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R amadhan 1433 H tahun ini telah 

kembali datang menghampiri kita 

umat Muslim. Tak terkecuali seluruh 

pimpinan, staf dan karyawan PKSPL – IPB 

semarak dalam menyambut bulan nan 

suci ini. Menahan rasa lapar dan dahaga 

sepanjang hari tidak mengendurkan se-

mangat kerja melainkan memicu seman-

gat kerja untuk selalu berbuat yang lebih 

baik dan terbaik karena menyadari segala kebaikan yang dilakukan dalam bulan 

suci Ramadhan akan bernilai lebih dan 

akan dibalas Allah SWT dengan pahala 

berlipat ganda. 

Pada bulan suci Ramadhan ini pula, selu-

ruh bagian dan divisi dilingkungan PKSPL 

IPB bersiap diri dalam menyambut kun-

jungan surveillance dari URS London te-

kait dengan ISO 9001:2008 yang telah 

disematkan kepada lembaga PKSPL IPB sejak pertengahan tahun 2011 lalu. 

Bulan Agustus yang akan datang meru-

pakan bulan yang teramat istimewa bagi 

PKSPL IPB. Bukan saja karena pada bulan 

tersebut adalah perayaan kemerdekaan 

Republik Indonesia tercinta, namun pada 

bulan Agustus pula PKSPL-IPB akan mem-

peringati miladnya yang ke 16 tahun pada 

tanggal 21 Agustus nanti. 

Semoga dengan segala pencapaian yang 

telah kita peroleh hingga tahun ke 16 

nanti, dapat kita syukuri dengan terus 

mempertahankan prestasi 

yang telah ada dan mening-

katkan pencapaian pencapaian institusi tercinta di masa-masa men-

datang. (redaksi) 

Semangat Ramadhan 1433 H dan jelang Milad PKSPL
–IPB ke-16 tahun melingkupi etos kerja di PKSPL-IPB  
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S ejak disahkannya Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan PP No. 61 Tahun 

2009 tentang Kepelabuhanan ada perubahan/reformasi yang nyata dalam urusan kepelabu-

hanan nasional. Perubahan  atau reformasi yang ingin dicapai dari imple-

mentasi UU 17 tahun 2008 tersebut adalah 1) menghapuskan monopoli 

pengelolaan pelabuhan dalam hal ini Pelindo sebagai satu-satunya pengel-

ola pelabuhan di Indonesia dengan maksud menciptakan persaingan yang 

sepurna sehingga tercipta kualitas pelayanan pelabuhan yang handal, 2) 

menciptakan kesempatan yang lebih luas untuk investasi di sektor pelabu-

han bagi pihak swasta, ataupun pemerintah daerah dalam mengembangkan 

pelabuhan, 3) menciptakan kompetisi yang sehat dalam pelabuhan dan 

antar pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia, 4) memisahkan antara regu-

lator dan operator pelabuhan dengan pembentukan otoritas pelabuhan dan 5) mengakomodasi otonomi 

daerah khususnya dalam pengembangan pelabuhan di daerah. 

Hadirnya kedua aturan tersebut memberikan keleluasaan penyelesaian ber-

bagai persoalan yang sedang dihadapi oleh pelaku pelabuhan, shipping dan 

logistik. Berbagai pesoalan yang telah ada sejak lama yaitu seperti, 1) ter-

jadinya kongesti di pelabuhan sehingga berakibat pada tingginya waiting 

time kapal di pelabuhan yang dampaknya berupa membengkaknya biaya 

operasional kapal dan biaya logistik, 2) tidak efisien dan efektifnya terminal 

dan area pelabuhan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, 3) in-

terkoneksi hinterland yang sulit dicapai, 4) kemacetan jalan-jalan akes pela-

buhan sehingga menghambat arus barang yang akan masuk dan keluar 

pelabuhan, 5) rendahnya kinerja tenaga bongkar muat dan dilemma 

moderenisasi peralatan pelabuhan, 6) lemahnya pembangunan suprastruc-

tures dan superstructures pelabuhan, 7) birokrasi yang masih berbelit-

belit, dan tak kalah pentingnya adalah 8) permasalahan sosial dan lingkun-

gan di sekitar area pelabuhan. 

