
2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pelabuhan Perikanan 

2.1.1 Pengertian Pelabuhan Perikanan 

Pelabuhan Perikanan adalah suatu pangkalan atau tempat 

berlabuh dan tempat bertambatnya kapal perikanan serta pendaratan 

hasil tangkapan perikanan dan merupakan daerah lingkungan kerja 

kegiatan ekonomi perikanan yang terletak di luar daerah lingkungan kerja 

pelabuhan perikanan yang di buka untuk kegiatan umum (Ditjen 

Perikanan, 1994). 

Definisi dari pelabuhan perikanan adalah suatu wilayah perairan 

yang tertutup dan terlindungi dari badai dan memberikan perlindungan 

dan melayani keperluan akomodasi perlindungan kapal, pelayanan, 

pengisian bahan bakar, perawatan, atau transfer barang – barang. 

Pelabuhan perikanan merupakan tempat yang aman untuk akomodasi 

kapal-kapal yang sedang mengisi bahan bakar, perbekalan, perbaikan 

dan bongkar muat barang (Lubis, 2000) dalam Kresnanto (2004). 

Menurut Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan nomor 16 

Tahun 2006 Pelabuhan Perikanan merupakan tempat dimana didalamnya 

terdiri dari daratan dan perairan sebagai tempat kegiatan sistem bisnis 

perikanan dan berfungsi untuk berlabuh kapal perikanan atau bongkar 

muat ikan. Pelabuhan Perikanan ini dilengkapi fasilitas keselamatan 

pelayaran dan kegiatan penunjang oleh pemerintah. 
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2.1.2 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan 

Menurut Lubis (2000) dalam Kresnanto (2004), klasifikasi 

pelabuhan perikanan dapat di bedakan menurut letak dan jenis usaha 

perikanannya, pelabuhan perikanan dengan banyaknya faktor yang ada 

dapat dipengaruhi oleh : 

a. Luas lahan, letak dan konstruksi bangunannya 

b. Tipe dan ukuran kapal yang masuk pelabuhan 

c. Jenis perikanan dan skala usahanya 

d. Distribusi dan tujuan ikan hasil tangkapan 

Menurut Tambunan (1994) dalam Kresnanto (2004) 

mengklasifikasikan pelabuhan perikanan atas 4 kelas dengan kriteria 

sebagai berikut : 

a. Pelabuhan Perikanan tipe A (Samudra) 

o Tersedianya lahan seluas 50 Ha 

o Di peruntukkan bagi kapal diatas 100 GT dan kapal pengangkut 

ikan 500-1000 GT 

o Melayani kapal 100 unit perhari 

o Jumlah kapal yang didaratkan lebih dari 200 ton perhari 

o Tersedianya fasilitas pembinaan mutu sarana pemasaran dan 

lahan kawasan industri perikanan. 

b. Pelabuhan Perikanan tipe B (Nusantara) 

o Tersedianya lahan seluas 30-40 Ha 

o Diperuntukkan bagi kapal perikanan diatas 50-100 GT 

o Melayani kapal-kapal perikanan 50 unit perhari 

o Jumlah ikan yang didaratkan lebih dari 100 ton perhari 
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o Tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran dan 

lahan kawasan industri perikanan. 

c. Pelabuhan Perikanan tipe C (Pantai) 

o Tersedianya lahan seluas 10-30 Ha 

o Diperuntukkan bagi kapal perikanan <50 GT 

o Melayani kapal-kapal perikanan 25 unit perhari 

o Jumlah ikan yang didaratkan antara 15-20 ton perhari 

o Tersediannya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran dan 

lahan kawasan industri perikanan. 

d. Pelabuhan Perikanan tipe D (Pangkalan Pendaratan Ikan)  

o Tersediannya lahan seluas 10 Ha 

o Diperuntukkan bagi kapal perikanan lebih kecil dari 30 GT 

o Melayani kapal-kapal perikanan 15 unit perhari 

o Jumlah ikan yang didaratkan kurang lebih 10 ton perhari 

o Tersediannya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran dan 

lahan kawasan industri perikanan. 

o Dekat dengan pemukiman nelayan. 

