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Indonesia merupakan negara kepulauan dan maritim yang memiliki lebih 
dari 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km. Hal ini menjadikan 
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tetapi lebih dari itu 
Indonesia menyimpan kekayaan sumber daya alam laut yang besar dan belum di 
manfaatkan secara optimal. Guna mendukung peningkatan produksi di bidang 
penangkapan maka sejak Pelita I1 sampai akhir tahun 2000, pemerintah telah 
membangunt merehabilitasi 33 buah pelabuhan perikanan (PP) dan 561 buah 
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang dibiayai dari dana APBN, APBD dan 
bantuan luar negeri. Pembangunan pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Ikan (PPI) 
di berbagai wilayah perikanan sebagai prasarana pendukung eksploitasi 
sumberdaya ikan secara rasional, mendukung program pengembangan motorisasi 
dan modernisasi penangkapan secara bertahap, perluasan sistem pemasaran ikan - .  

rantai dingin, seia  membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan 
yana memanfaatkan pelayanan pelabuhan. Penyebaran pembangunan pelabuhan 
~erikanan dan ~ a n ~ k a l a n  ~endaratan Ikan (PPI) dilakukan di berbagai wilayah 
perikanan, yang berkaitan dengan upaya pemanfaatan sumberdaya ikan di ZEEI 
dan Laut Dalam. 

Pelabuhan Ratu semula merupakan tempat pendaratan i ~ a n  tradisional bagi 
kapal berukuran lebih kecil atau sama dengan 10 GT. Prasarana yang tidak 
tersedia saat itu menyebabkan kapal harus mendarat di pasir dan ikan di bawa 
dengan keranjang kedalam Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Pada tahun 1984, 
Direktorat Jenderal Perikanan mendapat bantuan Asian Development Bank 
(ADB) untuk pembuatan Feasibility Study di Pelabuhan Ratu. Pemilihan lokasi 
didasarkan pertimbangan bahwa Pelabuhan Ratu merupakan pusat perikanan 
sejak jaman Belanda, dekat dengan daerah penangkapan, letak geografis 
Pelabuhan Ratu yang berada di Teluk Pelabuhan Ratu dan mudahnya akses 
daerah pemasaran (Bandung dan Jakarta). Pelabuhan Ratu kemudian ditetapkan 
sebagai Pelabuhan Perikanan Nustantara (PPN) dengan kriteria melayani kapal 
berukuran 15 - 60 GT, dapat menampung sekaligus 75 buah kapal, melayani 
kapal yang beroperasi di perairan ZEEI dan Intemasional dan jumlah ikan yang 
didaratkan 40 - 50 ton/hari atau 8.000 - 15.000 tonltahun. Peranan PPN 
Pelabuhan Ratu adalah memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung 
kepada masyarakat perikanan, dalam upaya peningkatan produksi, pemasaran, 
pengolahan ikan dan distribusi baik lokal maupun sampai ke Luar Negeri . 



Permasalahan utama dalam Laporan Tahunan 2000 PPN Pelabuhan Ratu 
(2001) dilaporkan bahwa saat ini pemanfaatan kolam pelabuhan seluas 3 S a  
didominiasi oleh perahu perikanan tradisional (motor tempel dan kapal motor < 
10 GT) yang berjumlah 406 buah dengan jumlah ikan yang didaratkan sebesar 10 
ton per hari. Dominasi kapal berukuran < 10 G T  disamping menyita ruang kolam 
pelabuhan, sulit diatur dan tidak mengikuti aturan, sering memicu terjadinya 
konflik antara nelayan kapal motor dan nelayan kapal motor tempel. Dilain pihak 
pemanfaatan pelabuhan oleh kapal ukuran 10 GT menyebabkan pendapatan 
pelabuhan lebih rendah sedang biaya pemeliharaan tetap karena fasilitas yang 
disediakan diperuntukkan bagi kapal ukuran 15 - 60 GT. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengkaji kinerja pelabuhan saat ini, 
(2) Menginventarisasi dan mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang 
menentukan kinerja pelabuhan, (3) Merumuskan sasaran kerja pelabuhan (4) 
Mengkaji faktor-faktor yang harus ditingkatkan dalam pengelolaan pelabuhan 
dan (5) Merumuskan rekomendasi strategi peningkatan kinerja Pelabuhan. 

Penelitian ini menggunakan metoda Hirarki Proses Analitik (PHA). 
Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengisian 
kuestioner serta studi pustaka. Pernbuatan kuestioner PHA dilakukan setelah 
melakukan analisis SWOT. Hasil analisis SWOT dipergunakan untuk 
menyusun kuestioner PHA yang dilakukan bersama-sama dengan para 
responden. Pengolahan data dilakukan dengan program komputer dipadukan 
dengan pengolahan secara manual. 