Dimata dunia, pelabuhan Indonesia masih memiliki peringkat yang rendah, 

dalam  World Port Rankings tahun 2009 Indonesia (Pel. Tj. Priok) men-

duduki peringkat ke 91 lebih rendah dari Manila Port-Philipina, Port Klang 

dan Tj. Pelepas-Malaysia serta Laem Chabang-Thailand. Begitupula dalam 

hal logistik Indonesia masih tertinggal jauh di banding Negara ASEAN lainnya, berdasarkan peringkat LPI 

(Logistic Performance Index) 2012 indonesia berada di urutan ke-59, lebih rendah dari Malaysia urutan ke-

29, Vietnam urutan ke-53 dan Philipina Urutan ke-52.  

Untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kepelabuhanan tersebut kita harus menjalankan 

upaya-upaya terobosan yaitu: pertama, membangun pelabuhan baru yang mampu mengakomodasi 

perkembangan pelayaran internasional (mampu disandari kapal sekelas 

EMMA CLASS-15.000 TEU’s) dengan menggunakan anggaran pemerintah 

tanpa mengandalkan dana dari pihak swasta. Langkah inilah yang dilakukan 

oleh Mahatir Muhammad dalam membangun Port Klang dan Tj. Pelepas 

yang mana saat ini telah mengambil pasar transshipment Singapura sekitar 

9%. Langkah ini memerlukan kekuatan politik yang besar, langkah ini akan 

berhasil jika di dukung penuh oleh level tingkat DPR dan Presiden. Pemban-

gunan pelabuhan baru yang bertaraf internasional pastinya memerlukan 

biaya yang tidak sedikit, namun disisi lain pemerintah juga harus menghi-

tung dampak positif ikutannya jika pelabuhan ini dibangun seperti, penyerapan tenaga kerja yang besar, 

MENUJU “GOOD PERFORMANCE” PELABUHAN INDONESIA  

Pelabuhan Indonesia masih 

memiliki peringkat yang 

rendah, dalam  World Port 

Rankings tahun 2009 Indonesia 

(Pel. Tj. Priok) menduduki 

peringkat ke 91 lebih rendah 

dari Manila Port-Philipina, Port 

Klang dan Tj. Pelepas-Malaysia 

serta Laem Chabang-Thailand.  

Artikel 

Aktivitas Pelabuhan Cigading-Banten 

Peserta Pelatihan Port Management 

Peserta Training di Jerman 
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menghilangkan biaya logistik yang tinggi, penerimaan pajak yang meningkat 

dari berkembangannya perekonomian di sekitar pelabuhan dan dampak 

positif lainnya yang tidak selalu harus di ukur dengan uang. 

Langkah kedua adalah, menciptakan SDM kepelabuhanan yang pro-

fessional, kompeten dan yang bertaraf internasional. Ini perlu segera dilaku-

kan mengingat SDM yang mumpuni dan bersertifikat internasional menjadi 

syarat mutlak bagi pelabuhan-pelabuhan yang akan disandari oleh kapal-

kapal asing. Bahkan dalam UU 17/2008 dan PP 61/2009, sertifikasi SDM ke-

pelabuhanan menjadi syarat mutlak bagi para pengelola/operator pelabuhan 

Ketiga, memberikan kemudahan kepada swasta yang akan ikut ata-

pun yang sudah berkecimpung di bidang, port, shipping dan logistik untuk 

membangun dan mengembangkan bisnisnya. Sebab berdasarkan UU 

17/2008 dan PP 61/2009 peluang bisnis kepelabuhanan di Indonesia saat ini 

masih sangat terbuka dan cukup beragam.  

