
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perum Prasarana Perikanan Samudera (PPPS) ildalah Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), didirikan berdasarkan PP No.2 tahun 1990 d m  

selanjumya disempumakan dengan PP No.23 tahun 2000. Sifat usaha dari 

Perusahaan addah menyediakan pelayanan bagi kernanfaatan umum dan 

sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengurusan 

perusahaan. Tujuannya untuk memberikan pelayanan umum (Public 

Services) dalam bidang penyediaan jasa sarana d m  prasarana pelabuhan 

perikanan. Saat ini perusahaan mengelola 9 (sembilan) pelabuhan perikanan 

secara komersil sebagai cabang perusahaan dengan Kantor Pusat di Jakarta 

Kesembilan cabang perusahaan pelabuhm perikanan samudera tersebut 

adalah sebagai berikut. - . . 

1. Pelabuhan Perikanan Samudera di Jakarta dikelola PPPS Jakarta 

2. Pelabuhan Perikanan Samudera di Belawan dikelola oleh PPPS 

Belaw'm 

3. Pelabuhan Perikanan Nusatara di Pekalongan dikelola oleh PPPS 

Pekdongan 

4. Pelabuhm Perikanan Nusantara di Brondong dikelola oleh PPPS 

Brondong ( Jawa Timur ) 

5 .  Pelabuhan Perikanan Pantai di Lampulo dikelola oleh PPPS Lampulo 

(Aceh) 

6. Pelabuhan Perikanan Pantai di Pemangkat dikelola oleh PPPS 

Pemangkat (Kalimantan Barat) 
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7. Pelabuhan Perikanan Pantai di Tarakan dikelola oleh PPPS Tarakan 

(Kalimantan Timur) 

8. Pelabuhan Perikanan Pantai di Prigi dikelola oleh PPPS Prigi ( Jawa 

Timur.) 

9. Pelabuhan Perikanan Pantai di Banjarmasin dikelola oleh PPPS 

Banjarmasin ( Kalimantan Selatan ) 

Kriteria klasifikasi Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara dan 

Pantai beserta nama Pelabuhan dan pengelolanya dijelaskan pada Tabel 1. 

Secara u m u q  tugas dan tanggung jawab Perum Prasarana Perikanan 

Samudera adalah melaksanakan pelayanan jasa kepada masyarakat melalui 

penyediaan dan pemanfaatan fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan yang 

bersifat produktif ekonomis dan komersial. Tugas-tugas pengusahaan yang 

dilakukan oleh Perum Prasarana Pelabuhan Samudera meliputi hal-hal di 

bawah ini. 

1. Mengusahakan sarana pelabuhan perikanan yang wewenang 

pengusahaannya berada pada perusahaan antara lain : tambat labuh 

kapal, pelayanan sarana lelang, penyewaan ruang cold stol.nge, 

gudang ikan, ruang pengolahan, pengepakan, bangunan, kantor, kios, 

pertokoan, sarana pemasaran ikan, pabrik es, bengkel, dock, tangki, 

penj"alan bahan bakar, penye&& alat angkut, pelayanan bongkar 

muat ikan, telekomunikasi radiolSSB, tanah industri, tanah pelataran 

dan sebagainya. 

2. Mengusahakan sarana pengelolaannya berada pada pihak ketiga 

antara lain pemberian jasa pelayanan umurn yang penugasan 
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penggunaan telepon, facsimile, listrik dan air. 

3. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam ha1 penyaluran 

bahan-ballan perbekalan kapal seperti es, air, garam, BBM, umpan 

hidup dan sebagainya. 

Sesuai dengan kedudukan dan fungsi pelabuhan perikanan sebagai 

"Center ofPoinrV bagi perkembangan kegiatan ekonorni perikanan hulu dan 

hilir, khususnya bagi kegiatan perikanan tangkap, maka tugas yang diemban 

pemsahaan sangat strategis dalam rangka mendukung dan menjembatani 
... . . 

usaha-usaha perikan& hulu yaitu usaha Gnyediaan armada kapal dan 

penangkapan serta usaha-usaha perikanan hilir yaitu usaha pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan. 

