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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai Negara kepulauan mempunyai lebih dari 3700 pulau dan 

wilayah pantai sepanjang 80.000 km atau dua kali keliling dunia melalui 

katulistiwa. Kegiatan pelayaran sangat dibutuhkan untuk menghubungkan antar 

pulau, penjagaan wilayah laut, penelitian kelautan dan sebagainya. Salah satu 

kegiatan pelayaran yang terpenting adalah pelayaran niaga, yang dapat dibedakan 

menjadi pelayaran lokal, pelayaran pantai dan pelayaran samudera. Pada 

pelayaran lokal yaitu pelayaran yang hanya bergerak dalam batas daerah tertentu 

di dalam suatu propinsi di Indonesia, atau dalam dua propinsi yang berbatasan. 

Sebagai contoh adalah pelayaran di wilayah kepulauan Riau, pelayaran antara 

Pelabuhan Panjang di Propinsi Lampung dan Merak di Jawa Barat. Luas wilayah 

operasi pelayaran lokal tidak melebihi 200 mil dan kapal-kapal yang digunakan 

adalah kapal-kapal kecil dan baiasanya kurang dari 200 DWT. Pelayaran pantai 

disebut sebagai pelayaran antar pulau atau pelayaran Nusantara, mempunyai 

wilayah operasi di seluruh perairan Indonesia. Pelayaran Samudera adalah 

pelayaran yang beroperasi dalam perairan internasional, dengan membawa 

barang-barang ekspor dan impor dari suatu Negara ke Negara lain. 

Kapal sebagai sarana pelayaran mempunyai peran sangat penting dalam 

sistem angkutan laut. Hampir semua barang impor, ekspor dan muatan dalam 

jumlah sangat besar diangkut dengan kapal laut, walaupun diantara tempat-tempat 

dimana pengangkutan dilakukan terdapat fasilitas angkutan lain berupa angkutan 

darat dan udara. Hal ini mengingat kapal mempunyai kapasitas yang jauh lebih 

besar daripada sarana angkutan lainnya.  

Untuk mendukung sarana angkutan laut diperlukan prasarana yang berupa 

pelabuhan. Pelabuhan merupakan tempat pemberhentian atau terminal kapal 

setelah melakukan pelayaran. Di pelabuhan ini kapal melakukan berbagai 

kegiatan seperti menaik-turunkan penumpang, bongkar muat barang, pengisian 

bahan bakar dan air tawar, melakukan reparasi, mengadakan perbekalan, dan 
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sebagainya. Untuk bisa melaksanakan berbagai kegaiatan tersebut pelabuhan 

harus dilengkapi dengan fasilitas seperti pemecah gelombang, dermaga, peralatan 

tambatan, peralatan bongkar muat barang, gudang-gudang, halaman untuk 

menimbun barang, perkantoran baik pengelola pelabuhan maupun untuk maskapai 

pelayaran, ruang tunggu serta lahan parkir,  dan lain sebagainya. 

Fakfak merupakan salah satu wilayah Kabupaten di Propinsi Papua Barat. 

Secara Geografis Kabupaten Fakfak terletak diantara 131o 53′ 03″ – 133o 29′ 19″ 

BT dan 2o 30′ 58″ – 3o 57′ 51″ LS, luas wilayahnya adalah 14.320 Km
2
. Di 

sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kaimana, di sebelah barat berbatasan 

dengan Laut Seram dan Teluk Berau, di sebelah utara berbatasan dengan Teluk 

Bintuni, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura dan Kabupaten 

Kaimana, wilayah ini terbagi atas 9 distrik (kecamatan) dan 7 kelurahan.  

Pelabuhan Fakfak merupakan salah satu prasarana yang diandalkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam meningkatkan perekonomian daerah. Pada 

tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Fakfak telah bekerjasama dengan PT. 

PELINDO IV dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Fakfak 

dibidang kepelabuhanan pada khususnya dan bidang ekonomi serta perdagangan 

pada umumnya. 

