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Buku ini merupakan sebuah usaha untuk menggambarkan postur 

industri jasa kepelabuhan dengan pendekatan yang lebih praktis namun 

komprehensif dengan menggabungkan pikira-pikiran akademis dan 

praktisi secara lugas. 

Kami berharap melalui buku ini, industri dan jasa kepelabuhan tidak 

lagi menjadi kategori ilmu yang memberatkan. Sehingga pola 

pengelolaan kepelabuhan nasional ke depan dapat lebih baik dan lebih 

handal oleh berbagai pelaku usaha pelabuhan dengan kluster pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha 

perseorangan, ataupun pelabuhan industri. 

Melalui bagian pengantar ini juga kami tim penulis ingin 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan 

moril dan materiil pengguna jasa pelabuhan dan beberapa operator 

pelabuhan seperti BJTI, MTI, JICT, TPK, Koja, TPKSemarang, TPS dan 

Pelabuhan Indonesia dalam proses pembuatan buku ini. 

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kami secara pribadi melihat 

bebrapa operator terminal telah mempelopori usaha penciptaan nilai 

tambah (value-creator) bagi penguna jasa pelabuhan dengan serius dan 

kreatif di segala lini jasa kepelabuhan di wilayah Tanjung Perak, Tanjung 

Priok, Tanjung Emas dan tempat lainnya. 

Komitmen dan semangat operator pelabuhan inilah yang telah 

menjadi bukti bahwa operator tersebut telah keluar dari bayang-bayang 

besar payung korporasinya dengan nilai throughput yang mengesankan, 

dengan kenaikan sekitar 200% dalam kurun waktu 2 tahun belakangan  

disertai performansi operasi yang sangat diperhitungkan.  
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Ini menjadi fakta empiris bahwa rasionalisasi pengguna jasa di wilayah 

pelabuhan tidak mempertimbangkan seperti apa dan asal sebuah usaha, 

tetapi yang lebih penting adalah logika efisiensi dan kepuasan. 

Selain itu hal lain yang saya lihat sangat menarik dan mungkin dapat 

menjadi model bagi penyedia jasa kepelabuhanan lainnya di Indonesia, 

dimana beberapa operator terminal dan pelabuhan mampu 

bertransformasi dari posisi business-facilitator menjadi real-port operator 

sekaligus dengan ekspansi rantai jasa yang berdimensi vertikal. 

Kesungguhan semua lini manajemen dari pimpinan hingga staf telah 

membuahkan sebuah image baru dari sebuah institusi pelabuhan yang 

authority-like menjadi business-like. 

Strategi pengembangan jasa beberapa operator pelabuhan dapat 
menjadi sebuah pengalaman berharga. Operator pelabuhan tertentu 
telah merubah strategi bisnisnya tidak lagi hanya sebagai penyedia jasa 
terminal konvensional namun telah berkembang menuju penyedia jasa 
pelabuhan yang integral seperti penyediaan layanan pengangkutan 
multimoda, konsolidasi, distribusi (freight-forwarding) hingga jasa 
pelayanan BBM. Ini merupakan sebuah contoh menarik yang dapat 
dijadikan acuan akademik maupun secara praktis dalam kurun waktu ke 
depan di area industri pelayaran dan pelabuhan.  

Namun time will test it. Waktu-lah yang akan menjadi saksi 
keberhasilan mereka ke depan, mampukah operator terminal tersebut 
bertahan di tengah kompleksitas tuntutan penyedia jasa masyarakat 
pelabuhan (post stake-holder) dan konsekuensi investasi yang besar, dan 
bagaimana hasilnya ke depan akan menjadi berita dan pelajaran yang 
pasti sangat mengasyikan untuk dinikmati. Semoga. 

