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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Krisis ekonomi yang berawal dari krisis moneter yang terjadi di Indonesia 

pada tahun 1997 telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan mendasar 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu hikmah yang dapat diambil 

dari krisis ekonomi tersebut adalah makin jelasnya Sektor dan Sub Sektor yang 

merupakan sendi-sendi perekonomian guna menunjang kesejahteraan masyarakat 

yang mampu bertahan dan malah berkibar di tengah-tengah badai krisis sementara 

Sektor dan Sub Sektor lainnya semakin terpuruk karena tidak mampu bersaing.  

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu Sektor yang mampu 

bertahan pada kondisi perekonomian yang memburuk bahkan memperlihatkan 

peranannya sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang semakin penting 

saat ini. Salah satu indikasinya terlihat dari perbandingan antara nilai ekspor 

produk perikanan pada tahun 1998 yang mencapai nilai 2.03 milyar US $, 

sementara impor produk perikanan hanya mencapai 139 juta US $ sehingga 

mengalami surplus di bidang ekspor sebesar 1.89 milyar US $ (Saragih, 2000). 

Kondisi ini memperlihatkan bahwa Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan  

Sektor yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan Sektor ataupun Sub 

Sektor lainnya. Keunggulan yang dimiliki Sektor Kelautan dan Perikanan ini tidak 

terlepas dari relatif rendahnya tingkat kandungan impor dalam kegiatan produksi 

perikanan serta masih besarnya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang 

dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal.   
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Perkembangan Sektor Kelautan dan Perikanan selama ini belum sebanding 

dengan gambaran potensi yang dimiliki. Sebagai perbandingan, tingkat produksi 

perikanan Indonesia di tingkat dunia masih jauh lebih rendah dibanding dengan 

negara – negara lain. Produksi perikanan pada tahun 2003 sebesar 5.948 juta ton  

menduduki peringkat ke 6 setelah Cina, Peru, India, Jepang dan Amerika Serikat. 

Produksi perikanan Indonesia tahun 2003 ini lebih baik dari pada produksi 

perikanan tahun 2001 yang menduduki peringkat ke 7 setelah China, peru, Chili, 

Jepang, USA dan Rusia (http://www.tempointeraktif.com/hg/ ekbis/2004/05/18/ 

brk,20040518-04,id.html). Disisi lain, ekspor komoditi perikanan Indonesia tahun 

2002 sebesar 565 757 ton dari produksi sebesar 5.6 juta ton yang memberikan 

sumbangan cukup besar pada ekspor nasional yaitu sebesar 2.004 milyar US $. 

Hal ini  menunjukkan bahwa ekspor komoditi perikanan Indonesia relatif masih 

lebih kecil dari potensi yang dimiliki, serta rasio produksi dengan ekspor  masih 

rendah. (http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0404/15/ cakrawala/lainnya07.htm) 

Rasio produksi dengan  ekspor Indonesia tahun 2000 mencapai 13%, 

masih lebih rendah dibanding dengan Korea Selatan 14% dan Thailand dengan 

21%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar komoditi perikanan Indonesia 

mempunyai nilai pasar yang rendah di pasar internasional dan masih 

memfokuskan diri pada pasar dalam negeri (Saragih, 2000). 

Dahuri (2000) berpendapat bahwa untuk mengetahui sejauh mana 

pencapaian hasil-hasil pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan dapat dilihat 

dari tujuh indikator kinerja (Performance Indicators) yaitu : 

a. Produksi perikanan dan armada perikanan. 

b. Volume dan nilai produksi (ekspor) perikanan. 

http://www.tempointeraktif.com/hg/%20ekbis/2004/05/18/%20brk,20040518-04,id.html
http://www.tempointeraktif.com/hg/%20ekbis/2004/05/18/%20brk,20040518-04,id.html
http://www.tempointeraktif.com/hg/%20ekbis/2004/05/18/%20brk,20040518-04,id.html
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0404/15/%20cakrawala/lainnya07.htm
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c. Sumbangan komoditi dan produk perikanan terhadap PDB nasional. 

d. Konsumsi per kapita. 

e. Tenaga kerja. 

f. Pendapatan nelayan/petani ikan. 

g. Pendidikan nelayan/petani ikan. 

h. Peraturan dan perundang-undangan. 

Guna pencapaian hasil-hasil pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 

sesuai dengan yang diharapkan, setiap elemen yang terlibat diharapkan dapat 

memberikan kontribusi sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. 

