
A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan dan maritim yang 

memiliki lebih dari 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 

8 1.000 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. 

Menurut Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumberdaya 

Ikan Laut (1998), potensi lestari sumberdaya perikanan laut 

di Indonesia diperkirakan mencapai 6,26 juta ton per tahun. 

Potensi tersebut terdiri dari potensi perairan wilayah dan 

perairan nusantara sekitar 4,4 juta tonltahun dan perairan 

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekitar 1,86 juta 

tonltahun, sedangkan realisasi produksi misalnya pada tahun 

1998 mencapai sekitar 3,6 juta tonltahun atau dengan 

perkataan lain tingkat pemanfaatannya baru mencapai 57 %. 

Dilain pihak ternyata potensi sumberdaya ikan di Samudera 

Indonesia bagian selatan Jawa yang besarnya 80.000 ton per 

tahun, realisasi produksinya baru mencapai 28.000 tonltahun 

atau tingkat pemanfaatan baru mencapai 35 %. Jenis ikan 

tangkapan terutama terdiri dari Tuna Besar, Cakalang, 

Tongkol, Tenggiri, Ikan Pedang, Layaran dan Cucut. 



Guna mendukung upaya peningkatan produksi di bidang 

penan'gkapan maka sejak Pelita I1 sampai akhir tahun 2000, 

pemerintah telah membangun dan merehabilitasi 33 buah 

pelabuhan perikanan (PP) dan 561 buah Pangkalan Pendaratan 

Iksr. (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, serta membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat nelayan yang memanfaatkan 

pelayanan pelabuhan. 

Sebaran pembangunan pelabuhan Perikanan dan 

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dilakukan di berbagai 

wilayah perikanan, yang berkaitan dengan upaya pemanfaatan 

sumberdaya ikan di ZEEI dan Laut Dalam. ZEEI dan Laut 

Dalam yang dimaksud adalah ZEEI Selat Malaka Bagian 

Utara, ZEEI Samudera Indonesia Bagian Barat Sumatera, 

ZEEI Samudera Indonesia Bagian Selatan Jawa, ZEEI Laut 

Arafura dan ZEEI Samudera Pasifik, ZEEI Laut Banda, ZEEI 

Laut Sulavresi dan ZEEI Laut Cina Selatan (Direktorat 

Jenderal Perikanan, 1998). Pelabuhan perikanan Pelabuhan 



Ratu adalah salah satu pelabuhan perikanan yang terletak di 

Selatar~ Jawa. Posisinya menghadap Samudera Indonesia dan 

di arahkan untuk menunjang pemanfaatan sumberdaya ikan di 

ZEEI Samudera Indonesia. 

Pelabuhan Ratu semula merupakan tempat pendaratan 

ikan 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 pikul 

dengan keranjang kedalam Ternpat Pelelangan Ikan (TPI). 

Pada tahun 1984, Direktorat Jenderal Perikanan mendapat 

bantuan Asian Development Bank (ADB) untuk pembuatan 

Feasibi l i ty  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). 

Pada saat penyusunan Feasibility Study tahun 1986, 

kapal yang mendarat di Pelabuhan Ratu terdiri dari kapal 

motor tempel berukuran < 5GT (50 buah) dan 5-10 GT (195 

buah) serta kapal motor berukuran 10-20 GT (15 buah). 

Jumlah ikan yang didaratkan sebanyak 5275 ton per tahun. 

Dalam Feasibility Study tersebut diperkirakan bahwa sampai 



dengan tahun 1995, pembangunan pelabuhan Perikanan 

Pelabuhan Ratu akan menyebabkan perubahan komposisi 

ukuran armada kapal. Kapal motor tempel akan mengalaini 

penurunan secara bertahap yaitu kapal berukuran < 5 GT (25 

buah), 5-10 GT (90 buah). Perbedaan jumlah kapal mator 

tempel tersebut akan digantikan oleh kapal motor menjadi 25 

buah (5-10 GT), 30 buah (10-20 GT) 56 buah (20-30 GT) 10 

buah (30-50) GT 4 buah (>SO GT). Jumlah ikan yang 

didaratkan diestimasikan sebesar 16.000 ton per tahun. Tahun 

1995 - 2010 komposisi ukuran kapal, jumlah kapal maupun 

jumlah hasil tangkapan yang didaratkan diperkirakan tetap 

(Rogge Marine, 1987). 

Pembangunan PPN Pelabuhan Ratu di atas areal seluas 

10,2 Ha, dibiayai dari dana bantuan Asian Development Bank 

dun Islamic Development Bank. Sejak Tahun Anggaran 

198811989 sampai 199311994 dana yang telah terserap sebesar 

Rp 16.496 milyar dan Pelabuhan mulai dioperasionalkan sejak 

diresmikan pada tanggal 18 Februari 1993. 

Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 

3101Kpts/Orgl511978 tentang organisasi dan tata kerja 

pelabuhan perikanan, ditetapkan bahwa Pelabuhan Perikanan 

Pelabuhan Ratu di klasifikasikan dalam Pelabuhan Perikanan 

Nusantara. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) adalah 



pelabuhan perikanan yang dimaksudkan untuk dapat 

menampung kapal yang beroperasi di lepas pantai, yang 

bersifat regional dan nasional. Kriteria PPN dalam Petunjuk 

Teknis Direktorat Jenderal Perikanan, 1985 adalah sebagai 

berikut. 

a. Melayani kapal perikanan berukuran 15 - 60 GT 

b. Dapat menampung sekaligus 75 buah kapal atau total 

3.000 GT 

c. Melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan ZEEI 

dan Internasional, 

d. Jumlah Ikan yang didaratkan 40-50 tonlhari atau 8.000 - 

15.000 tonltahun) 

