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Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara tepadu adalah pengelolaan secara 

terpadu antar lintas sektoral sehingga faktor keutuhan peranan sumber daya alam dalam tatanan 

lingkungan menjadi penting untuk dilestarikan. Salah satu kebijakan pembangunan pemerintah 

kabupaten Malang adalah menyeimbangkan tingkat ekonomi masyarakat wilayah Malang 

Selatan yang relatif tertinggal jauh bila dibandingkan dengan kondisi perekonomian masyarakat 

wilayah Malang Utara. Visi ke depan pembangunan ekonomi Kabupaten Malang adalah 

meningkatkan kemakmuran masyarakat dan wilayah Malang Selatan. Sedangkan titik fokus 

wilayah pembangunan Malang Selatan adalah PPI Pondok kawasan Sendang Biru yang 

ditujukan menjadi kota perikanan dalam jangka panjang. Konsep Pembangunan ekonomi 

wilayah pesisir adalah memberikan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut adalah 

memberikan pemanfaatan ruang antar sektor ekonomi secara seimbang, serta sedapat mungkin 

menghindari konflik pemanfaatan, ruang antar sektor dan kerusakan lingkungan, serta sebesar-

besarnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lokal sesuai dengan potensi sumberdaya 

yang terkandung dalam wilayah pesisir dan laut diarahkan kepada pemanfaatan ruang pesisir dan 

laut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program pengembangan kawasan 

pesisir Sendangbiru sebagai Kota nelayan oleh Dinad kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Malang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

memberikan gambaran tentang uraian berdasarkan data yang sudah ada, kemudian disimpulkan 

dan diintepretasikan. 

Program pengembangan kawasan pesisir di Sendangbiru adalah dititikberatkan pada 

pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan mencanangkan Sendangbiru sebagai Kota 

Nelayan. Konsep kota nelayan ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah 

Sendangbiru oleh Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang terutama untuk peningkatan 

kesejahteraan nelayan tradisional dan nelayan buruh dengan kebijakan pengelolaan wilayah 

pesisir dan kelautan secara terpadu. Program Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang 

dalam mengembangkan kawasan pesisir di Sendangbiru adalag menjadikan wilayah Sendangbiru 

dan kawasan pesisir di sekitarnya menjadi kota nelayan. Pemerintah Kabupaten Malang 

menerima dana dari APBN sebesar 1,2 miliar untuk membangun infrastruktur serta sarana dan 

parasarana di pesisir Sendangbiru. Adapun program-program yang dicanangkan oleh Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang untuk 10 tahun ke depan adalah sebagai berikut: 1) 

Pengembangan Sumberdaya manusia antara lain Peningkatan pengembangan kegiatan sosial 

ekonomi, Peningkatan pengembangan sistem budaya untuk Peningkatan kualitas SDM, dan 

Penyuluhan pelatihan teknologi pasca panen atau pengolahan hasil ; 2) Pengembangan Sarana 

dan Prasarana jalan antara lain Peningkatan Pengembangan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan 



Peningkatan Pengembangan Jaringan jalan dan sarana transportasi ; 3) Pengembangan 

Kelembagaan antara lain Pembinaan Kelompok Nelayan Melalui Peningkatan Kemampuan 

manajemen dan Pembentukan Lembaga Permodalan Bagi Nelayan. 

 