Pelabuhan perikanan merupakan salah satu elemen yang diharapkan dapat 

meningkatkan  kontribusinya dalam pembangunan Sektor Kelautan dan 

Perikanan.  Kontribusi pelabuhan perikanan dalam pembangunan Sektor Kelautan 

dan Perikanan dapat dilihat dari peranannya.  

Peranan pelabuhan perikanan merupakan pengejawantahan dari tujuan 

pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan. Institusi yang berkaitan langsung 

dalam hal ini adalah Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai institusi induk, 

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang membawahi kegiatan pelabuhan 

perikanan serta Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung 

Pandan sebagai institusi yang mengelola langsung operasional pelabuhan 

perikanan.  

Departemen Kelautan dan Perikanan mempunyai visi dan misi sebagai 

berikut (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002) : 

“Ekosistem laut dan perairan tawar beserta segenap sumberdaya alam yang 

terkandung di dalamnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus 
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disyukuri, dipelihara kelestariannya dan didayagunakan secara optimal dan 

berkelanjutan bagi kesatuan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia”.  

Misi Departemen Kelautan dan Perikanan :  

a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan 

masyarakat pesisir lainnya. 

b. Peningkatan peran Sektor  Kelautan dan Perikanan sebagai sumber 

pertumbuhan ekonomi. 

c. Peningkatan kecerdasan bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan. 

d. Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung lingkungan perairan tawar, 

pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan. 

e. Peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan budaya 

bahari bangsa Indonesia. 

Visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen 

Kelautan dan Perikanan sebagai berikut (Marwoto, 2001) : 

 “Usaha perikanan tangkap yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

mempunyai daya saing dan memanfaatkan sumberdaya secara efisien dan 

berkelanjutan”. 

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan 

Perikanan :  

a. Mengelola sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. 

b. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. 

c. Menyediakan bahan pangan sumber protein hewani dan bahan baku 

industri serta untuk kegiatan ekspor. 
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d. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peran serta masyarakat 

dalam pengembangan perikanan tangkap. 

e. Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif. 

Undang-undang nomor 9 tahun 1985 memberikan amanat tentang peranan 

pelabuhan perikanan yang dapat dilihat dari fungsinya. Pelabuhan perikanan 

merupakan salah satu prasarana perikanan tangkap yang berfungsi dalam berbagai 

aktivitas perikanan. Fungsi pelabuhan perikanan tersebut antara lain sebagai 

tempat berlabuh dan bersandarnya kapal perikanan, tempat mendaratkan hasil 

tangkapan ikan, aktivitas pengembangan masyarakat terutama masyarakat 

nelayan, aktivitas penanganan dan pengolahan komoditi dan produk perikanan, 

aktivitas pemasaran dan pendistribusian hasil penangkapan ikan serta aktivitas 

pembinaan mutu hasil perikanan. 

Pelabuhan perikanan berperan penting dalam menunjang kegiatan 

perikanan, terutama perikanan tangkap. Sebagai salah satu diantara berbagai 

prasarana perikanan, ketersediaan pelabuhan perikanan merupakan tanggung 

jawab pemerintah, dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan seperti yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1985, 

bahwa pembangunan dan penyediaan fasilitas prasarana perikanan, termasuk 

pelabuhan perikanan merupakan tanggung jawab pemerintah. 

Hingga tahun 2001, jumlah pelabuhan perikanan yang dimiliki sebanyak 

510 unit yang terdiri dari 5 Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), 11 Pelabuhan 

Perikanan Nusantara (PPN), 17 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan 477 

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Pelabuhan perikanan tersebut tersebar di 

seluruh propinsi di Indonesia (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2001). 
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Permasalahan yang biasanya terdapat di lingkungan pelabuhan perikanan 

adalah rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan yang dicirikan dengan rendahnya 

tingkat pendapatan per kapita. Menurut Dahuri (2001), kesejahteraan masyarakat 

nelayan terutama yang berada di desa pantai masih rendah, dimana 60% 

diantaranya   mempunyai  pendapatan  rata-rata  berkisar 35 000/kapita/bulan, 

masih jauh dari kebutuhan minimumnya. Diperlukan usaha-usaha yang dapat 

meningkatkan pendapatan nelayan sehingga kesejahteraan bisa ditingkatkan. 

Disamping itu, persoalan sosial merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

rendahnya tingkat kesejahteraan antara lain berupa pertumbuhan jumlah penduduk 

yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan dan berkembangnya kriminalitas. 

Selain itu, kurangnya prasarana di wilayah pesisir karena kurangnya 

pembangunan berkaitan dengan karakter masyarakat yang hanya mampu 

memanfaatkan tapi tidak mampu membangunnya.  