Langkah-langkah terobosan tersebut harus didukung oleh seluruh 

lembaga pemerintahan yang terkait dengan kepelabuhanan, lembaga-lembaga pemerintahan tersebut ha-

rus saling berkoordinasi sehingga tercipta sinergi dengan satu tujuan mema-

jukan bidang kepelabuhanan, logistik dan pelayaran. Ketidaksamaan gerak 

dan langkah pembangunan kepelabuhanan akan mengakibatkan tumpang 

tindih program sehingga anggaran yang dikucurkan menjadi tidak effektif 

dan tidak terfokus. Kita berharap dengan hadirnya UU 17 tahun 2008, 

kinerja kepelabuhanan nasional menjadi lebih baik dan mampu menunjang 

perekonomian nasional, menghasilkan lapangan kerja dan menghasilkan 

devisa yang besar bagi Indonesia. (Nurdin Ahmadi) 

Artikel 

Gambaran situasi dan kondisi pelabuhan yang ada di Jerman 

Aktivitas Pelabuhan di Jerman 

Kegiatan Pembekalan Peserta Pelatihan 

Lembaga-lembaga 

pemerintahan tersebut harus 

saling berkoordinasi sehingga 

tercipta sinergi dengan satu 

tujuan memajukan bidang 

kepelabuhanan, logistik dan 

pelayaran 
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B udidaya rumput laut merupakan mata pencaharian yang semakin 

menjadi primadona usaha bagi masyarakat Kecamatan Tanimbar Sela-

tan dan Selaru.  Namun demikian, ancaman menggejalanya penyakit “ais-

ais” dikhawatirkan akan menjadi faktor penyebab berkurangnya minat 

masyarakat untuk melakukan usaha budidaya.  Penurunan minat sudah mu-

lai terlihat di beberapa desa, seperti Desa Sifnana dan Saumlaki, kendati 

pada beberapa wilayah desa yang memang menjadi sentra-sentra produksi 

rumput laut di dua kecamatan tersebut belum menunjukkan tanda-tanda 

penurunan minat, diantaranya Desa Adaut dan Namtabung.  

Secara umum, rata-rata penduduk yang melakukan usaha budidaya rumput laut dapat memproduksi 

rumput laut kering sebanyak 238,05 kilogram untuk setiap unit tali per tahun yang dipergunakan sebagai 

alat/media budidaya dengan jumlah unit tali rata-rata mencapai sebanyak 38 unit tali per pembudidaya 

rumput laut.  Lama pemeliharaan rumput laut per musim panen dilakukan selama lebih kurang 46 hari dan 

setiap pembudidaya rumput laut dapat melakukan panen produksi mencapai 

sebanyak 6 kali panen per tahunnya. 

Desa Sifnana merupakan desa yang memiliki tingkat produktivitas budidaya 

paling tinggi untuk setiap unit tali yang dipergunakan, yaitu sebesar 350 kg/

unit tali/tahun, sedangkan Nyafar Kora merupakan unit kampung yang 

mempunyai produktivitas budidaya paling rendah untuk setiap unit talinya, 

yaitu hanya mencapai sebesar 72 kg/unit tali/tahun.   

Adapun Desa Adaut dan Namtabung di Kecamatan Selaru secara keseluru-

han merupakan dua desa dengan jumlah pembudidaya rumput laut terban-

yak bilamana diperbandingkan 

dengan penduduk desa lainnya 

di Kecamatan Selaru maupun 

Kecamatan Tanimbar Selatan.  

Dan ini semakin menguatkan 

posisinya sebanyak sentra pro-

duksi rumput laut di Kecamatan 

Selaru melebihi desa-desa lain 

di Kecamatan Tanimbar Sela-

tan.  Gambaran lengkap men-

genai status usaha budidaya 

rumput laut di masing-masing 

desa/kampung di daerah survei 

tersaji pada Gambar 1.   

USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT 
DI KECAMATAN SELARU DAN TANIMBAR SELATAN 

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT   

Pemeliharaan rumput laut per 

musim panen dilakukan selama 

lebih kurang 46 hari dan setiap 

pembudidaya rumput laut dapat 

melakukan panen produksi 

mencapai sebanyak 6 kali 

panen per tahunnya 

Artikel 

Usaha budidaya rumput laut metode 
long-line terapung di Desa Namtabung  

Usaha budidaya rumput laut metode 
long-line terapung di Desa Sifnana  

Gambar 1. Status usaha budidaya rumput laut di masing-masing desa/kampung di 
Kecamatan Selaru dan Tanimbar Selatan  
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Gambar 1 secara keseluruhan memberikan gambaran bahwa kendati 

