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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan 

yakni : 

1. Pelabuhan Teluk Nibung adalah nama pelabuhan dikota Tanjungbalai 

yang telah beroperasi sejak zaman Belanda.  Pelabuhan Teluk Nibung 

pada awalnya digunakan sebagai pelabuhan pendukung dari pelabuhan 

Tanjung Balai yang berada di pusat kota Tanjung Balai. Dimana 

pelabuhan Teluk Nibung hanya sebagai tempat kantor administrasi 

pelabuhan dan gudang-gudang penyimpanan barang yang akan dibawa ke 

luar daerah maupun barang-barang yang akan didistribusikan ke wilayah 

lain setelah dibawa dari berbagai pulau melalui pelabuhan. Pada awal orde 

baru, kedua pelabuhan ini masih digunakan dan barang-barang yang 

diangkut melalui pelabuhan masih diangkut oleh kereta api hingga tahun 

1980. Namun pada tahun 1981 pelabuhan sudah sepenuhnya dipindahkan 

ke kawasan Teluk Nibung dengan alasan wilayah perairan yang ada di 

kota Tanjung Balai sudah mulai dangkal dan kapal akan mengalami 

kesulitan untuk melewatinya. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan bebas 

fiskal yang tidak pernah sepi dan selalu ramai dengan aktifitasnya seperti 
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bongkar muat barang-barang, bahan industri, bahan pangan dan lainnya 

serta naik turunnya penumpang dari dalam dan luar negeri. 

2. Pada masa awal orde baru, pelabuhan Teluk Nibung sudah berperan 

menjadi pusat perdagangan namun masih perdagangan antar pulau yaitu 

Bengkalis, Bangkinang, Riau, Dumai, Selat Panjang. Sejak tahun 1990 

pelabuhan sudah mulai melakukan perdagangan ke luar negeri seperti 

Malaysia, Singapura maupun Thailand. Sejak saat itu hingga sekarang 

pelabuhan Teluk Nibung Menjadi pelabuhan Terbuka dimana pelabuhan 

ini telah melakukan kegiatan ekspor dan impor keluar negeri. 

3. Pelabuhan Teluk Nibung dulunya bernama Pelabuhan Tanjung Balai 

Asahan. Namun sejak dipindahkan Pelabuhan ke kawasan Teluk Nibung 

maka disebut juga Pelabuhan Teluk Nibung atau Pelabuhan Tanjung Balai 

Asahan. Nama Pelabuhan secara resmi dan tertera dalam setiap laporan 

dikantor-kantor Pelabuhan adalah Pelabuhan Tanjung Balai Asahan yang 

berada di jalan pelabuhan teluk nibung serta nama-nama kantor-kantor 

pelabuhan juga menyebutkan Pelabuhan Tanjung Balai Asahan. 

4. Pada masa pemerintahan orde baru pelabuhan Teluk Nibung yang ada di 

Tanjung balai menjadi pelabuhan internasional karena  letaknya sangat 

strategis dipinggir wilayah perairan. Hal ini  merupakan faktor strategis 

dan dominan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian, perdagangan 

jasa dan industri. Sehingga kota Tanjung Balai memiliki berbagai potensi 

yang memberikan peluang untuk dimanfaatkan secara optimal dan pada 
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hakikatnya potensi tersebut di dominasi oleh faktor letak geografis dan 

keberadaan pelabuhan yang strategis. 

5. Keberadaan Pelabuhan sangat memberi keuntungan yang optimal untuk 

menunjang fungsi perdagangan dan industri pemerintahan kota Tanjung 

Balai yang mempermudah kegiatan perekonomian di wilayah tersebut. 

Dengan adanya pelabuhan menjadikan daerah Tanjung Balai maupun 

daerah nusantara serta negara Tetangga seperti Malaysia dan Singapura 

menjadi pasar yang cukup besar bagi berbagai perdagangan dan industri. 

 

B. Saran  

 Setelah menyusun karya ilmiah skripsi ini, penulis memiliki beberapa 

saran : 

1. Kepada pihak pengelola pelabuhan Teluk Nibung agar kiranya 

meningkatkan peran pelabuhan yang lebih baik lagi dan memperhatikan 

pelestarian sungai Asahan agar dapat berpotensi untuk meningkatkan 

perekonomian melalui kegiatan perdagangan yang dilakukan dalam 

pelabuhan tersebut 

2. Kepada pihak pelabuhan agar melengkapi arsip-arsip yang berhubungan 

dengan sejarah dari Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan 

karena hal tersebut pastinya berguna untuk mengetahui keberadaan 

pelabuhan dan peranannya dari masa ke masa dan hal ini dapat menjadi 

tolak ukur untuk melakukan peningkatan terhadap perkembangan 
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Pelabuhan dan ini juga berdampak terhadap perkembangan kota Tanjung 

Balai. 

3. Kepada pemerintah setempat agar kiranya jalan ke pelabuhan diperbaiki, 

sehingga transportasi tidak mengalami kendala dan kegiatan pelabuhan 

dapat berjalan dengan baik. Selain itu tata kota untuk kecamatan teluk 

nibung kiranya ditata dengan baik karena didaerah Pelabuhan Teluk 

Nibung sangat kurang tertata dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