Pelabuhan Perikanan Tanjung Pandan merupakan salah satu pelabuhan 

tipe nusantara yang terletak di pulau Belitung, tepatnya di muara  sungai Cerucuk, 

bagian selatan kota Tanjung Pandan. Pelabuhan dengan tipe nusantara ini 

mempunyai ciri-ciri penggunaannya antara lain mempunyai lahan kawasan 

pelabuhan seluas 30 hingga 40 hektar, diperuntukkan bagi kapal perikanan 

berukuran 50 hingga 100 gross ton, mampu melayani kapal perikanan sebanyak 

50 unit per hari, jumlah ikan yang didaratkan lebih dari 100 ton per hari, 

pemasaran lokal dan luar negeri, tersedianya fasilitas pembinaan mutu hasil 

perikanan (Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil 

Perikanan/LPPMHP), sarana pemasaran dan lahan untuk kawasan industri 

perikanan. 
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Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan dilakukan 

oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah binaan Direktorat 

Jenderal Perikanan Tangkap. Tugas yang diemban oleh UPT selain melaksanakan 

tugas umum pemerintahan adalah mengelola, mengusahakan sarana dan kegiatan 

pelabuhan perikanan. Ditinjau dari segi pengelolaannya, pelabuhan perikanan 

yang dikelola oleh UPT dikategorikan dalam pelabuhan ” belum diusahakan”. Hal 

ini disebabkan karena pengelolaan pelabuhan perikanan oleh UPT belum bersifat 

komersial dan tidak berdasarkan pada keuntungan yang hendak dicapai. 

Sedangkan pelabuhan perikanan yang ”diusahakan”, sebagian sarananya dikelola 

oleh Perum Prasarana Perikanan Samudera secara produktif dan berorientasi 

ekonomi (Murdiyanto, 2003). 

Konsekuensi logis dari perbedaan pengelolaan pelabuhan perikanan 

tersebut salah satunya terlihat dari sarana dan prasarana pelabuhan. Sarana dan 

prasarana Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan masih terbatas antara 

lain terlihat dari daya tampung dermaga terhadap jumlah kapal. Keterbatasan 

sarana dan prasarana  berakibat tidak optimalnya peranan pelabuhan perikanan 

terutama pada aspek layanan pelabuhan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung 

Pandan memiliki dermaga yang digunakan hanya untuk tambat kapal sehabis 

bongkar kapasitas 3 kapal  ukuran panjang   16 meter dan lebar   9 meter 

(http://www.pelabuhanperikanan.or.id/lembaga_index. html). 

Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Belitung (2004) dalam 

laporannya menyebutkan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi dalam 

pembangunan kelautan dan perikanan kabupaten Belitung adalah rendahnya 

tingkat kesejahteraan nelayan. Oleh sebab itu, dimasa mendatang program 

http://www.pelabuhanperikanan.or.id/lembaga_index.%20html
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pembangunan kelautan dan perikanan kabupaten Belitung diarahkan pada upaya 

peningkatan kesejahteraan nelayan.  

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan (2004) memaparkan 

jumlah armada penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung 

Pandan tahun 2003 berjumlah 458 unit dan produksi perikanan sebesar    5 050.3 

ton. Terlihat bahwa produktivitas armada penangkapan ikan masih rendah yaitu 

sebesar 11.03 ton/kapal/tahun. Dengan perkiraan jumlah kegiatan penangkapan 

ikan (melaut) selama 1 tahun sebanyak 70 trip, maka produktivitas kapal sekitar 

160 kilogram/kapal/trip penangkapan.  Kondisi ini terlihat masih rendah jika 

dibandingkan dengan potensi perikanan tangkap yang mencakup perairan 

Kepulauan Bangka Belitung dan Laut Cina Selatan baru tereksploitasi sebesar 

25%. Peningkatan peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan 

sebagai salah satu institusi yang membidangi perikanan diperlukan guna 

meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan kontribusi terhadap 

produksi perikanan terutama produktivitas armada penangkapan ikan. 

Dalam rangka pencapaian hasil-hasil pembangunan Sektor Kelautan dan 

Perikanan, salah satu yang penting untuk ditelusuri adalah pengkajian tentang 

peranan pelabuhan perikanan. Pentingnya mengetahui peranan pelabuhan 

perikanan adalah untuk melihat apakah peranan yang telah dilaksanakan telah 

dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan kelautan dan perikanan. 