jumlah unit tali yang dimiliki para pembudidaya di Desa Adaut dan Nam-

tabung bukan merupakan yang terbanyak, namun demikian dikarenakan 

jumlah penduduk yang terlibat dalam kegiatan budidaya cukup besar, maka 

kedua desa ini tumbuh menjadi desa sentra produksi rumput laut di Kecama-

tan Selaru dan Kecamatan Namtabung.  Sifat komunal masyarakat Adaut dan 

Namtabung semakin mendorong perkembangan budidaya rumput laut di 

kedua desa tersebut dan hal ini memberikan konsekuensi terhadap semakin 

mengerucutnya mata pencaharian pada bidang-bidang yang memang dinilai 

berhasil mendatangkan manfaat lebih besar.   

Adapun Desa Sifnana, kendati jumlah pembudidayanya relatif sedikit, akan tetapi jumlah unit tali se-

bagai media budidaya rumput laut yang dimilikinya rata-rata mencapai sebanyak 110 unit tali.  Hal ini 

menandakan bahwa pembudidaya rumput laut di Desa Sifnana mempunyai ketersediaan modal lebih baik 

dibandingkan dengan desa lainnya dan secara nyata menunjukkan bahwa 

pembudidaya rumput laut di desa tersebut cenderung dikuasai oleh pemilik 

modal besar. 

Harga rumput laut di Kecamatan Selaru dan Tanimbar Selatan sangat 

dipengaruhi oleh frekuensi kedatangan kapal angkutan antar pulau yang 

datang dan pergi dari pelabuhan barang dan orang di Saumlaki.  Oleh karena 

itu, harga rata-rata rumput laut sangat berfluktuasi mulai dari Rp.5.187,50 

sampai dengan Rp.13.187,50 per kilogramnya, sedangkan harga rata-rata 

rumput laut pada bulan April 2012 tercatat sebesar Rp.6.071,88 per kilogram 

rumput laut kering.  Perbedaan harga ditentukan oleh daerah pemasaran dan desa masing-masing.  Gam-

baran lengkap status harga di masing-masing desa/kampung di daerah survei disajikan pada Gambar 2. 

Gambar 2 menunjukkan bahwa 

tingkat harga tertinggi diterima 

oleh pembudidaya yang berada 

di wilayah Desa Sifnana.  Hal ini 

disebabkan oleh adanya keingi-

nan pembudidaya untuk mela-

kukan pemasaran sendiri den-

gan langsung membawa hasil 

produksinya ke pasar Saumlaki 

yang memang tidak terlalu jauh 

dan dapat dimobilisasi dengan 

menggunakan kendaran roda 

dua dan atau roda empat me-

lalui jalur transportasi darat.  

Bilamana diperbandingkan 

antara harga jual rumput laut 

yang diterima pembudidaya di 

Desa Sifnana dan Saumlaki, 

maka terdapat margin harga 

hingga sebesar Rp.2.325/kg, 

sedangkan untuk Desa Lerma-

tang dan Olilit Timur margin 

harga yang diterima pembudi-

daya yang melakukan pema-

saran sendiri hanya sebesar 

Harga rata-rata rumput laut 

sangat berfluktuasi mulai dari 

Rp.5.187,50 sampai dengan 

Rp.13.187,50 per kilogramnya, 

sedangkan harga rata-rata rum-

put laut pada bulan April 2012 

tercatat sebesar Rp.6.071,88 

per kilogram rumput laut kering 

Artikel 

Pembudidaya rumput laut berkumpul di 
“balai warga” Desa Namtabung 

Gambar 2. Status harga rumput laut kering di masing-masing desa/kampung di 
Kecamatan Selaru dan Tanimbar Selatan  
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Rp.575/kg.  Khusus untuk pembudidaya rumput laut di Desa Adaut, harga yang diterima pembudidaya 

relatif paling rendah dibandingkan desa lainnya.  Hal ini disebabkan oleh pemasarannya yang dilakukan 

bersifat setempat atau dijual kepada agen lokal.  Selain itu, jumlah pembudi-

daya yang merupakan paling banyak diantara desa-desa lainnya disinyalir 

juga merupakan salah satu penyebab penerimaan harga yang relatif rendah 

tersebut. 

