
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Pengertian Pelabuhan 

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas 

tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang 

dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar 

muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan 

fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta 

sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. (Kantor Kesyahbandaran 

dan Otoritas Pelabuhan tanjung tembaga Kelas IV Probolinggo) 

 

2.1.1.Jenis Pelabuhan 

a.Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut 

dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam 

jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan 

penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. 

b.Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan 

laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai 

tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan 

jangkauan pelayanan antar provinsi. 

c.Pelabuhan Penumpang adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan 

laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan 

pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan 

penumpang dan atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan 

dalam provinsi. 

Kegiatan dalam pengusahaan pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/ atau pelayanan jasa 

kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan yang meliputipenyediaan dan/ atau 

pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang terdiri atas: 

(1).Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa 

kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan 

(2).Penyedia jasa dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagai mana dimaksud diatas 

meliputi penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang 

(3).Penyedia jasa dan/ atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana 

dimaksud terdiri atas : 

a).Penyedia dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat 

b).Penyedia dan pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih 

c).Penyedia dan pelayanan naik turun penumpang dan kendaraan 

d).Penyedia dan pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan bongkar muat 



e).Penyedia dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar 

muat, serta peralatan pelabuhan 

f).Penyedia dan pelayanan jsas terminal peti kemas, curah cair, curah kering, Ro-Ro 

g).Penyedia dan pelayanan jasa bongkar muat 

h).Penyedia dan pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang 

i).Penyedia dan pelayanan jasa penundaan kapal  

(4).Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan 

yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi 

pelabuhan. 

Dalam pelabuhan tersebut terdapat terminal yang merupakan suatu kolam 

sandar dan tempat kapal bersandar dan atau tambat, tempat penumpukan, 

tempat menunggu naik turun penumpang, dan tempat bongkar muat barang. 

Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan. 

2.1.2.Fungsi Pelabuhan 

Fungsi Pelabuhan adalah sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar 

muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat 

perpindahan intra dan antarmoda transportasi.(Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan tanjung tembaga Kelas IV Probolinggo) 

 

2.1.3.Fasilitas Pelabuhan TanjungTembaga 

a. Terminal penumpang 2 lantai dengan kapasitas penumpang 2000 (dua ribu) 

Orang. 

b. Pelampung Pengikat (mooring buoys). 

c. Stasiun Radio Pantai (SROP).  

d. Musholla. 

e.Single Buoy Mooring (SBM). 

f.Gudang. 

g. Lapangan parkir dengan kapasitas tampung 150 (seratus lima puluh) buah mobil. 

h.Lapangan Penumpukan Konvensional. 

 

 

2.1.4.Pengusaha Pelabuhan dan pelaksana pelabuhan 

a..Badan Usaha Pelabuhan  



(1).Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

(2).Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

(3).Badan Usaha Milik Sendiri (BUMS) 

b.Pelaksana Pelabuhan 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan tanjung tembaga Kelas IV Probolinggo. 

 

2.1.5.Fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan tanjung tembaga Kelas IV 

Probolinggo 

Berdasarkan keputusan menteri perhubungan nomor PM.36 tahun 2012 tentang kantor 

kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Probolinggo yang menetapkan probolinggo 

sebagai salah satu pelabuhan dikawasan Barat Indonesia yang terletak di Provinsi 

JawaTimursebagai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan tanjung tembaga kelas IV 

Probolinggo. Adapun fungsi organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan tanjung tembaga kelas IV Probolinggo sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor.36 Tahun 2012 terdiri dari : 

a.Bagian Tata Usaha  

Tugas  bagian tata usaha melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum 

dan hubungan masyarakat serta pelaporan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan. 

Bagian tata usaha membawahi dua sub bagian yaitu : 

(1).Sub bagian kepegawaian dan keuangan 

Sub bagian kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan 

kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, pengelolaan urusan 

keuangan, pelaporan system akutansi instansi (SAI) serta Pengelolaan Penerimaan 

Bukan Pajak (PNBP). 

 

(2).Sub bagian umum dan hubungan masyarakat 

Sub bagian umum dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan surat 

menyurat, kearsipan kerumah tanggaan dan urusan umum pertimbangan dan bantuan 

hukum, serta hubungan masyarakat, penyusunan dan sosialisasi peraturan 

kepelabuhanan. 

b.Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal 

Melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaik lautan, keselamatan kapal, 

pencegahan pencemaran dari kapal dan managemen keselamatan kapal, serta penetapan 

status hukum kapal. 

Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal membawahi dua seksi yaitu : 

(1).Seksi status hukum kapal 

Melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat 

tanda kebangsaan, penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar 

 

(2).Seksi sertifikasi kapal 

Melakukan pemeriksaan, penilikan rancangan bangunan kapal, pengawasan 

pembangunan, perombakan dan docking kapal, pemeriksaan dan pengujian 

nautis,teknis radio, elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitas kapal, 

percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasi dan penyiapan bahan penerbitan 

sertifikat keselamatan kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari 

kapal, pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi pencemaran. 



c.Bidang Keselamatan Berlayar,Penjagaan dan Patroli 

Bidang Keselamatan Berlayar,Penjagaan dan Patroli membawahi dua seksi : 

(1).Seksi keselamatan berlayar 

Seksi keselamatn berlayar mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penilikan 

pemenuhan persyaratan pengawaka kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen 

kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak 

kapal, pelaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (shifting), pemanduan  

dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk 

kapal, kapal asing, flag state control dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan 

penerbitan surat persetujuan berlayar. 

 

 

 

(2).Seksi penjagaan,patroli dan penyidikan 

Mempunyai tugas melakukan penjagaan, pengamanan, pengamanan dan penerbitan 

embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat 

khusus, barang berbahaya, pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan 

beracun, pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi, patroli di 

perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang 

masuk dan keluar pelabuha, kapal sandar dan berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan 

pemberian bantuan pecarian dan penyelamatan (search and rescue /SAR), 

penangulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakarn di perairan 

pelabuhan, pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan 

pekerjaan bawah air, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi system keamanan kapal 

dan fasilitas pelabuhan, penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan 

kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang pelayaran sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

 

d.Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan 

Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan tiga seksi yaitu : 

(1).Seksi lalu lintas dan angutan laut 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan pengendalian dan 

pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat, 

pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, 

penjamin kelancaran arus barang, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, pengaturan 

dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/ masuk di pelabuhan melalui pemanduan 

kapal, penyiapan bahan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan 

bongkar serta tenaga kerja bongkar muat. 

 

(2).Seksi perencanaan dan pembangunan 

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan, rencana dan 

program pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan, penjaminan 

dan pemliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, program pembangunan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan  yang belum 

disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan konstruksi fasilitas pokok 

pelabuhan dan fasilitas penunjang pelabuhan, pelaksanaan pengawasan penggunaan 



lahan daratan dan perairan pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah 

lingkungan kepentingan pelabuhan, serta penetapan dan evaluasi standar kinerja 

operasional pelayanan jasa. 

 

 

 

(3).Seksi bimbingan usaha dan jasa kepelabuhanan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan, 

fasilitas dan operasional pelabuhan, penggunaan, pengunaan lahan daratan dan perairan 

di pelabuhan, pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan 

terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan 

operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam penyusunan pemberian konsesi, atau 

bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyedia dan atau pelayanan jasa 

kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penyusunan dan 

pengusulan tarif pengunaan daratan dan atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa 

kepelabuhanan, analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran, 

jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayanan serta sarana dan prasarana 

pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum 

disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan penyusunan system dan prosedur 

pelayanan jasa kepelabuhanan dan angkutan diperairan serta penyediaan dan 

pengelolaan system informasi angkutan di perairan dan system informasi pelabuhan. 

 

2.2. Gambaran umum obyek penelitian 

2.2.1.Profil Pelabuhan Tanjung Tembaga 

Nama Pelabuhan : Pelabuhan Tanjung Tembaga 

Lokasi Pelabuhan : JL.TANJUNG TEMBAGA  Probolinggo – Jawa Timur – 

67218, Telp. (0335) 426648, Fax. (0335) 421685, email: 

adpel_prob@yahoo.co.id 

Jenis Pelabuhan : Nasional 

Batas-batas Pelabuhan 

a. Garis dari tanda markah Pelabuhan Timur ke Ujung Barat Pulau Ketapang 

b. Garis dari ujung barat Pulau Ketapang ke Karang Katen 

c. Garis dari Karang Katen ke tanda markah Pelabuhan sebelah barat 

d. Garis Pantai 

Luas Wilayah pelabuhan 

a. Daratan : 20.30 Ha 

b. Perairan : 207.57 Ha 

Tahun Pembangunan : 1992 (Dermaga Lama) 