 

2.1.3 Fungsi Pelabuhan Perikanan 

Di dalam pasal 41 A UU nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan 

dijelaskan bahwa fungsi dari pelabuhan perikanan adalah untuk 

mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya dapat berupa : 

a. Pelayanan tambat dan dan labuh kapal perikanan 

b. Pelayanan bongkar muat 

c. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan 

d. Pemasaran dan distribusi ikan 
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e. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan 

f. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat 

nelayan 

g. Pelaksanaaan kegiatan opeasional kapal perikanan 

h. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya 

ikan 

i. Pelaksanaan kesyahbandaran 

j. Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan 

k. Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan 

kapal pengawas kapal perikanan 

l. Tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan 

m. Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari 

n. Pengendalian lingkungan. 

 

2.2 Peran Pelabuhan Perikanan 

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang 

Pelayaran, Pelabuhan Perikanan memiliki peranan sebagai tempat 

kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan 

sebagai tempat kapal bersandar atau berlabuh, naik turun penumpang 

maupun bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta 

sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. 

Menurut Triatmojo (2009) Untuk menunjang  dan 

memaksimalkan fungsi dan peranannya dari sudut tinjauannya dan 

menurut kegiatannya pelabuhan dibagi menjadi: 
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1. Segi Penyelenggara 

a. Pelabuhan Umum 

Pelabuhan Umum di selenggarakan dan berperan untuk 

melayani kepentingan masyarakat umum. Penyelenggaraannya 

dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan 

kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan untuk 

maksud tersebut. 

b. Pelabuhan Khusus 

Pelabuhan Khusus diselenggarakan dann berperan untuk 

melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. 

Pelabuhan khusus dibangun oloeh pemerintah atau perusahaan 

swasta yang berfungsi untuk mengirimkan prasarana hasil produksi 

perusahaan tersebut. 

 

2. Segi Pengusahaannya 

a. Pelabuhan yang diusahakan 

Pelabuhan ini diusahakan untuk memberikan fasilitas-fasilitas 

yang diperlukan bagi kapal yang memasuki pelabuhan yang 

berperan untuk kegiatan bongkar muat barang, menaik turunkan 

penumpang dan kegiatan lainnya. Pemakaian Pelabuhan ini dikenai 

biaya seperti jasa labuh, jasa tambat, jasa pemanduan, dan 

sebagainya. 

b. Pelabuhan yang tidak diusahakan 

Pelabuhan ini merupakan tempat singgah kapal tanpa bongkar 

muat barang, bea cukai dan sebagainya. Pelabuhan ini merupakan 

pelabuhan kecil yang disubsid oleh pemerintah dan dikelola oleh 

Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Laut. 
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3. Segi Fungsi Perdagangan Nasional dan Internasional 

a. Pelabuhan Laut 

Pelabuhan ini adalah pelabuhan yang dimasuki oleh kapal 

berbendera asing. Pelabuhan ini biasanya merupakan pelabuhan 

utama di suatu daerah yang dilabuhi oleh kapal-kapal yang 

membawa barang untuk ekspor/impor secara langsung dari luar 

negeri maupun ke luar negeri. 

b. Pelabuhan Pantai 

Pelabuhan pantai adalah pelabuhan yang disediakan untuk 

perdagangan dalam negeri oleh karena itu tidak bebas disinggahi 

oleh kapal berbendera asing. 