Penerbit : 
PT. Andhika Prasetya Ekawahana 

 

 

 

 

iii

i 



 

 

Prakata ……………………………..…… ii – iii 

Daftar Isi …………………………………… iv 

Pelabuhan & Institusinya …………….………….. 1 – 17 

Dasar Pelabuhan …………..…………………….. 18 – 28 

Dasar Operasi ……………………………………. 29 – 85 

Fasilitas Pelabuhan ………………………………. 86 – 110 

Tipe Kargo dan Kemasan ………………………. 111 – 136 

Strategi Keuangan & Tarif Pelabuhan ………….. 137 – 172 

Biaya di Pelabuhan ……………………………… 173 – 187 

Kinerja Operasional …………………………….. 188 – 197 

Fase Pengelolaan Pelabuhan Indonesia ………… 198 – 207 

Rencana Induk Pelabuhan ………………………. 208 - 222 

Daftar Pustaka …………….…………………….. 223 

 

 

 
iv 



 

 

DEFINISI DASAR PELABUHAN 

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di 

sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan 

pemerintahan dan kegiatan layanan jasa. Utamanya pelabuhan sebagai 

tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau 

bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan 

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat 

perpindahan intra dan antar moda transportasi. 

Sedangkan jasa usaha kepelabuhanan memiliki arti segala sesuatu 

yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan 

kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang 

kelancaran, keamanan, ketertiban arus lalu lintas atau trafik (kapal, 

penumpang dan/atau barang), menjaga keselamatan berlayar, tempat 

perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian 

nasional dan daerah. Ini berarti pasar jasa sebuah pelabuhan sangat 

ditentukan oleh besaran aktivitas perdagangan lewat laut yang dihasilkan 

dalam satuan wilayah penyedia kargo di belakang (hinterland) dalam 

suatu batasan pulau ataupun yang berada di depan atau di luar pulau dari 

sebuah pelabuhan berada (foreland). 

PELABUHAN DAN AKTIVITAS PERDAGANGAN  

Di Indonesia, dengan kondisi natural yang memiliki wilayah perairan 

(laut) lebih dominan dibandingkan dengan daratan menciptakan suatu 

tingkat ketergantungan yang relatif tinggi terhadap daya dukung 

transportasi laut dalam proses perdagangannya. 

 

 

1 



 

 Pelabuhan menjadi bagian dari rantai perdagangan lewat laut (sea-

borne trade). Perdagangan lewat laut pada prinsip merupakan aliran tiga 

proses pergerakkan yaitu transportasi darat (haulier) yang mengangkut 

komoditas dari pemilik barang menuju ke sebuah tempat dari pihak 

keagenan kargo ataupun jasa penyimpanan (freight-forwarder, inland 

container depo, warehouse) sebelum dibawa dan ditangani (handling) di 

area pelabuhan untuk dinaikkan ke atas palka kapal.  

 Pergerakkan barang ini tentunya melibatkan institusi lain selain 

pelabuhan dan pelayaran yaitu industri perbankan / keuangan, berbagai 

aturan regulasi (termasuk sistem hukum dagang), dan aplikasi moda 

angkutan lain (selain darat) dari regio pembeli dan penjual. Dan di 

Indonesia, seluruh proses ini dilakukan oleh unit-unit usaha atau instansi 

yang berbeda-beda secara dominan. 

 

 

Gambar 1. Fungsi Pelabuhan Dalam Jaringan Transportasi Laut 
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POLA DASAR PENYELENGGARAAN PELABUHAN NASIONAL 

Berdasarkan Sistem Transportasi Nasional yang disahkan 

pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 

1997 dan telah dilakukan penyempurnaan pada tahun 2003, serta PP No. 

69 tahun 2001 tentang kepelabuhanan maka pola dasar penyelenggaraan 

pelabuhan di Indonesia dikategorikan atas dua klaster yaitu pelabuhan 

umum (publik) dan pelabuhan khusus (Pelsus). 

Klaster pertama yaitu pelabuhan umum (publik) adalah 

pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan 

masyarakat umum yang dioperasikan serta dikembangkan oleh 

pengguna jasa pelabuhan secara umum oleh publik. Sedangkan 

Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan 

sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. 

Pelabuhan umum (publik) pada dasarnya memiliki karakteristik; 

terbuka untuk seluruh tipe kargo (sea-borne trade) dan jasa pelayaran, 

pola jasanya mengikuti sifat kedatangan kapal dengan operasi yang tetap 

(liner) atau tidak tetap (tramper) serta kepemilikannya oleh negara 

melalui badan usaha milik negara dan pemerintah pusat atau lokal. Lebih 

lanjut, Pelabuhan umum dapat diklasifikasikan juga ke dalam dua domain 

besar yaitu pelabuhan yang yang diusahakan (komersial) dan pelabuhan 

tidak diusahakan (tidak komersial).  

