
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelabuhan TanjungTembaga merupakan pelabuhan alam terletak pada posisi 07
0
- 43’ 

- 10” LS/113
0
- 13’ - 00” BT, beriklim tropis dengan suhu rata-rata 32⁰C.  

Pelabuhan TanjungTembaga secara geografis terletak di 

pantaiutaraprovinsiJawaTimur di sebelahbaratpelsus PLTU Paitondantimurpelsus 

PLTGU Grati, dimanadimasa mendatang memiliki prospek yang baik untuk menunjang 

perekonomian di provinsiJawaTimurkhususnya di Probolinggodansekitarnya. 

Secara topografis pelabuhan TanjungTembaga hanya memiliki tanah dataran yang 

relatif sempit dan sebagian besar berbukit-bukit,kedalaman kolam pelabuhan antara 11 

meter hingga 30 meter dan perbedaan pasang surut antara 1 meter hingga 2 meter. 

Kecepatan angin rata-rata 7 knot,kecepatan arus 3 knot, tinggi gelombang 1,8 meter 

dan angin bertiup relative tetap, antara bulan Juni  sampai bulan Oktober ditandai dengan 

musim hujan, karena angin bertiup dari arah tenggara atau benua Australia yang 

membawa hujan sedangkan pada bulan November sampai bulan Mei ditandai dengan 

musim panas, karena arah angin berubah dari sebelah barat yang membawa udara yang 

cukup panas dan kering, curah hujan didaerah ini rata-rata pertahun adalah 2.385 MM. 

Pelabuhan merupakan satu kesatuan tatanan kepelabuhanan nasional guna 

mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal dan berkemampuan tinggi yang 

pada akhirnya menjamin efesiensi nasional yang mempunyai daya saing global dalam 

rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah-daerah. 

Dalam hal ini pelabuhan dapat menciptakan angkutan laut yang aman tertib dan lancar 

menyediakan fasilitas maupun sistim informasi yang memadai dan mampu memberikan 

pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan dengan baik. 

Selanjutnya disamping melaksanakan berbagai kegiatan di pelabuhan, berkewajiban 

pula untuk membimbing serta mengembangkan sektor non pemerintah untuk ikut 

sertakan secara maksimal dalam pendayagunaan dan perkembangan pelabuhan, tanpa 



harus  mengarungi arti  dan prinsip-prinsip demokrasi dimana potensi, inisiatif dan daya 

kreasi rakyat untuk dikembangkan maka pembinaan terhadap perkembangan pelabuhan 

dan kelancaran lalu-lintas serta segala aspeknya semata-mata ditunjukan kepada 

kepentingan umum. 

Penggunaan dan pemeliharaan pelabuhan sebagai pintu gerbang perekonomian tidak 

dapat dipisahkan dengan  sasaran yang dapat dicapai oleh pemerintah dengan alat yang 

serba terbatas, dapat diusahakan tingkat efesiensi yang optimal serta mengadakan 

perombakan secara  fundamental yang diarakan kepada perbaikan internal, organisasi 

dan operasional. Dalam hal ini perlu diadakan penyempurnaan terhadap pengisian makna 

dari pada pengelolaan (managament) kepelabuhanan. 

Dengan pelaksanaan pembangunan dewasa ini pelayanan terus memegang  peranan 

penting sebagai salah satu sektor yang saat ini mendapatkan perhatian yang sangat serius 

dari pemerintah, hal ini di tandai dengan kemudahan pengadaan kapal dan fasilitasnya 

yang cukup memadai untuk memperlancar arus transportasi penumpang antara pulau dan 

memperlancar hubungan daerah produsen dengan daerah para pemakai didaerah 

konsumen yang lebih banyak. 

Mengingat pentingnya hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mempelajari 

lebih jauh bagaimana sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang mewujudnya 

kelancaran melihat pengguna jasa pelabuhan semakin meningkat, maka penulis 

mengambil judul : 

“PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN PADA KANTOR SYAHBANDAR DAN 

OTORITAS PELABUHAN TANJUNG TEMBAGA KELAS IV PROBOLINGGO” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang diatas agar tidak menyimpang dari tema, judul dan 

tetap terfokus pada tema permasalahan, serta mengingat cakupan obyek karya tulis 

ilmiah yang sangat luas, maka penulis membatasi pada masalah sebagai berikut : 

1.2.1.  Pihak-pihak apa saja yang terkait dalam kegiatan pelayanan kapal dan  

barang di pelabuhan TanjungTembaga ?. 



1.2.2. Dokumen-dokumen apa saja dalam  pelayanan jasa kepelabuhanan ?. 

1.2.3. Bagaimana tata cara pelaksanaan pelayanan kapal tiba dan berangkat di kantor KSOP ?. 

1.2.4. Biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh Kantor KSOP  

Tanjung Tembaga Probolinggo ?. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1.3.1. Tujuan Penulisan 

 Seperti yang penulis telah kemukakan diatas, penulis memiliki beberapa tujuan yang 

ingin dicapai yaitu diantaranya : 

a.Mengetahui pihakterkait dalam kegiatan pelayanan kapal dan   barang di pelabuhan 

TanjungTembaga. 

b.Mengetahuidokumen-dokumen yang diperlukan/digunakan dalam pelayanan jasa 

kepelabuhanan dikantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV 

Probolinggo. 

c. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pelayanan kapal tiba dan berangkat di 

kantor KSOP ?. 

d. Untuk mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan oleh  

kantor KSOP Tanjung Tembaga Probolinggo?  

1.3.2. KegunaanPenulisan 

Dalam penulisan karya tulis diharapkan mempunyai nilai guna yang sangat berarti, 

penulis mempunyai harapan sebagi berikut:  

a. Dalam penulisan karya tulis ini diharapkan memberikan masukan sebagai bahan 

evaluasi atas kegiatan yang selama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan 

aktifitasnya. 

b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program diploma III 

ketatalaksanaan pelayaran niaga di STIMART “AMNI” Semarang. 

c. Sumbangan untuk memperbanyak kepustakaan bagi Civitas Akademika sekolah 

tinggi maritime dan transport semarang. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, 

Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Metode Pengumpulan Data dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menjelaskan pengertian pelabuhan, jenis-jenis pelabuhan, 

fungi pelabuhan, fasilitas pelabuhan Tanjung Tembaga, pengusaha pelabuhan 

dan pelaksana pelabuhan, fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas IV Probolinggo. 



 

BAB III METODELOGI PENELITIIAN 

 Jenis dan sumber data,dan metode pengumpulan data 

BAB IV HASIL DANPEMBAHASAN 

Dalam pembatasan masalah ini penulis menguraikan mengenai masalah dalam 

penulisan karya tulis ini diantaranya pihak-pihak yang terkait, dokumen-

dokumen pelayanan jasa kepelabuhanan, pelayanan kapal tiba, pelayanan 

bongkar/muat barang, tata cara pelayanan keberangkatan kapal, tata cara 

pelayanan pengeluaran dan penerimaan barang. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran-saran penulis dalam rangka meningkatkan 

keefektifan dan efisiensi pada proses pelayanan 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