Menyadari akan kemampuan bangsa dan negara dalam menghadapi 

era perdagangan bebas seperti AFTA, APEC, NAFTA, GATT akan 

melibatkan Indonesia kepada perdagangan global yang lebih kompetitif, 

fungsi pelabuhan perikanan sebagai sentra ekspor komoditi perikanan akan 

menjadi semakin strategis. Untuk itu kineja pemsahaan prasarana 

pelabuhan perikanan samudera Jakarta perlu ditingkatkan. Masalah-masalah 

yang ditemukan dalam pengelolaan prasarana pelabuhan perikanan 

srunudera yang dapat mengganggu kineja perusahaan akan dicarikan jalan 

keluarnya deng'm tjnjauan pada hasil penelitian di bidang sarana 

produksi dan operasi. Temuan penelitian akan dipergunakan sebagai bahan 

untuk menentukan strategi perusahaan dan meningkatkan produktivitas dan 

kinerja operasional serta program pembangunan lima tahun kedepan. 
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Tabel 1. Kriteria Klasifikasi Pelabuhan Perikanan 

Sumber : Rakomis Deptan 1995 
4 

KELAS 
TOLOK UKUR 

1. Ukwan kapal yang dilayani 
2. Daya tanipnng kolan~ 

pelabuhan 
3. Daerah opaerasi 
4. Jumlah ikan yang didaratkan 
5. Pelayanan eksprt 
6. Lahan indnsai 

PANTAI 

5-15 GT 
50 kapall500 GT 

Perairan pantai/Nusantara 
15-20 tonihari 

3.000-4.000 todtahun 

- 

Nama pelabuban : 

1. PPP Lampulo (Perum) 
2. PPP Prigi (Pennn) 
3. PPP Banjarmasin (Perum) 
4. PPP Tarakan (Perum) 
5. PPP Pulau Tello 
6. PPP Sikakap 
7. PPP Sungai Liat 
8. PPP Karangantu 
9. PPP Karimunjawa 
10. PPP Dagho 
11. PPP Telnk Batang 
12. PPP Hantipan 
13. PPP Kupang 
14. PPP Labuhan Lombok 
15. PPP Bawean 
16. PPP Tarempa 
17. PPP Sorong 

SAMUDERA 

Lebih besar dari 60 GT 
100 kapall6.000 GT 

Perairan ZEEI/International 
200 tonihari 

40.000 todtahun 
Ya 
Ya 

Nama Pelabnhan : 

1. PPS Jakarta (Pmun) 
2. PPS Belawan (Perum) 
3. PPS Kendari (UPT) 
4. PPS Cilacap (UPT) 
5. PPS Bnngus (UPT) 

PELABUHAN PERIKANAN 
NUSANTARA 

15-60 GT 
75 kapal13.000 GT 

Pemiran NusantdZEEI 
40-75 tonhari 

8.000-15.000 todtahun 
yaltidak 
ydtidak 

Nama Pelabnhan : 

1. PPN Pekalongan (Perurn) 
2. PPN Brondong (Perum) 
3. PPN Pemangkat (Penm~) 
4. PPN Sibolga (UPT) 
5. PPN Pelabnhan Ratu (UPT) 
6. PPN Tanjung Pandan (UPT) 
7. PPN Ternate (UPT) 
8. PPN Kejawanan (UPT) 
9. PPN Tual (UPT) 
10.PPN Ambon (UPT) 

http://www.mb.ipb.ac.id



B. Masalah y m g  dihadapi 

Dalam melaksanakan misinya pemsahaan telah memberik'ul manfaat 

disamping secara langsung bagi negara selaku pemegang saham juga 

terulama bagi masyarakat perikanan pengguna jasa yang secara nyata 

diindikasikan dengan semakin meningkatnya pemanfaatan sarandprasarana 

oleh masyarakat. Namun demikian hasilnya masih terbatas dan masih belum 

menjangkau kebutuhan pelayanan jasa bagi masyarakat secara luas 

dikarenakan masih terdapat berbagai masalah sebagai berikut. 

1. Kondisi sarandprasarana perusahaan memprihatinkan karena kondisi 

teknisnya telah melampuai usia teknis, disamping kapasitasnya 

terbatas. 

2. Situasi kondisi ekonomi kurang mendukung dan kondusif dalam 

program investasi dan rehabilitasi saranalprasarana. 

3. Sumber dana internal perusahaan dengan jumlah terbatas belum 

mampu memberdayakan sarandprasarana sesuai kebutuhan, 

sedangkan dana untuk ekspansi terbatas. 

4. Meningkatnya armada perikanan dengan teknologi memerlukan 

dukungan penyediaan fasilitas pelabuhan yang memadai. 

5. Mayoritas pengguna jasa perusahaan adalah nelayan golongan 

ekonotni lemah yang kemampuan daya beli tertunda. 