Dengan mengetahui peranan yang dilaksanakan pelabuhan perikanan, akan 

mempermudah usaha untuk pengkajian peningkatan peranannya sehingga 

diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi pembangunan 

kelautan dan perikanan. 
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Pengkajian peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan ini 

ditinjau berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 1985, visi dan misi dari 

Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap serta 

Pelabuhan perikanan Nusantara Tanjung Pandan yang mengelola langsung 

kegiatan pelabuhan perikanan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 (tiga) aspek 

yang diprioritaskan yaitu peranan pelabuhan perikanan ditinjau dari aspek 

kelancaran kegiatan ekonomi perikanan di pelabuhan yang dilihat dari aspek 

layanan fasilitas pelabuhan, aspek kontribusi terhadap jumlah dan nilai produksi 

perikanan daerah serta aspek  peningkatan kesejahteraan nelayan. 

Untuk melihat apakah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan 

telah melaksanakan peranannya berdasarkan aspek layanan fasilitas pelabuhan, 

kontribusi terhadap jumlah dan nilai produksi perikanan daerah serta  peningkatan 

kesejahteraan nelayan diperlukan penelitian. Kearah inilah kegiatan penelitian ini 

dibuat dan disusun.   

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusun perumusan masalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan 

dalam pembangunan kelautan dan perikanan di kabupaten Belitung 

ditinjau dari aspek layanan fasilitas pelabuhan. 

b. Bagaimana peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan 

dalam pembangunan kelautan dan perikanan ditinjau dari aspek kontribusi 

terhadap jumlah dan nilai produksi perikanan di kabupaten Belitung. 
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c. Bagaimana peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan 

dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di kabupaten Belitung. 

d. Bagaimana upaya peningkatan peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara 

Tanjung Pandan dalam pembangunan kelautan dan perikanan di kabupaten 

Belitung. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka 

tujuan penelitian ini diarahkan pada  hal-hal sebagai berikut : 

a. Mengkaji peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan dalam 

pembangunan kelautan dan perikanan di kabupaten Belitung ditinjau dari 

aspek layanan fasilitas pelabuhan. 

b. Mengkaji peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan dalam 

pembangunan kelautan dan perikanan ditinjau dari aspek kontribusi 

terhadap jumlah dan nilai produksi perikanan di kabupaten Belitung  

c. Mengkaji peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan dalam 

meningkatkan kesejahteraan nelayan di kabupaten Belitung. 

d. Merumuskan strategi dan program guna peningkatan peranan Pelabuhan 

Perikanan  Nusantara Tanjung Pandan dalam pembangunan kelautan dan 

perikanan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

masukan antara lain : 

a. Memberikan masukan pada Departemen Kelautan dan Perikanan, 

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap serta pengelola Pelabuhan 
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Perikanan Nusantara Tanjung Pandan terutama menyangkut perencanaan 

dan kebijakan operasional di lapangan tentang upaya peningkatan peranan 

pelabuhan perikanan dalam mendukung pembangunan kelautan dan 

perikanan. 

b. Sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan 

peningkatan peranan pelabuhan perikanan dalam mendukung 

kesejahteraan masyarakat nelayan. 

c. Bagi penulis, sebagai aplikasi pengetahuan manajemen strategi, serta 

menambah wawasan berpikir dalam menganalisa  permasalahan 

pembangunan ekonomi di daerah khususnya di   bidang perikanan. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Pelabuhan perikanan mempunyai peranan yang luas dalam pembangunan 

kelautan dan perikanan, tergantung dari sudut mana melihatnya. Berdasarkan 

Undang-undang nomor 9 tahun 1985 disebutkan bahwa pelabuhan perikanan  

berperan penting dalam aktivitas produksi, pengolahan dan pemasaran ikan. 

Mengingat luasnya peranan pelabuhan perikanan dalam pembangunan kelautan 

dan perikanan, maka dalam penelitian peranan pelabuhan perikanan ini dibatasi 

pada aspek layanan fasilitas pelabuhan (layanan dermaga, layanan pelabuhan, 

layanan tempat pelelangan ikan), aspek kontribusi terhadap jumlah dan nilai 

produksi perikanan (indeks relatif nilai produksi perikanan, kontribusi PDRB dan 

jumlah armada perikanan), aspek kesejahteraan nelayan (pendapatan, 

pengeluaran, pendidikan, kesehatan dan perumahan) serta prioritas strategi yang 

direkomendasikan guna meningkatkan peranan pelabuhan perikanan dengan 

mengambil studi kasus pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan.  