Pelabuhan yang diusahakan saat ini dikelola oleh badan hukum 

pelabuhan Indonesia yaitu badan usaha milik negara yaitu perusahaan 

Pelabuhan Indonesia (PT. Pelindo I - IV) yang berada di bawah 

kementerian BUMN. Pelabuhan yang tidak diusahakan biasanya adalah 

pelabuhan kecil yang dioperasikan atau dikelola oleh pemerintah pusat 

(melalui direktorat jenderal perhubungan laut) dan pemerintah daerah 

baik propinsi, kota atau kabupaten. 
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POLA DASAR MANAJEMEN PELABUHAN 

Secara umum pola penanganan dan pengelolaan kepelabuhanan 

di dunia diklasifikasikan atas tiga rejim besar yaitu pola land-lord port, tool 

port dan operating port. 

Pelabuhan dengan tipe pengelolaan land-lord port, otoritasnya 

berperan layaknya seperti tuan tanah yang memberikan konsesi aset 

tidak bergerak berupa lahan dan bangunan untuk dipakai, dioperasikan, 

dan tidak dimiliki hingga suatu masa atau periode tertentu yang 

disepakati. Kemudian sebuah entitas pengelola ditunjuk atau disepakati 

mengusahakan aset yang ada dan melengkapinya dengan sistem 

peralatan bongkar muat dan sistem informasi lainnya untuk 

mengoperasikan sebuah tipe jasa pelabuhan tertentu.  

Pemilik aset (land-lord) biasanya adalah pemerintah atau negara 

yang berhak atas kompensasi dari aset yang dikonsesikannya dalam suatu 

presentasi tertentu berdasarkan fungsi profit, skala usaha, dan parameter 

lain yang disepakati bersama. Otoritas pelabuhan dunia yang menerapkan 

prinsip seperti ini banyak terjadi di negara-negara Asia Timur seperti 

Hongkong, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. 

Tipe kedua yaitu pelabuhan tool port yang ditandai dengan 

intensitas pengadaan infrastruktur pelabuhan dan sistem peralatan 

bongkar-muatnya yang dimiliki langsung oleh otoritas pelabuhan itu 

sendiri. Namun fasilitas dan peralatan tersebut kemudian didedikasikan 

oleh pihak ketiga yang mengoperasikannya secara dominan 

dibandingkan dengan prinsipalnya. Tools atau peralatan yang disediakan 

tersebut dikonsesikan kepada pihak ketiga dalam suatu periode yang 

disepakati berdasarkan kriteria teknis bongkar-muat dan operasional 

pelayanan jasa sebuah pelabuhan.  

Sehingga dalam pola manajemen pelabuhan bertipe ini sering muncul 

fungsi-fungsi manajerial yang tegas dan terpisah antara otoritas 
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Sehingga dalam pola manajemen pelabuhan bertipe ini sering 

muncul fungsi-fungsi manajerial yang tegas dan terpisah antara otoritas 

pelabuhan, operator pelabuhan, dan operator terminal. Kluster 

penanganan jasa kepelabuhanan yang bercorak seperti ini biasanya 

terjadi banyak di negara-negara yang sedang berkembang (developing-

countries) dimana pemerintah memegang kendali yang kuat di dalam 

memerankan fungsi public-provider bagi masyarakat industri 

kepelabuhanan dan pelayaran. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya 

kekuatan partisipasi publik khususnya pihak swasta di dalam pengelolaan 

sebuah pelabuhan.  

Sedangkan tipe pengelolaan kepelabuhanan yang ketiga adalah 

kelompok pengelola yang dikenal dengan istilah operating port. Dalam 

kategori pengelolaan ini, perspektif otoritas sebuah pelabuhan terkesan 

menjadi terpadu atau menyatu dalam seluruh lini jasa yang disediakan 

oleh pelabuhan tersebut. Lebih detail, otoritas pelabuhan memainkan 

peran dan fungsi secara komprehensif baik sebagai operator pelabuhan 

dan operator terminal. Dibandingkan dengan dua klasifikasi sebelumnya, 

pada tipe ini, otoritas pelabuhan memiliki dan mengerahkan seluruh 

sumber dayanya untuk perencanaan investasi, operasi, resiko bisnis, dan 

penanganan sumber daya manusia. Sehingga kelihatan dengan jelas 

bahwa otoritas pelabuhan juga operator pelabuhan. Contoh yang paling 

lugas dari tipe manajemen ini adalah Pelabuhan Singapura. 