Secara umum, total produksi rumput laut di dua kecamatan (Selaru dan 

Tanimbar Selatan) mencapai sebanyak 11.072,48 ton dengan nilai produksi 

sebesar Rp.60,88 milyar per tahun.  Desa Adaut dan Namtabung merupakan 

daerah dengan total produksi paling banyak dibandingkan desa-desa lainnya, 

yaitu masing-masing mencapai sebesar 7.115,06 ton dan 2.281,50 ton per 

tahunnya, sedangkan Kampung Nyafar Kora merupakan daerah dengan tingkat produksi terendah, yaitu 

hanya sebanyak 10,80 ton per tahunnya.  Banyaknya produksi masing-masing desa/kampung juga ber-

banding lurus dengan nilai produksinya, dimana Desa Adaut dan Namtabung merupakan yang paling tinggi 

yaitu masing-masing sebesar Rp.35,58 milyar dan Rp.14,83 milyar per tahun.  Gambaran lengkap status 

produksi dan nilai produksi di Kecamatan Selaru dan Tanimbar Selatan disajikan pada Gambar 3. 

Pembudidaya rumput laut di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Selaru mela-

kukan sistem budidaya dengan menggunakan teknik longline, baik apung 

maupun tancap.  Longline apung digunakan sebagai sistem budidaya di Desa 

Olilit Timur, Lermatang, Adaut, Nyafar Kora, Namtabung dan Matakus, se-

dangkan Desa Sifnana dan Saumlaki menggunakan sistem budidaya dengan 

longline tancap.  Rata-rata pengalaman berbudidaya berkisar antara 1 – 4 

tahun.  Jenis rumput laut yang dibudidayakan hanya jenis Eucheuma cottonii 

dengan lama pemeliharaan berkisar antara 40-60 hari.  Adapun pasar utama 

yang menjadi tempat transaksi penjualan para pembudidaya rumput laut di 

Kecamatan Selaru dan Tanimbar Selatan adalah di pusat ibukota kabupaten yang terletak di Desa Saum-

laki, sedangkan untuk Desa Adaut, rata-rata pembudidaya menjual hasil produksinya kepada agen setem-

pat yang pada akhirnya dijual 

ke Saumlaki. (Yudi Wahyudin) 

Jenis rumput laut yang dibudi-

dayakan hanya jenis Eucheuma 

cottonii dengan lama pemeli-

haraan berkisar antara 40-60 

hari.   

Artikel 

Tempat penjemuran rumput laut di atas 
“waring” di Desa Lermatang 

Gambar 3. Status produksi dan nilai produksi rumput laut kering di masing-masing 
desa di Kecamatan Selaru dan Tanimbar Selatan  

Gudang penampungan hasil budidaya 
rumput laut di Pasar Saumlaki  
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Acara Cucurak, manyambut datangnya Bulan Ramadhan di Lorong PKSPL-IPB, 18 Juli 2012 

Pelatihan ToT Port Authority di Bremen-Germany, Pada 14 Juni-19 Juli 2012 (Amril Rangkuti) 

Tentang Kita 

Berita Kelahiran 

Darmawati, SPi. 

Staf Sub Program Pengelolaan  
Sumberdaya Alam dan Lingkungan  
Pesisir & Lautan PKSPL-IPB 
Melahirkan : Senin, 15 Mei 2012 

di Rumah Sakit Hermina Ibu dan Anak 

Bogor 

Kami Pimpinan dan Karyawan PKSPL-IPB 

Mengucapkan Selamat Atas Kelahiran Putri 

yang ke-4, Semoga Allah SWT menjadikan 

Anak yang Sholehah dan berbakti kepada 

kedua Orang Tua, Amin ya robal alamin. 

Kunjungan Germany’s Lecturer, 20 Juli 2012 

Acara Germany’s lecturer oleh Prof. Dr. Achim Schlueter dan Roger Spranz dari ZMT, Bremen, Germany. 