6. Penyesuaian tarip memerlukan waktu sehingga peluang untuk 

memperoleh peningkatan pendapatan menjadi hilang. 

7. Kondisi kerawanan sosial ~nasyarakat masih labil, sewaktu-warn 

karena adanya kesalahpahaman dapat mengakibatan terjadinya 

kerusuhan masa. 
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8. Belum adanya produk hukum yang menjabarkan tentang 

pemberlakuan Undang-Undang No. 22 dan No. 25 tentang otonomi 

. . . . . . .. . 
daerah, menimliulkck ke6ncu.G dilapGgan dan berpengmh terhadap 

pengelolaan aset-aset di daerah. 

C. Rumusan Masalah 

Strategi perusahaan dalam upaya mengembangkan usahanya 

diutamakan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerjanya. Dalam 

rangka meningkatkan produktivitas dan kiierja pemsahaan memerlukan 

langkah-langkah yang signifikan, mengingat fungsi dan tugas pemsahaan 

yang sttategis dalam rangka membantu sektor perikanan dalam 

kontribusinya untuk meningkatkan pendapatan devisa negara. Langkah- 

langkah strategis yang hams diakukan adalah mendorong masyarakat 

nelayan akan pentingnya pengembangan pelabuhan prasarana perikanan 

samudera dan menarik investor untuk investasi usaha pengembangan 

kawasan industri pengolahan hasil laut dan fasiliias pelabuhan perikanan 

samudera di Muara Bary Jakarta 

1. Pertanymn Manajemen 

Langkah-langkah strategi apa yang paling tepat dilakukan oleh Pemm 

Prasarana Perikanan Samudera Jakarta dalam usaha mengembangkan sarana 

produksi dan operasional yang meliputi fasilitas utama pelabuhan, 

pendukung dan kawasan industri. 
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2. Pertanyaan Riset 

a. Bagaimana strategi pelayanan terbaik kepada pengguna jasa 

fasilitas pelabuhan, pendukung dan kawasan industri pengolahan 

ha i l  laut. Khususnya pelayanan kepada masyarakat nelayan 

pengguna jasa prasarana perikanan samudera. 
. . .. .. 

b. ~ a ~ a i r n a n a  kondisi kiieij; peruiahaan dalam pengembangan 

dan ekspansi usaha sesuai dengan visi, rnisi dan tujuan 

perusahaan. 

c. Langkah-langkah strategi apa yang dipergunakan untuk 

mengantisipasi semakin meningkatnya fungsi prasarana 

pelabuhan perikanan samudera dalam menghadapi globalisasi. 

3. Pertanyam Pengukuran 

a Bagaimana produktivitas Perum Prasarana Perikanan Samudera 

Jakarta tiga tahun terakhir dan proyeksi produktivitas untuk lima 

tahun ke depan. 

b. Berapa besar keuntungan yang diperoleh dengan melakukan 

investasi pengembangan sarana prasarana produksi dan 

operasional 

c. Bagaimana kondisi internal d m  eksternal perusahaan. 

d. Bagaimana situasi kekuatan, kelemahan, ancaman dm peluang 

(SWOT). 

D. Ruang Lingkup penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah meneliti faktor strategis lingkungan 

internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja operasional dengan 
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menggunakan analisis SWOT. Hasil analisis SWOT disusun strategi untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dengan program pengembangan lima 

tahun kedepan. 

E. Tujuan dm Icegunam Penelitian 

1. T u j u a ~  Penelitian 

a. Mengkaji d'ul menganalisa faktor ekstemal d m  faktor internal 

Perum Prasarana Perikanan Samudera Jakarta (PPPSJ) yang 

mempengaruhi produktivitas kinerja p e ~ ~ B h a a n .  

b. Meneliti strategi PPPSJ saat ini dan menyusun altematif 

strategi PPPSJ serta merekomendasikan pilihan strategi 

untuk pengembangan usaha. 
~ . .~ .. . 

c. Menyusun 'Program' d k  'iegiatk perusahaan periode 2002 - 

2006. 

2. Kegunnan Penelitian 

a. Dapat dimanfaatkan oleh perusahaan1PPPSJ sebagai sumbangan 

pemikiran dalam menerapkan strategi untuk pengembangan 

perusahaan. 

b. Sebagai uraian penggambaran permasalahan yang dihadapi oleh 

pemsahaan yang mengusahakan pengolahan sarana prasarana 

pelabuhan perikanan samudera dan kawasan industri pengolahan 

ha i l  laut dalam menghadapi globalisasi. 
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