 

4. Segi Penggunaanya 

a. Pelabuhan Ikan 

Pelabuhan ikan menyediakan fasilitas untuk kapal-kapal ikan 

untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan memberikan 

pelayanan yang diperlukan. 

b. Pelabuhan Minyak 

Untuk keamanan, Pelabuhan minyak harus diletakkan agak 

jauh dari kepentingan umum dan digunakan untuk melayani kapal 

tanker yang berukuran besar. 

c. Pelabuhan Barang 

Di Pelabuhan ini terjadi perpindahan moda transportsi laut 

kedarat ataupun sebaliknya. Barang dibongkar di Dermaga untuk 

selanjutnya diangkut dengan truk ataupun kereta api ke tempat 

tujuan atau ke gudang penyimpanan atau tempat penumpukan 

terbuka sebelum dikirim. 
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2.2.1 Manfaat Pelabuhan Perikanan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Manfaat 

mempunyai arti kata lain yaitu guna atau faedah sedangkan manfaat 

secara langsung adalah dapat dinikmati karena adanya investasi yang 

berupa kenaikan fisik hasil produksi, perbaikan kualitas produksi dan 

penurunan biaya. Manfaat secara tidak langsung artinya terdapat manfaat 

lain yang timbul karena adanya suatu investasi. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2005 Pelabuhan perikanan memiliki manfaat 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan taraf hidup nelayan; 

b. Mendorong perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; 

c. Mendorong pengembangan ekonomi daerah/wilayah; 

d. Meningkatkan pendapatan daerah; 

e. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan yang bertanggung 

jawab serta berkelanjutan. 

 

2.2.2 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Pelabuhan Perikanan 

Manajemen adalah suatu kegiatan yang menggunakan proses 

perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan, yang 

mempunyai tujuan tertentu dengan mengalokasikan sumberdaya 

(Primyastanto, 2003). 

Dalam pengelolaan sumberdaya yang ada di Pelabuhan 

Perikanan tentunya harus memperhatikan keberlanjutan (Sustainable)  

dari sumberdaya tersebut. Pembangunan berkelanjutan adalah  

pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa 
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mengurangi kemampuan  generasi yang akan datang dalam      

memenuhi  kebutuhannya (Siahaan, 2004). 

Sumber daya merupakan faktor yang sangat berguna dalam 

menunjang aktifitas di dalam pelabuhan, dengan suatu pengelolaan yang 

baik maka sumberdaya inilah yang dapat dimanfaatkan untuk 

mensejahterakan masyarakat perikanan, khususnya yang ada kaitannya 

dengan Pelabuhan Perikanan Branta. Sumberdaya yang dimaksud antara 

lain adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. 

 
a. Sumberdaya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung 

dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhlik 

sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya 

sendiri serta seluruh potensi yang terkandung dialam menuju 

tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang 

dan berkelanjutan (Asiabrain, 2010). 

Menurut Riniwati (2006) Sumberdaya manusia memiliki definisi 

antara lain: 

1. Manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (personil, 

tenaga kerja, pegawai atau karyawan). 

2. Potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam 

mewujudkan eksistensinya. 

3. Potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non 

material) didalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan 

menjadi potensi nyata secara fisik dalam eksistensi organisasi. 
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b. Sumberdaya Alam 

Sumberdaya alam dapat diartikan sebagai segala sesuatu 

yang terdapat di muka bumi, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Segala sesuatu ini dapat 

berupa apa saja baik yang ada di lingkungan daratan, perairan 

maupun udara/ angkasa (Khosim dan Lubis, 2007). 

Sumberdaya alam (naturtal resources) adalah unsur-unsur 

lingkungan alam yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi 

kebutuhan serta meningkatkan kesejahrteraan hidupnya. 

Sumberdaya alam merupakan semua kekayaan alam, baik berupa 

makhluk hidup maupun benda mati yang terdapat dibumi dan dapat 

dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kekayaan 

alam dimuka bumi beraneka ragam, baik berupa benda yang dapat 

langsung dimanfaatkan maupun benda yang harus diolah terlebih 

dahulu sebelumnya (Hartono, 2007). 