Foto: (1) Penyerahan Cinderamata oleh Kepala PKSPL IPB, (2) Diskusi di Ruang Penasehat, (3) Foto Ber-

sama Kepala, Sekretaris Eksekutif , dan Kepala Sub Program Bioteknologi Kelautan PKSPL-IPB. 

(1) (2) (3) 
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K eimana, sebuah nama yang indah kedengarannya, pernahkah anda 

mendengar, mengenal atau membayangkan apa itu Kaimana? Jika 

belum, anda harus mencarinya mulai dari sekarang.  Keimana adalah se-

buah Kabupaten di Propinsi Papua Barat, yang letaknya di Sebelah Utara 

Laut Arafura, wilayah bagian timur Indonesia. 

Pada akhir Mei 2012, penulis mendapat tugas untuk menggantikan salah 

satu tim peneliti yang berhalangan, tugas yang diberikan adalah menginven-

tarisasi kondisi wilayah pesisir dan laut di wilayah Kabupaten Kaimana yang 

konon terkenal sangat indah panoramanya jika dilihat pada senja hari.  Ter-

bang dari bandara Soekarno-Hatta Jakarta pada tengah malam dan sampai 

di bandara Kabupaten Keimana pada pagi harinya, dengan bermodalkan 

tekat yang besar dan beberapa informasi tentang kondisi di lapangan, kami 

tim mulai melakukan penelusuran dengan cara pendekata terhadap be-

berapa penduduk setempat guna mencari informasi yang dibutuhkan berkai-

tan dengan rencana kegiatan inventarisasi tersebut. 

Penduduk wilayah Kabupaten Kaimana terdiri dari suku-suku lokal (pribumi) 

dan pendatang, suku-suku lokal merupakan penduduk terbesar yang me-

nempati wilayah Kabupaten Keimana, dan penduduk non lokal (pendatang) 

berasal dari daerah seperti Maluku, Sulawesi, Jawa, dan Warga WNI Ketu-

runan. Kondisi sosial ekonomi penduduk, umumnya bergerak dalam bidang 

perikanan, pertanian, perdagangan, dan jasa. Sektor pertanian dan peri-

kanan masih bersifat tradisional, sedangkan perdagangan banyak dilakukan 

oleh pendatang yang berasal dari Bugis, Jawa dan WNI Keturunan. 

Untuk melakukan kegiatan penyisiran wilayah pesisir dan laut, kami meng-

gunakan Longboat yang disewa dari nelayan setempat.  Hasil dari penyisiran 

di wilayah pesisir dan laut secara keseluruhan, menggambarkan bahwa 

kondisi wilayah didominasi oleh area pegunungan dan perbukitan dengan 

bukit karang yang terjal, pohon-pohon besar yang tumbuh secara liar dan 

lembah yang curam serta tebing batu karang yang menjulang tinggi yang 

langsung berhadapan dengan lautan, disamping itu terdapat pula pulau-

pulau kecil yang sangat indah dengan pasir putih dan terumbu karang yang 

masih alami dan terjaga kelestariannya. Disepanjang penyisiran pantai, kami 

banyak sekali menemukan gerombolan ikan, penyu dan lumba-lumba yang 

muncul kepermukaan, seakan memberi kesan alangkah besarnya potensi 

sumberdaya ikan di wilayah tersebut.  Namun sangat disayangkan, ketika 

kami melakukan kegiatan penyisiran, kondisi laut pada saat itu sedang 

dalam keadaan berombak, sehingga kami tidak dapat secara maksimal men-

gidentifikasi kondisi wilayah di dasar perairan yang banyak di kelilingi oleh 

terumbu karang yang sangat indah dan ribuan jenis ikan karang yang hidup 

di dalamnya, seperti di Kepulauan Triton, Pulau Aiduma, dan Teluk Bisari. 

Secara garis besar, penulis menilai kondisi wilayah pesisir dan laut Kabu-

paten Keimana memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar yang 

belum dimanfaatkan secara maksimal, jika pemerintah daerah setempat da-

pat memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya yang di-

milikinya, niscaya wilayah Kabupaten Keimana menjadi wilayah yang sangat 

diperhitungkan baik di tingkat nasional maupun internasional. (Kamsari) 
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