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Peningkatan kapasitas pe la bu
han untuk meningkatkan daya saing 
ki nerja dan mendukung kelancaran 
arus logistik di Indonesia menjadi 
fokus PT Pelabuhan Indonesia III 
(Per sero) atau Pelindo III. Sejumlah 
pe nu gasan untuk penyelesaian pem
bangunan pe la buhan baru terus di ker
jakan di te ngah pandemi.

Direktur Utama Pelindo III U. Sae fudin 
Noer menyebut beberapa proyek prio ritas 
ditugaskan kepada Pelindo III antara lain 
pembangunan Terminal Mul tipurpose 
Labuan Bajo, Nusa Teng gara Timur; Bali 
Maritime Tourism Hub (BMTH); dan Ter
minal Gilimas, Nusa Tenggara Barat.

Saefudin menjelaskan Terminal 
Multipurpose Labuan Bajo dibangun 
dalam rangka mendukung kelancaran 
arus barang di Provinsi NTT, khu sus
nya di Pulau Flores. “Pelabuhan lama 
sedang disiapkan untuk port tourism 
dan passenger terminal. Rencananya, 
Terminal Multipurpose Labuan Bajo 
akan digunakan untuk logistik dan peti 
kemas,” kata Saefudin.

Dengan adanya Terminal Mul ti pur
pose, aktivitas logistik yang saat ini ma
sih terpusat di pelabuhan lama akan di
alihkan sepenuhnya di pelabu han baru 
ter sebut. Pelabuhan baru me miliki pan
jang dermaga 120 meter dengan luas 6 

hektar. Pelabuhan juga di lengkapi la pa
ngan penumpukan ba rang seluas 3 Ha 
dengan kapasitas 75 ribu teus. “Ada la
han untuk terminal bahan bakar mi nyak 
dalam rangka men dukung ke ta hanan 
energi di Pulau Flores,” jelasnya.

Proses Pembangunan Terminal Multi
purpose Labuan Bajo terbilang cu kup 
cepat. Dimulai sejak awal Agus tus 2020, 
perkembangan pem ba ngu nan sudah 
mencapai 90 persen di akhir Januari 
2021. Saefudin me nye but kolaborasi 
dan dukungan dari berbagai pihak 
mempercepat ak se le rasi pembangunan 
bisa lebih optimal. Hal ini pula yang 
menjadikan pem ba ngunan dapat 

berlangsung pesat wa lau pun tengah 
berada di situasi pan demi Covid19.

Pihakpihak yang berperan dan ber
kon tribusi antaralain Kementerian Ko
or dinasi Bidang Kemaritiman dan In
vestasi, Kementerian BUMN, Ke men
terian Perhubungan, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rak yat dan Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. Serta pe me
rintah provinsi NTT, dan Kabupaten 
Manggarai Barat NTT.

“Dukungan yang kuat diberikan Gu
bernur Nusa Tenggara Timur dan Pe
me rintah Kabupaten Manggarai Barat. 
Terminal Multipurpose Labuan Bajo 

akan menjadi salah satu pendorong 
pembangunan ekonomi di NTT,” tegas 
Saefudin.

Terminal Multipurpose Labuan Bajo 
di bangun dengan mengedepankan 
kon sep pelabuhan hijau yang ramah 
lingkungan. Arsitektur bangunan di ba
ngun dengan memadukan unsur kea
rifan lokal yang menjadi ciri khas mas
ya rakat Nusa Tenggara Timur. Ter
minal ini akan melengkapi pelabuhan
pe la buhan lain di Provinsi NTT seperti 
Pelabuhan Maumere, Pelabuhan 
EndeIppi, dan tentunya Pelabuhan 
Te nau Kupang yang menjadi pel a bu
han Utama di provinsi tersebut. (*)
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