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Pelabuhan merupakan sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau 

danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang 

ke dalamnya. Perkembangan pelabuhan akan sangat ditentukan oleh 

perkembangan aktivitas perdagangannya, semakin ramai aktivitas perdagangan di 

pelabuhan tersebut maka akan semakin besar pelabuhan tersebut. Perkembangan 

perdagangan juga mempengaruhi jenis kapal dan lalu lintas kapal yang melewati 

pelabuhan tersebut. Dengan semakin berkembangnya lalu lintas angkutan laut, 

teknologi bongkar muat, meningkatnya perdagangan antar pulau dan luar negeri, 

hal ini menuntut pelabuhan dalam meningkatkan kualitas peran dan fungsinya 

sebagai terminal point bagi barang dan kapal. Oleh karena itu, setiap negara 

berusaha membangun dan mengembangkan pelabuhannya sesuai dengan tingkat 

keramaian dan jenis perdagangan yang ditampung oleh pelabuhan tersebut. 

Dengan demikian, perkembangan pelabuhan akan selalu seiring dengan 

perkembangan ekonomi negara.  

Pelabuhan dalam aktivitasnya mempunyai peran penting dan strategis 

untuk  pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha 

yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Provinsi Riau. Hal ini 

membawa konsekuensi terhadap pengelolaan segmen usaha pelabuhan tersebut 

agar pengoperasiannya dapat dilakukan secara efektif, efisien dan profesional 

sehingga pelayanan  pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat dengan biaya 

yang terjangkau. Pada dasarnya pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan adalah 

pelayanan terhadap kapal dan pelayanan terhadap muatan (barang dan 

penumpang). Secara teoritis, sebagai bagian dari mata rantai transportasi laut, 

fungsi pelabuhan adalah tempat pertemuan (interface) dua moda angkutan atau 

lebih serta pertemuan berbagai kepentingan yang saling terkait. Barang yang 

diangkut dengan kapal akan dibongkar dan dipindahkan ke moda lain seperti 

moda darat (truk atau kereta api). Sebaliknya barang yang diangkut dengan truk 

atau kereta api ke pelabuhan bongkar akan dimuat lagi ke kapal. Oleh sebab itu 

berbagai kepentingan saling bertemu di  pelabuhan seperti perbankan, perusahaan 

pelayaran, bea cukai, imigrasi, karantina, syahbandar dan pusat kegiatan lainnya. 

Atas dasar inilah dapat dikatakan bahwa pelabuhan sebagai salah satu mata rantai 

infrastruktur logistik, dapat membangkitkan kegiatan perekonomian suatu wilayah 

karena merupakan bagian dari mata rantai dari sistem transportasi maupun 

logistik.  

Pelabuhan menjadi simpul penting dalam arus perdagangan dan distribusi 

barang di Indonesia maupun di dunia. Delapan puluh lima persen (85%) 

perdagangan dunia melalui jalur laut sementara itu perdagangan di Indonesia 90 

% melalui jalur laut. Oleh karena pelayanan yang buruk dari pelabuhan akan 
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berdampak besar bagi kegiatan perdagangan dan distribusi barang di Indonesia 

(Asit, 2010).  

Wirata (2008) mengatakan bahwa bidang kegiatan pelayaran sangat luas 

yang meliputi angkutan penumpang dan  barang, penjagaan pantai, hidrografi, dan 

masih banyak lagi jenis pelayaran lainnya. Bidang kegiatan pelayaran dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu pelabuhan niaga dan bukan niaga. Pelayaran niaga 

adalah usaha pengangkutan barang, terutama barang dagangan, melalui laut antar 

pelabuhan. Pelayaran bukan niaga meliputi pelayaran kapal patroli, survei 

kelautan, dan sebagainya (Triatmodjo, 2003). Sistem infrastruktur merupakan 

pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-

fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang 

dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem 

ekonomi masyarakat. Definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang 

dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset 

fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang 

penting (Kodoatie and Robert, 2006). 

Kemajuan ekonomi suatu wilayah tergantung pada ketersediaan sarana dan 

prasarana pendukung kewilayahan berupa sarana/ prasarana transportasi. Tingkat 

kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari kegiatan atau aktivitas transportasi, guna 

mendukung perkembangan perekonomian di suatu wilayah utamanya menjamin 

aktifitas dan mobilitas masyarakat di dalam sektor industri, perdagangan dan 

pariwisata, diperlukan adanya upaya pengembangan sarana dan prasarana 

transportasi, antara lain penyediaan prasarana tranportasi laut yang memadai. 

Sebagai daerah kepulauan, peranan pelabuhan sangat vital dalam  perekonomian 

Provinsi Riau. Kehadiran pelabuhan yang memadai berperan besar dalam 

menunjang mobilitas barang dan manusia di daerah ini.  

Namun jika kita melihat kenyatan yang ada, harus kita akui bahwa 

memang  pelabuhan – pelabuhan yang ada di Provinsi Riau masih belum dikelola 

dengan baik. Sebagaimana yang kita telah ketahui bersama, wilayah Provinsi Riau 

 merupakan daerah kepulauan. Posisi Provinsi Riau ini sangat strategis karena 

berada di perairan selat malaka. Ironisnya, Riau tak mampu memanfaatkan 

peluang emas itu. 