Pelaksanaan pengelolaan PPN Pelabuhan Ratu dilakukan 

oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah 

Direktorat Jenderal Perikanan. Tugas UPT sesuai dengan 

Surat Keputusan Menteri Pertanian No.310/Kpts/Org/5/1978 

dan No. 604/Kpts/Org/T.210/1995 selain melaksanakan tugas 

umum dari pemerintah adalah mengelola dan mengusahakan 

sarana Pelabuhan. Pelabuhan yang dikelola oleh UPT tersebut 

di  kelompokkan dalam Pelabuhan "Belum Diusahakan" (Surat 

Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan No. 69 

tahun 2000).. Hal ini berbeda dengan kelompok Pelabuhan 



Perikanan yang "Diusahakan", dimana wewenang dan 

tanggung jawab pelayanan barang dan jasa serta pengolahan 

dan pengusahaan sarana yang bersifat komersial dilakukan 

oleh PERUM prasarana perikanan samudera sedangkan 

pengelolaan fasilitas non komersial dilakukan oleh UPT 

Pelabuhan Perikanan. PPN Pelabuhan Ratu dikelompokkan 

dalam Pelabuhan yang "Belum Diusahakan". 

Kondisi lingkungan yang terus berkembang baik 

lingkungan internal maupun eksternal memberikan dampak 

yang cukup besar terhadap kemampuan pelabuhan dalam 

mengemban misinya. PPN Pelabuhan Ratu selain berperan 

mernberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung 

kepada masyarakat perikanan juga berupaya meningkatkan 

produksi, pemasaran, pengolahan serta distribusi ikan baik 

untuk lokal maupun untuk ke Luar Negeri. 

Dalam Laporan Tahunan 2000 PPN Pelabuhan Ratu 

(2001) dilaporkan bahwa dewasa ini pemanfaatan kolam 

pelabuhan yang hanya seluas 3 Ha didominiasi oleh perahu 

perikanan tradisional (motor tempel dan kapal motor 

berukuran lebih kecil dari 10 GT) yang jumlahnya telah 

mencapai 406 buah. Hasil tangkapan ikan yang didaratkan 

rata-rata adalah 10 ton per hari. Dominasi kapal berukuran 

lebih kecil dari 10 GT, disamping menyita ruang kolam 



pelabuhan juga sulit diatur sehingga sering memicu terjadinya 

konflik antara nelayan kapal motor dan nelayan kapal motor 

tempel. Akibat pemanfaatan pelabuhan oleh kapal berukuran 

dibawah 10 GT tersebut menyebabkan pendapatan pelabuhan 

menjadi lebih rendah sedang jumlah biaya pemeliharaan. 

Padahal fasilitas pelabuhan diperuntukkan bagi kapal 

berukuran 15 - 60 GT. 

Berdasarkan uraian di atas, nyatalah bahwa dilihat dari 

aspek perencanaan tingkat keberhasilan operasional di PPN 

Pelabuhan Ratu saat ini belum tercapai. Artinya bila 

dibandingkan dengan segi kriteria untuk Pelabuhan Perikanan 

tipe Nusantara maka tingkat operasional PPN Pelabuhan Ratu 

belum mencapai target yang diharapkan. 

Berkaitan dengan masalah tersebut, diperlukan suatu 

kajian yang mendalam mengenai faktor faktor yang berkaitan 

dengan kinerja Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. Melalui 

pengkajian tersebut diharapkan akan diperoleh rekomendasi 

strategi peningkatan kinerja di PPN Pelabuhan Ratu. 

B. Perurnusan Masalah 

Keberhasilan pembangunan Pelabuhgn Perikanan tidak 

lepas dari kinerja pelabuhan itu sendiri yang harus sesuai 



dengan persyaratan. Berdasarkan ha1 tersebut diatas maka 

disusun perumusan masalah penelitian sebagai berikut. 

1.  Bagaimana kinerja PPN Pelabuhan Ratu saat irii .?' 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja PPN 

Pelabuhan Ratu saat ini ? 

3. Bagaimana rumusan sasaran kerja PPN Pelabuhan Ratu ? 

Strategi apa yang perlu dilakukan dalam upaya 

peningkatan kinerja PPN Pelabuhan Ratu ? 

4. Faktor-faktor apa saja yang perlu ditingkatkan dalam 

pengelolaan PPN Pelabuhan Ratu ? 

C. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah 

diatas, maka tujuan penelitian difokuskan untuk hal-ha1 di 

bawah ini. 

1. Mengkaji kinerja PPN Pelabuhan Ratu saat ini. 

2. Menginventarisasi dan mengidentifikasi faktor-faktor 

dominan yang menentukan kinerja PPN Pelabuhan Ratu . 

3 .  Merumuskan sasaran kerja PPN Pelabuhan Ratu dan 

rekomendasi strategi peningkatan kinerja PPN Pelabuhan 

Ratu. 

4. Mengkaji faktor-faktor yang harus ditingkatkan dalam 

pengelolaan PPN Pelabuhan Ratu. 



D. Manfaat 

T e s i s  ini d iharapkan dapat  rnemberikan masukan  kepada  

pengelola Pelabuhan Perikanan dalam upaya mernberikan 

pelayanan yang  lebih baik kepada kapal-kapal  per ikanan 

berukuran besar  se r t a  mampu meningkatkan pendapatan 

nelayan di seki tarnya.  

E. Ruang Lingkup 

Ruang l ingkup peneli t ian terbatas  kepada evaluas i  

k iner ja  pelabuhan perikanan dit injau dari  a s p e k  operas ional  

dan  finansial  se r t a  rekomendasi  strategi  peningkatan kiner ja  

Pelabuhan Per ikanan Pelabuhan Ratu. 