Diakui ketiga pola penanganan kepelabuhanan di dunia ini 

masing-masing mempunyai contoh baik dan sukses masing-masing. 

Namun dari keseluruhan rejim tersebut tidaklah dapat ditetapkan pola 

mana yang terbaik diterapkan untuk suatu wilayah tertentu. Dengan kata 

lain, dapat dinyatakan bahwa penerapan bentuk dasar dari bentuk 

manajemen kepelabuhanan suatu regio sangat ditentukan oleh 

karakteristik dan kebutuhan sistem perdagangan yang ingin dilakukan 

secara terbaik untuk suatu area dan negara.  
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FUNGSI DASAR OPERASIONAL PELABUHAN 

Sebagaimana telah disebut di sebelumnya, pengoperasian 

pelabuhan secara dasar meliputi 8 (delapan) kegiatan jasa kepelabuhan, 

mulai dari kolam pelabuhan sampai jasa-jasa penunjang kepelabuhanan. 

Pengoperasian pelabuhan mempunyai maksud untuk memperlancar 

perpindahan intra dan antar moda transportasi, sebagai pusat kegiatan 

pelayanan transportasi laut, sebagai pusat distribusi dan konsolidasi 

barang. Kedelapan fungsi dasar tersebut adalah: 

1. Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan 

tempat berlabuh. 

2. Pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal 

(pilotage) dan pemberian jasa kapal tunda untuk kapal-kapal laut. 

3. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk tambat/sandar, 

bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik 

turun penumpang. 

4. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan 

barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta 

peralatan pelabuhan. 

5. Penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan 

sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut hasil 

industri. 

6. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan 

(lahan parkir), saluran pembuangan air (sanitasi), instaliasi listrik, 

instalasi air minum, depo bahan bakar dan armada pemadam 

kebakaran. 

7. Penyediaan jasa terminal bongkar muat petikemas, muatan curah 

cair, muatan curah kering dan kapal RO-RO.  
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8. Penyediaan jasa lainya yang dapat menunjang pelayanan jasa 

kepelabuhan. 

PELABUHAN DALAM SISTEM TRANSPORTASI DAN 

PERDAGANGAN 

Dalam jaringan transportasi, pelabuhan memiliki fungsi 

pelabuhan sebagai penghubung (link) meliputi, fungsi perantara antara 

dua kawasan (interfance), pintu gerbang arus barang (gateway) dan 

kawasan perdagangan bebas (free-port) dalam area kawasan industri 

(industrial estate). Pelabuhan dipandang sebagai salah satu mata rantai 

dalam proses transportasi dari Node asal barang sampai  Node tujuan 

barang. Pelabuhan mempunyai fungsi sebagai link, maksudnya unit kerja 

yang menjadi bagian suatu sistem transportasi laut dan moda 

transportasi lainnya yaitu udara, darat, kereta api dan sistem perpipaan 

khususnya yang berfungsi sebagai terminal penerima minyak dan gas 

untuk operasi bangunan lepas pantai / offshore. 

Dalam kawasan pesisir, pelabuhan mempunyai fungsi perantara 

(interface) maksudnya pelabuhan menyediakan berbagai fasilitas dan 

pelayanan jasa yang dibutuhkan untuk perpindahan moda angkutan darat 

ke kapal atau sebaliknya dalam kegiatan perpindahan barang antar kapal 

(transhipment), secara skematis fungsi interface. Dalam fungsinya 

sebagai interface, pelabuhan pada umumnya berfungsi menyediakan 

fasilitas, bukan sebagai operator kegiatan interface, kecuali untuk 

kegiatan petikemas dan sebagian kegiatan yang dilaksanakan oleh usaha 

terminalnya. Institusi operator interface yang berlaku di Indonesia ialah 

perusahaan bongkar muat (PBM atau jasa stevedoring).  

Pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan 

(gateway), artinya pelabuhan melaksanakan prosedur dan peraturan 

yang harus diikuti kapal yang menyinggahi pelabuhan. Selain itu 

pelabuhan 
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DEFINISI DASAR  

Secara umum yang dimaksud sebagai fasilitas dasar atau 

infrastruktur pelabuhan adalah struktur konstruksi bangunan yang 

menunjang kegiatan pelabuhan yang berupa fasilitas bangunan 

konstruksi permanen yang berada di perairan dan daratan. Biasa disebut 

fasilitas utama pelabuhan. Sebutan fasilitas dasar (infrastruktur dasar) 

adalah sarana yang harus selalu ada dari kegiatan kepelabuhan, terdiri 

dari alur pelayaran, kolam pelabuhan, penahan gelombang (breakwater), 

pelampung tambat (mooring buoy). 

Sedangkan fasilitas penunjang atau disebut dengan suprastruktur 

adalah struktur konstruksi peralatan yang menunjang kegiatan 

pelabuhan yang berada di perairan dan atau daratan terdiri dari dermaga, 

gudang, lapangan penumpukan dan jalan. Juga dapat berupa alat utama 

(untuk aplikasi darat dan apung). Alat-alat utama darat dapat berupa 

Container Crane (CC), Rubber Trade Gantry (RTG), Top loader, Head Truck 

dan Chasis. Sedangkan alat apung terdiri dari kapal tunda dan kapal 

pandu. 

FASILITAS UTAMA DAN FASILITAS DASAR PERAIRAN 

1. ALUR PELAYARAN 

Secara definisi adalah area lintasan kapal yang akan masuk dan 

keluar kolam pelabuhan. Besaran kedalaman  alur pelayaran biasanya 

ditentukan berdasarkan formula 1,1 draft kapal penuh + 1 m, sedang untuk 

lebarnya dapat diestimasi bila satu jalur minimal 4,8 lebar kapal 

sedangkan bila dua jalur minimal 7,6 lebar kapal. 

B. KOLAM PELAYARAN 

Merupakan tempat dimana kapal dapat labuh dengan aman untuk 

bongkar/muat barang dengan kedalaman aman sekitar 1,1 draft kapal 

penuh, dan luas kolam dengan pengaturan: 
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TIPE KARGO 

Secara umum kargo muatan transportasi laut yang diangkut dengan kapal 

dapat dibedakan atas berbagai jenis muatan sesuai bentuk, wujud, dan 

sifatnya yang dikelompokkan dalam: 

1. Muatan Sejenis (Bulk Cargo) 

Muatan jenis ini dapat berupa muatan cair (bulk liquid cargo), seperti 

minyak bumi, minyak kelapa sawit atau muatan kering (dry bulk 

cargo), seperti batubara dan kopra. 

2. Muatan Campuran (General Cargo) 

Muatan jenis ini adalah muatan yang dimuat di kapal dalam jenis dan 

pembungkus yang beraneka warna (dalam peti, drum, kaleng, besi 

beton, karung dsb). 

3. Muatan Yang Didinginkan (Refrigerated Cargo) 

Muatan jenis ini membutuhkan suhu dingin untuk pengawetan 

muatan, dan dibagi dalam suhu dingin (cold) dan suhu sangat dingin 

freeze), seperti sayur, buah, daging, ikan dan obat-obatan. 

4. Muatan Hewan Hidup (Life Stock) 

Dari tempat yang menghasilkan banyak ternak, hewan hidup sering 

diekspor untuk keperluan konsumsi atau pengembangan dari negara 

tujuan. Umumnya, menggunakan kapal atau tempat khusus untuk 

pengangkutannya. Hewan yang biasa diekspor antara lain sapi, 

domba, dan babi. 

5. Muatan Unit ( Unitize Cargo) 
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KEUANGAN PELABUHAN 

Penentuan tarif sering kali jadi topik menyenangkan dalam 

pelabuhan. Dari waktu ke waktu bahkan mendapat perhatian media dan 

harga yang dibahas dan wawancara yang diberikan dalam istilah ini 

tidaklah mudah untuk dipahami untuk tidak diprakarsai dan sering 

dipandang sebelah mata dalam headline-headline seperti “pelabuhan 

paling mahal di dunia”, “Biaya tambahan pelabuhan menghambat 

ekspor” dll. 