Sebagai negara kepulauan, sistem pengangkutan laut yang efisien dan 

terkelola dengan baik merupakan faktor yang sangat penting dalam persaingan 

ekonomi serta integritas nasional (Setiono, 2010). Peranan pelabuhan sangat vital 

dalam  perekonomian Indonesia pada umumnya dan Provinsi Riau pada 

khususnya. Kehadiran pelabuhan yang memadai berperan besar dalam menunjang 

mobilitas barang dan manusia di negeri ini. Pelabuhan menjadi sarana paling 

penting untuk menghubungkan antar pulau maupun antar negara.  Namun, 

ironisnya, kondisi pelabuhan di Riau sangat memprihatinkan. Hampir semua 

pelabuhan yang ada di Riau saat ini sudah ketinggalan zaman ditambah lagi 

dengan dibangunnya jembatan yang melintasi alur sungai Siak yang 

mengakibatkan kapal-kapal yang mempunyai ketinggian diatas 17 meter tidak 

dapat melintasi alur sungai Siak. Akibatnya semua kapal yang berukuran besar 

melakukan aktivitas bongkar muat ke pelabuhan Dumai sehingga semakin 

memperparah waktu tunggu kapal di pelabuhan Dumai. 
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Para pengusaha pun sudah lama mengeluhkan buruknya fasilitas 

kepelabuhanan di Riau. Efisiensi sangat rendah, untuk bersandar dan bongkar 

muat, sebuah kapal harus antri berhari-hari menunggu giliran. Seringkali, waktu 

tunggu untuk berlabuh jauh lebih lama ketimbang waktu untuk berlayar. Melihat 

buruknya kondisi pelabuhan itu, tak heran bila investor enggan berinvestasi di 

bidang perkapalan. Akibatnya, distribusi barang antar pulau  pun tersendat. 

Dampak lanjutannya, harga barang melonjak dan pembangunan ekonomi 

tersendat. Ekonomi biaya tinggi pun terus menghantui Provinsi Riau.   

Dalam menghadapi era globalisasi, kegiatan kepelabuhan semakin terbuka 

dan lebih transparan, oleh sebab itu penyusunan rencana strategis pengembangan 

pelabuhan harus dapat mengantisipasi perkembangan dan persaingan yang akan 

terjadi baik dalam skala lokal, nasional, regional maupun internasional dan 

sekaligus menjadi pelaku pembangunan negara dan bangsa Indonesia dalam 

globalisasi dunia. 

Dari pelabuhan laut yang ada di Provinsi Riau, pelabuhan yang memenuhi 

kriteria teknis, kriteria ekonomi, dan kriteria lingkungan yaitu Pelabuhan Dumai, 

Pelabuhan Tanjung Buton, dan Pelabuhan Tembilahan sehingga ketiga pelabuhan 

tersebut layak dipertimbangkan untuk dianalisis sebagai prioritas lokasi pelabuhan 

yang akan dikembangkan di Provinsi Riau.  

 

 

Rumusan Masalah 

 

 

 Kebutuhan akan pelabuhan yang dapat melayani seluruh aktifitas 

perdagangan di provinsi Riau yang semakin meningkat maka pemerintah daerah 

provinsi Riau harus mengambil langkah yang tepat untuk mengembangkan suatu 

pelabuhan agar dapat menjamin aktifitas dan mobilitas masyarakat di sektor 

industri, perdagangan dan pariwisata . Pemilihan prioritas lokasi pelabuhan yang 

akan dikembangkan harus dianalisis dengan benar agar lebih tepat sasaran dan 

sesuai dengan perkembangan sektor industri, perdagangan dan pariwisata.  

 Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah adalah sebagai 

berikut: 

1. Pelabuhan manakah yang dipilih untuk dikembangkan di Provinsi Riau? 

2. Bagaimana rumusan manajemen strategis untuk pengembangan pelabuhan 

terpilih di Provinsi Riau. 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Menentukan lokasi pelabuhan yang sesuai untuk pengembangan sektor 

ekonomi di Provinsi Riau. 

2. Merumuskan manajemen strategis bagi pelabuhan terpilih untuk 

pengembangan pelabuhan Provinsi Riau.  
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Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil akhir penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, diantaranya:  

1. Manfaat bagi penulis, memberikan wawasan lebih jauh tentang pelabuhan 

yang layak untuk dikembangkan serta mengasah kemampuan berpikir 

dalam upanya pengembangan suatu pelabuhan dan mampu memberikan 

solusi yang tepat bagi pemerintah. 

2. Bagi pemerintah Provinsi Riau dengan instansi terkait lainnya diharapkan 

dapat digunakan sebagai informasi, bahan masukan dan pertimbangan 

dalam rangka rencana pengembangan  pelabuhan di Provinsi Riau. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai sumbangan 

pemikiran kepada peneliti selanjutnya untuk dapat digunakan sebagai 

bahan acuan dibidang maritim. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan penentuan lokasi 

pengembangan pelabuhan di provinsi Riau. Penulis akan meneliti prioritas lokasi 

pelabuhan yang akan dikembangkan dengan metode Multi Criteria Decision 

Making (MCDM) dengan melihat kriteria teknis, lingkungan dan ekonomi yang 

diperlukan untuk mendesain kebijakan prioritas pengembangan lokasi pelabuhan 

dan kemudian dianalisis dengan analisis TOWS atas lokasi terpilih untuk 

merumuskan strategi  serta analisis QSPM untuk penerapan strategi. 

  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

Pengertian Pelabuhan 

 

 

Kepelabuhanan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan 

penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi 

pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas 

kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan 

intra dan/ atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah. 

Dalam Bahasa Indonesia dikenal 2 istilah yang berhubungan dengan arti 

pelabuhan yaitu Bandar dan Pelabuhan. Bandar (harbor) adalah daerah pelabuhan 

yang terlindung terhadap gelombang dan angin untuk berlabuhnya kapal-kapal. 

Sementara pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung terhadap 
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