan menggandeng BUMN,
perusahaan swasta maupun unsur
masyarakat baik dalam hal
permodalan maupun melalui
pelatihan-pelatihan guna
mendukung SDM sehingga dapat
memajukan UKM,” ujarnya.
Bantuan yang di berikan oleh Bank
B R I c a b a n g Te b i n g Ti n g g i
rencananya akan dipergunakan
untuk pembangunan gapura,
fasilitas umun dan alat alat
produksi usaha pembuatan dodol,
keripik dan olahan durian UKM
binaan Disperindag Kabupaten
Sergai.
Terkait dengan bantuan CSR yang
akan diterima para pelaku usaha,
Wabup Darma Wijaya juga
berpesan agar dapat
mempergunakan bantuan
semaksimal mungkin serta
diharapkan mampu meningkatkan
kualitas hasil produksi yang
dihasilkan, sehingga nantinya para
pembeli dapat menikmatinya
dengan puas,
sebab kepuasan
pelanggan merupakan hal yang
utama bagi kita para pelaku usaha,
pesan Wabup.

