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Banda Aceh — Keberadaan dan sistim pelabuhan di Aceh yang efesien akan membuka peluang 

untuk perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada pelabuhan di luar Aceh seperti 

Belawan, Penang, Tanjung Pelapas dan Singapura. 

 

Pendapat itu dikemukakan oleh Presiden Direktur PT HD Asia Maritime, Bernardus Djonoputro, 

saat mengadakan tatap muka dengan puluhan pengusaha Aceh yang membahas pengoptimalisasi 

Pelabuhan Bebas Sabang di Banda Aceh, Selasa (31/3), 

 

Lebih lanjut, dia menyatakan, pihaknya bertekad meningkatkan kemampuan pelayanan 

professional kelas dunia dan menjadikan Sabang kompetitif di Asia. “Sistim kepelbuhan di Aceh 

perlu mulai menata diri untuk dapat bekerjasaam dengan operator-operator kelas dunia,” terang 

Bernardus. 

 

Disebutkannya, pelaku usaha di Aceh didukung oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh 

dalam menyambut Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) Asean dan China. 

 

“Keberadaan Pelabuhan Bebas Sabang ini siap menghadapi Asean FTA dengan China. Dalam 

jangka pendek akan diberdayaan asset yang ada secara maksimal. Kerjasama operasi yang 

professional untuk menarik investasi dan meningkatkan volume perdagangan di kawasan ini,” 

kata Bernardus. 

 

Sekjen Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) ini mengungkapkan, target jangka pendek 

adalah menjadikan Pelabuhan Sabang sebagai pusat logistic, baik untuk domestic maupun 

regional Asean dan internasional. 

 

Menanggapi hal ini, T Yusuf dari Kadin Aceh menuturkan, hampir 10 tahun keberadaannya, 

Pelabuhan Bebas Sabang belum menunjukkan perubahan yang signifikan terutama yang 

mendongkrak perekonomian Aceh. 

 

“Sepertinya program yang dijalankan untuk ini hanya jalan ditempat saja,” tandasnya. 

 

Oleh karena itu, Yusuf mengimbau agar pelaku usaha di Aceh mau mendukung dan 

mengembangkan potensi yang ada dengan memberdayaan pelabuhan Sabang. 

 

“Kalau Sabang maju, sedikit tidaknya berdampak pada kesejahteraan masyarakat Aceh mampu 

kita tingkatkan,” kata dia.  

 

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Ekonomi Setda Aceh T Said Mustafa mengatakan, 

peran pemerintah diakui masih sangat minim, namun pengembangan Sabang melalui BPKS tetap 

dilakukan. 
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