Perkembangannya sangat pesat apabila dilihat dari pengembangan yang 

telah dilakukan, tapi tak bisa dipungkiri bahwa kapasitas lahan parkir juga 

menjadi perhatian khusus PT. PELINDO IV sebab pelayanan serta fasilitas pada 

lahan parkir saat ini sangat memprihatinkan. Sebab terjadi penumpukkan 

kendaraan yang tidak teratur karena luas lahan parkir yang tersedia tidak mampu 

menampung volume kendaraan yang akan parkir, baik kendaraan roda dua 

maupun roda empat. Sehingga sistem pelayanan yang diberlakukan yaitu 

pergantian keluar masuk kendaraan pada pintu masuk pelabuhan. Sistem ini 

mengakibatkan tundaan dan panjang antrian yang panjang sehingga menggangu 

kinerja lalu lintas.  

Selain itu waktu yang ditentukan dalam mengatur keluarnya penumpang 

dari  ruang tunggu ke apron 30 menit setelah kapal bersandar 30 menit dari 2 jam 

persinggahannya. Penjagaan dan pemeriksaan kedatangan penumpang juga masih 
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menggunakan cara manual yaitu dengan membongkar barang bawaaan 

penumpang. Hal ini sangat tidak efektif apabila dilihat dari fasilitas yang tidak 

memadai serta Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak No. 2 Tahun 2008 tentang 

larangan memasukkan, memproduksi, menjual, mengedarkan, membawa, 

menyimpan dan meminum/mengkonsumsi minuman berakohol di Kabupaten 

Fakfak.  

Dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan,diketahui pelayanan parkir 

dikawasan pelabuhan Fakfak masih kurang,hal ini dapat dilihat dari tidak adanya 

posisi parkir yang jelas untuk kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua. 

Oleh karena itu, perlu diadakan studi analisa kapasitas lahan parkir guna 

mengurangi permasalahan yang terjadi pada pelabuhan serta meningkatkan 

kinerja pelayanan parkir berdasarkan kemampuan luas lahan yang tersedia pada 

Pelabuhan Fakfak.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

1. Tidak adanya petugas atau tukang parkir yang mengatur tempat parkir di 

Pelabuhan Fakfak sehingga menambah kesemrawutan pada kawasan 

tersebut. 

2. Posisi parkir yang tidak tertata mengakibatkan kapasitas lahan parkir di 

Pelabuhan Fakfak yang ada tidak digunakan secara efektif. 

3. Kendaraan roda empat khususnya mobil yang parkir sembarangan tempat 

di Pelabuhan Fakfak baik dari para pengantar maupun penjemput. 

4. Terbatasnya lahan parkir untuk menampung kendaraan para pengantar dan 

penjemput di Pelabuhan Fakfak. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang dan masalah yang ada, maka dapat di 

ketengahkan perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Berapa kapasitas lahan parkir yang tersedia di Pelabuhan Fakfak pada 

tahun 2016 ? 
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2. Berapa kapasitas lahan parkir yang di butuhkan di Pelabuhan Fakfak untuk 

periode lima (5) tahun mendatang ? 

 

1.4. Batasan Masalah 

Penulisan tugas akhir mengenai studi analisa kapasitas lahan parkir di 

kawasan Pelabuhan Fakfak. 

1. Manuver kendaraan parkir tidak dibahas 

2. Pendapatan parkir tidak dibahas 

3. Tidak menghitung truk atau kendaraan berat 

 

1.5.Tujuan Masalah 

  Adapun tujuan penilitian ini adalah sebagai beikut : 

1. Untuk mengetahui kapasitas lahan pakir yang tersedia di Pelabuhan Fakfak  

2. Untuk mengetahui kapasitas lahan parkir yang dibutuhkan di pelabuhan 

Fakfak untuk periode lima (5) tahun mendatang. 

 

1.6. Manfaat Studi 

Manfaat yang dapat diperoleh dari studi ini sebagai berikut : 

1. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam 

menganalisa masalah pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Fakfak. 

2. Untuk menambah pengetahuan dibidang transportasi, khususnya 

manajemen lahan parkir yang ada di Pelabuhan Fakfak. 

 

 

 