 

2.2 Dampak Pelabuhan Perikanan 

Keberhasilan dalam pengembangan, pembangunan dan pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan serta optimalisasi 

dalamm operasionalnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan 

dari pembangunan perikanan tangkap. Hal ini dapat dilihat secara nyata 

bahwa pembangunan pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan 

ikan telah dapat menimbulkan dampak pengganda bagi pertumbuhan 

sektor ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pengembangan dan pembangunan 

pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan dapat memajukan 

ekonomi suatu wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan 
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negara dan Pendapatan asli Daerah (Direktorat Prasarana Perikanan 

Tangkap, 2004). 

Menurut Suherman dan Daulr (2006) dampak sosial dan ekonomi 

pembangunan dan pengembangan PPN Pengambengan, ada 4 

kelompok masyarakat yang dijadikan obyek observasi. Kelompok tersebut 

adalah kelompok masyarakat nelayan, bakul atau pemasar, 

pengolah/industri dan kelompok pekerja lainnya. 

a. Lapangan Kerja yang langsung terkait dengan operasional PPN 

Pengambengan. 

Kegiatan yang ada di PPN Pengambengan antara lain adalah 

kegiatan penangkapan ikan dilaut,kegiatan pengolahan dan 

pemasaran ikan yang tentunya memerlukan fasilitas pelabuhan 

diantaranya TPI dan Pabrik Es yang dalam operasionalisasinya juga 

menyerap tenaga kerja seperti sopir angkutan barang, kuli dan lain-

lain. 

b. Lapangan kerja yang tidak langsung terkait dengan operasional PPN 

Pengambengan. 

Penambahan kegiatan di PPN Pengambengan berdampak 

pada terbukanya lapangan kerja untuk melayani kebutuhan para 

pegawai/pekerja Pelabuhan, misalnya pedagang makanan dan 

minuman serta tukang ojek. Tenaga kerja yang ada di PPN 

Pengambengan dari Desa sekitarnya. 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Menurut Prasetyo (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

Pelabuhan Perikanan Lempasing memimiliki peran sebagai berikut; 

1. Sebagai pelayan nelayan, yaitu melayani masyarakat nelayan guna 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian nelayan 

Lempasing 

2. Sebagai sumber informasi nelayan PPP Lempasing 

Maksud dari peran pelabuhan sebagai pelayan nelayan adalah 

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing berusaha melayani nelayan 

dengan memfasilitasi semua kebutuhan yang diperlukan oleh nelayan PPP 

Lempasing agar para nelayan dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

meningkatkan perekonomiannya. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 

Lempasing juga memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat 

nelayan tentang masalah penangkapan ikan, alat tangkap, harga ikan dan 

lain sebagainya. Sehingga nelayan PPP Lempasing bisa mendapatkan 

pengalaman atau informasi yang mereka butuhkan. 

Menurut Yulianto (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

dengan adanya Pelabuhan Perikanan Pantai Puger memberikan manfaat 

secara langsung kepada masyarakat, manfaat yang dimaksudkan adalah 

dapat memunculan peluang usaha baik di bidang perikanan maupun non 

perikanan. Peluang usaha di bidang perikanan seperti usaha penangkapan, 

usaha penjualan produk perikanan, usaha pengolahan perikanan, usaha 

pengepakan, dan usaha lainnya. Sedangkan peluang usaha dibidang non 

perikanan seperti jasa transportasi Pulau Kucur, usaha makanan, dan jasa-

jasa lainnya. Meskipun demikian, kehidupan masyarakat secara umum 

masih kurang dai cukup hal ini dikarenakan pengelolaan pelabuhan yang 
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belum optimal, beberapa fasilitas tidak digunakan sesuai dengan fungsi 

aslinya dan peraturan-peraturan yang belum dipatuhi secara keseluruhan 

oleh masyarakat sendiri. 