Penentuan tarif pelabuhan berbeda-beda dari pajak pelabuhan di 

hampir seluruh dunia. Ini dicapai di banyak negara lebih dari 30 tahun yang 

lalu, contohnya, dengan memisahkan iuran pelabuhan dari bea cukai. 

Karena tekanan yang kompetitif mendesak pelabuhan-pelabuhan ini, 

penentuan harga pelabuhan sekarang menutup kesenjangan yang 

memisahkannya dari penentuan tarif bisnis.  

Sebuah diskusi penentuan tarif pelabuhan dimulai dengan 

mempertimbangkan pernyataan keuangan badan-badan pelabuhan, 

otoritas-otoritas pelabuhan dan operator-operator pelabuhan, serta 

indikator utama performa keuangan mereka. Lalu, ini memerlukan 

pengetahuan dengan terminologi dimana istilah seperti iuran pelabuhan, 

iuran kapal, iuran kargo, iuran tonasi, berthage, wharfage, ongkos 

stevedoring, lashing charges, ongkos penanganan finansial mereka, 

ongkos derek, sewa derek, dll, telah ditemukan. Terakhir ini memerlukan 

pemahaman strategi–strategi yang diikuti oleh badan-badan pelabuhan. 

Kondisi-kondisi utama untuk penentuan harga pelabuhan adalah 

memberikan kontribusi pada performa otoritas pelabuhan yang baik dan 

operator-operator serta menumbuhkan perdagangan internasional. 

Banyak studi telah menemukan bahwa para pengguna pelabuhan 
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Berapa besar biaya pelabuhan? - perkembangan biaya pelabuhan 

- biaya utama pemilik kapal - total biaya pelabuhan - jumlah buruh 

pelabuhan - pendapatan dan pengeluaran pelabuhan - penentuan harga 

pelabuhan - siapa yang menset harga? - biaya dan pusat biaya - finansial 

dan profitabilitas pelabuhan. 

BERAPA BESAR BIAYA PELABUHAN? 

Ini, tentunya, pertanyaan yang tidak mungkin dijawab secara 

umum karena setiap pelabuhan berbeda, tidak seperti kapal. Biaya rata-

rata untuk Panamax atau VLCC, misalnya, sering ditunjukkan di press 

maritim. Pelabuhan dijual di pasaran terbuka. Tapi, pada tanggal 18 

Desember 1997, Lloyd's List memberi informasi yang mendetail tentang 

penjualan Thamesport, terminal container yang dikembangkan pada 

akhir 1980-an, terminal minyak BP di Isle of Grain. Pada tahun 1997, 

Thamesport meramalkan peningkatan 240.000 TEU dari 180.000 TEU di 

tahun 1996. Harga yang dibayar Thamesport pada akhir 1997 adalah 1112 

juta ($186 juta), dan ini meningkat menjadi 52.54 juta di tahun 1995 saat 

pelabuhan menghadapi kesulitan finansial, dan tidak dapat membayar 

hutang sebesar 100 juta. 

Pada tahun 1997, Thamesport adalah salah satu pelabuhan paling 

maju di dunia dari sudut pandang penanganan cargo otomatis dan 

menjadi terminal minyak yang mempunyai fasilitas kedalaman cukup. 

Saat Thamesport dibeli pesaing utamanya, Felixstowe, pemilik baru 

mengontrol sekitar 50% pasar container UK. Orang-orang yang berusaha 

memperkirakan model untuk port value dari detail ini harus ingat dengan 

masalah terbesar pelabuhan, jalan dan koneksi rel yang kurang baik. 
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KINERJA PELAYANAN BARANG DAN UTILISASI 

Tingkat pencapaian pelayanan kegiatan atau atribut kerja dalam 

kegiatan operasional pelabuhan dapat diukur dan dijadikan pedoman 

dalam pemberian pelayanan jasa di pelabuhan. Secara universal, kinerja 

operasional pelabuhan di seluruh dunia hampir sama atau diterapkan 

dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh UNCTAD. 

