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Description :
Transportasi merupakan kebutuhan turunan (devired demand) dari kegiatan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi
suatu negara atau wilayah tercermin pada peningkatan intensitas transportasinya. Transportasi laut adalah bagian dari
sistem transportasi nasional yang memegang peranan penting dan strategis dalam mobilitas penumpang, barang, dan jasa
serta menjadi sarana penghubung antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara.  Saat ini Pelabuhan Amahai yang
terletak di Kecamatan Amahai, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku merupakan pelabuhan laut
yang berperan penting bagi mobilitas penumpang dan barang dari dan ke Kabupaten Maluku Tengah dan sesuai rencana
Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan Amahai maka pelabuhan ini akan dikembangkan agar bisa melayani lebih banyak
jumlah kapal barang maupun penumpang. Maluku Tengah memiliki potensi dalam pengembangan wilayah baik dari
segi perekonomian, pariwisata dan lain-lain. Terutama hasil laut, pertanian,  perkebunan, dan hasil tambang lainnya.
Adanya pengembangan pelabuhan ini, akan memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar pelabuhan terutama dari
segi perekonomian wilayah setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Hasil perhitungan nilai LQ dan
metode Klassen Typologi di seluruh sektor perekonomian berdasarkan indikator pendapatan daerah yaitu PDRB atas
dasar harga konstan 2000 terdapat dua sektor yang menjadi basis perekonomian Kabupaten Maluku Tengah yang dapat
diprioritaskan menjadi sektor unggulan pada tahun 2010-2013 yaitu sektor pertanian kehutanan perikanan dan sektor
perdagangan hotel dan restaurant. Dampak dari pengembangan Pelabuhan Amahai sendiri akan meningkatkan
perekonomian Maluku Tengah, karena lancarnya akses transportasi dan pertumbuhan penduduk akan meningkat dan
terkonsentrasi pada beberapa kecamatan yang berdekatan langsusng pelabuhan tersebut.
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