Menurut Kresnanto (2004) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

salah satu tugas atau kegiatan sehari-hari para petugas di Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Pekalongan adalah melakukan pencatatan data 

statistik baik secara primer maupun sekunder. Hasil dari pencatatan tersebut 

mendeskripsikan kegiatan operasional PPN yang meliputi : 

1. Pendaratan Ikan 

2. Armada Perikanan 

3. Penyaluran Pembekalan 

4. Pemasaran/ Pelelangan Ikan 

5. Pembangunan dan Operasional Perusahaan/ Usaha kecil 

6. Pendapatan Pelabuhan 

Menurut Kia et, al (2000) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

Manajemen yang tepat dari suatu sistem yang memproses informasi dan 

mengkomunikasikannya kepada orang-orang yang mengelola sistem 

operasional pelabuhan, sangat penting untuk transportasi yang  efisien. Hal 

ini menjelaskan mengapa sistem pelacakan pada kontainer diberikan 

prioritas tinggi di antara aplikasi komputer operasional di pelabuhan. 

Menyelidiki pentingnya teknologi informasi dan perannya dalam 

meningkatkan sistem operasional dalam penanganan kargo. Sebuah model 

simulasi komputer dikembangkan untuk membandingkan dua sistem 

operasional yang berbeda pada terminal kontainer yang dilengkapi dengan 

perangkat elektronik dan terminal tanpa perangkat tersebut.  
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Menurut Norse (2011) menyatakan bahwa permasalahan dalam 

penangkapan ikan yang berlebih (Overfishing) dibagi menjadi 2 yaitu yang 

pertama adalah akses terbuka dan daya saing, yang kedua adalah ikan yang 

pertumbuhannya rendah menjadi semakin berkurang. Diseluruh dunia, 

termasuk di laut dalam banyak perikanan yang belum di kelola atau 

pengelolaannya masih kurang maksimal. Dalam melakukan penangkapan 

ikan untuk keuntungan bersama sebaiknya tidak menguras habis populasi 

ikan yang ada agar tetap berkelanjutan. Jika hal itu tetap dilakukan maka 

akan menyebabkan ikan akan punah kerena proses regenerasi ikan lebih 

lama daripada proses penangkapannya. 

Menurut Primyastanto dkk (2013) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa peran dan status dari kearifan lokal sebagai hukum dan peraturan 

yang diterapkan di wilayah pesisir sangatlah penting. Terdapat tujuh budaya 

atau tradisi di Pulau Gili Ketapang yaitu: Petik Laut, Onjem, Nyabis, Andun, 

Kontrak Kerja, Pengambek dan Tellasan. Dari tujuh tradisi hanya enam yang 

berpotensi memenuhi syarat menjadi kearifan lokal, untuk digunakan dalam 

pembangunan untuk daerah penangkapan ikan, yaitu Petik Laut, Onjem, 

Nyabis, Andun, Kontrak Kerja, dan Pengambek. 

 
2.4 Kerangka Berpikir 

Pelabuhan Perikanan Branta merupakan salah satu pelabuhan di 

Kabupaten Pamekasan yang terletak langsung dengan perairan selat 

madura. Dengan adanya pelabuhan tersebut tentunya masyarakat 

merasakan dampak, peran dan manfaat secara langsung maupun secara 

tidak langsung dari Pelabuhan Perikanan Branta. 
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Selanjutnya, dalam memanfaatkan pelabuhan maupun menggali 

potensi perikanan yang ada di kawasan perairan selat madura maka 

dibutuhkan pengelolaan yang baik oleh pemerintah atau pihak pengelola 

pelabuhan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang baik tidak 

hanya terfokus pada sumberdaya alamnya saja, akan tetapi juga 

memerhatikan kualitas sumberdaya manusianya agar dalam 

mengoptimalkan peran dan manfaat Pelabuhan Perikanan Branta dapat 

berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat dari segi sosial maupun 

ekonomi. 
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