Hasil evaluasi terhadap kinerja PPN Pelabuhan Ratu berdasarkan kriteria 
"Tim Evaluasi Pengelolaan Pelabuhan" menunjukkan bahwa Pelabuhan Ratu 
masih dikelompokkan dalam "Pelabuhan yang Belum Layak untuk Diusahakan". 

Berdasarkan Hirarki Proses Analitik (PHA), faktor Keinginan Investor untuk 
nzenciptakan monopoli dalam memanfaatkan fasilitas pelabuhan dianggap 
sebagai Faktor Penentu Utama dalam menentukan keberhasilan upaya 
peningkatan kinerja dengan nilai prioritas 24, 3 %. Faktor penentu berikutnya 
berturut turut adalah faktor Jumlah kapal yang dilayani oleh Pelabuhan di 
doniinasi oleh kapal motor tempel (23,6 %), Kondisi tanah yang labil karena 
letak pelabuhan di muara sungai menye6abkan laju sedimentasi yang finggi 
(1 9 %), Letak geografis yung strategis terhadap daerah penangkapan dun daerah 
pemasaran (1 5,l %), Pengelolaan Pelabuhan berkaitan dengan otonomi daerah 
(10,2 ) dan Pemanfaatan ZEEI Samudera Indonesia (7,s %). 

Departemen Kelautan dan Perikanan khususnya Direktorat Jenderal 
PerikananTangkap dianggap sebagai Aktor Penentu Utama dalam menentukan 
keberhasilan upaya peningkatan kinerja dengan nilai prioritas 20,9 %. Aktor 
Penentuk berikutnya berturut-turut adalah PPN Pelabuhan Ratu (17,2 %), 
Nelayan (16,9 %), Pihak Swasta khususnya Investor (15,6 %), KUD (15,5 %) dan 
Penida (13,8%). 



Dalam mencapai tujuan nilai prioritas tertinggi yaitu sebesar 21,8 % 
adalali n~enin~katkan PA'BP don PAD dari. PPN Pelabuhan. Namun 
demikian dua tujuan .lainnya mempunyai nilai prioritas yang tidak jauh 
berbeda yaitu meningkatkan pendapatan nelayan dengan nilai prioritas 21,7 
P/o dan meningkatkan ketersediaan modal dengan nilai prioritas 21,5 %. 
Tujuan selanjutnya berturut turut adalah meningkatkan kerjasama/koordinasi 
antar instansi terkait (17,9 %) dan nieningkafkan akses data/informasi 
tenfang aktivitas dun fasilitas PPN Pelabuhan Perikanan melalui 
pembentukan Pusaf Informasi Pelabuhan Perikanan (1 7 %). 

Prioritas pertama rekomendasi strategi yang perlu dijalankan oleh PPN 
Pelabuhan Ratu adalah peningkatan sarana dan prasarana (22,5 %). Strategi 
dengan prioritas kedua adalah penyempurnaan pengelolaan pelabuhan (21,4 %), 
prioritas ke tiga adalah pembinaan kewira usahaan (20,7 %), prioritas ke empat 
adalah sosialisasi fungsi pelabuhan (18,3) dan prioritas ke lima adalah pelatihan 
dan studi banding untuk meningkatkan kualitas SDM (17 %). 

Faktor yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan pelabuhan adalah (1) 
Menetapkan indikator kinerja, (2) Merumuskan kembali Standar Pelayanan 
Minimal, (3) Pcmbentukan tim evaluasi pengelolaan pelabuhan, (4) Evaluasi 
kinerja pelabuhan oleh tim dilakukan secara periodik termasuk kajian ulang 
terhadap pengelompokan status pengelolaan pelabuhan, (5) Tindak lanjut terhadap 
laporan hasil evaluasi tim. 

Guna menunjang peningkatan kinerja di PPN Pelabuhan Ratu maka 
disarankan untuk: (I) Peningkatan fungsi pelabuhan dari pengelola infrastruktur 
menjadi penyedia jasa multi fungsi, (2) Peningkatan kewirausahaan pengelola 
Pelabuhan Perikanan, (3) Stratifikasi kompetensi pelabuhan untuk berkembang 
menjadi simpul andalan pemasaran bersama terutama menghadapi persiapan 
libralisasi dan globalisasi perdagangan (4) Peningkatan akses informasi aktivitas 
dan fasilitas pelabuhan 
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