Kinerja operasional tersebut secara keseluruhan dapat dikelompokkan 

dan teridiri dari : 

1. Kinerja pelayanan kapal 

2. Kinerja pelayanan barang / produktifitas bongkar muat. 

3. Utilisasi fasilitas dan peralatan 

Untuk menggambarkan tingkat pelayanan barang yang telah dicapai oleh 

pelabuhan secara rata-rata, digunakan satuan pengukur (tolok ukur) yang 

dijadikan pedoman atau standar dalam menentukan kebijakan pelayanan 

jasa pelabuhan. Tolok ukur tersebut diperoleh dari hasil yang dicapai di 

lapangan melalui pengamatan yang cukup lama dan dapat pula diperoleh 

melalui suatu penelitian di lapangan untuk jangka waktu tertentu. Satuan 

tolok ukur yang digunakan dalam menggambar tingkat kinerja pelabuhan 

adalah: 

KINERJA LAYANAN KAPAL 

Indikator yang digunakan dalam menggambarkan tingkat Kinerja 

Pelayanan Kapal yaitu: 
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AWAL KEMERDEKAAN - 1950 

Sejarah singkat pelabuhan menurut Zeehaven Regime Indonesia, 

yang didasarkan atas Indische Scheepvaarwet 1936, pelabuhan-

pelabuhan di Indonesia dibedakan atas pelabuhan laut yang terbuka 

untuk perdagangan luar negeri dan pelabuhan pantai yang terbuka untuk 

pelayaran pantai / antar pulau. 

Dari aspek keuangan, pengusahaan pelabuhan saat itu dibedakan 

menurut IBW (Indische Bedrijven Wet) dan ICW (Indische Compatible 

Wet). Pelabuhan IBW merupakan pelabuhan yang diusahakan dibawah 

penguasaan Direksi Pelabuhan (Haven Directie). Pelabuhan-pelabuhan 

tersebut dipandang mampu minimal membiayai kegiatan operasional dari 

hasil pendapatannya sendiri (tidak termasuk pembangunan fasilitas 

baru). Sebaliknya pelabuhan ICW adalah pelabuhan-pelabuhan yang 

dibiayai oleh Pemerintah untuk membiayai operasionalnya. 

Pada masa Hindia Belanda sebelum Kemerdekaan RI, Pelabuhan 

dianggap sebagai Prasarana umum yang dikelola oleh Jawatan Pelabuhan 

dibawah Departemen Pekerjaan Umum. Dan pada masing-masing 

pelabuhan institusi yang melaksanakan fungsi pelayanan disebut Haven 

Directie, ketentuan yang dipergunakan untuk pengelolaan yaitu 

Algemenee Haven Reglement (AHR) dan pertanggung-jawaban 

keuangannya diatur berdasarkan IBW.  
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TUJUAN RENCANA INDUK 

Rencana Induk Pelabuhan (port master-plan) merupakan 

instrumen perencanaan jangka panjang yang digunakan untuk pelabuhan 

baru dan pelabuhan eksis untuk rencana pengembangannya. Bagi 

pemerintah, pemilik modal swasta, keputusan penyediaan atau 

pembangunan sebuah pelabuhan perlu diawali dengan sebuah rencana 

yang sifatnya mengikat dalam jangka waktu investasi dari pelabuhan. 

Sehingga pelabuhan dapat mengantisipasi perkembangan trafik dan 

pengguna jasa pelabuhan ke depan, serta melakukan pengaturan kembali 

dalam kaitannya dengan persaingan antar pelabuhan, dalam konteks 

jangka panjang.  

Jadi rencana induk merupakan rasionalisasi dari tujuan dan arah 

jangka panjang pelabuhan yang dapat terukur oleh parameter-parameter 

teknis dan non teknis sehingga dampak duplikasi investasi (over-

investment), dan lemahnya daya dukung pelabuhan terhadap kelancaran 

arus barang dapat dihindari lewat penetapan rencana induk pelabuhan 

yang sistematis. Bagi pemerintah daerah sekitar pelabuhan, rencana 

induk pelabuhan merupakan referensi atau sebaliknya merupakan respon 

bagi pengembangan kawasan pesisir dalam bentuk tata ruang kawasan 

pesisir wilayah pelabuhan tersebut. 

Dan secara hirarki regulasi, rencana induk pelabuhan harus 

mempertimbangkan aspek hukum perihal tata ruang yang lebih tinggi  
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