Tahun Beroperasi : 1999 (Dermaga Lama) 

Letak Geografis : 07
0
 - 43’ - 10” LS/113

0
 - 13’ - 00” BT 

 

2.2.2.Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan tanjung tembaga 

Kelas IV Probolinggo 



Susunan organisasi di kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan tanjung tembaga 

Kelas IV Probolinggo terdiri dari: 

a.Bidang Tata Usaha 

Bidang Tata Usaha dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : 

(1).Sub bagian kepegawaian dan keuangan 

(2).Sub bagian umum dan hubungan masyarakat  

 

b.Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal 

Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal membawa 2 (dua) seksi yaitu : 

(1).Seksi status hukum kapal 

(2).Seksi sertifikasi kapal 

 

c.Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan,dan Patroli 

Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan,dan Patroli membawahi 2 (dua) seksi : 

(1).Seksi keselamatan belayar 

(2).Seksi penjagaan, patroli, dan penyidikan 

 

d.Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhaan 

Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhaan membawahi 3 (tiga) 

seksi yaitu : 

(1).Seksi lalu lintas dan angkutan laut 

(2).Seksi perencanaan dan pembangunan 

(3).Seksi bimbingan usaha dan jasa kepelabuhanan 

Adapun skema struktur organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan tanjung 

tembaga Kelas IV Probolinggo 

 

No.gambar 1 Judul Struktur organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Urusan Tata Usaha 

KARNO, SH 

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas IV Probolinggo 

SOEDARJOKO, SH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor KSOP kelas IV Probolinggo tahun 2016 

 

 

 

2.2.3.Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan 

1. Terminal Penumpang : 

a.Terminal penumpang 2 lantai dengan kapasitas penumpang 2000 Orang, terdiri dari :  

 Luas Lantai I : 1.226,71  M² 

 Luas Lantai II :    985,13 M² 

b.Pelampung Pengikat (mooring buoys)  

c.Stasiun Radio Pantai (SROP) 

d.Musholla 

e.Single Buoy Mooring (SBM) 

f.Gudang 

g.Lapangan parkir dengan kapasitas tampung 150 buah mobil 

 Dengan didukung Keamanan Pelabuhan 24 Jam Baik dari unsur KP3, KPLP, 

dan Satuan Pengamanan Pelabuhan 

 

2.2.4.Dermaga dan terminal 

Adapun jenis dari terminal sebagaimana dimaksud terbagi 2 (dua) jenis yaitu : 

a.Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan 

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan 

terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.  

b.Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah 

Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan 

SUB SEKSI S.H & S.kapal 

JUDI SUGIARTO, SH 

SUB SEKSI 

LALA&Kepelabuhanan 

BAMBANG SUGIARTO, S.IP 

SUB SEKSI Keslamatan 

Berlayar 

EKO YULIADI, SH 

JABATAN FUNGSIONAL 

1. ENY SUMARTININGSIH 

2. DEWI NOVITA 



bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha 

pokoknya. 

Terminal khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dibangun dan di 

operasikan hanya bersifat menunjang kegiatan pokok Perusahaan. Pembangunan 

pelabuhan hanya bertujuan menunjang usaha pokok dari perusahaan tersebut 

diantaranya Pertambangan,Energi, Kehutanan, Pertanian, Perikanan, Industri, 

Pariwisata, Dok dan galangan kapal. 

Dilihat dari penempatan lokasi terdapat perbedaaan yang mendasar dari terminal 

khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Terminal khusus terletak di luar 

lingkugan daerah kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, sehingga 

untuk itu terminal khusus tersebut menjadi bagian dari suatu pelabuhan 

terdekatnya. 

Sedangkan terminal untuk kepentingan sendiri terletak di dalam daerah 

lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dengan 

demikian maka terminal untuk kepentingan sendiri menjadi satu kesatuan 

dengan pelabuhan yang dimaksud. 

 

2.2.5.Kondisi Alur 

Untuk menunjang kegiatan Angkutan Laut & Kepelabuhanan tersedia : 

a. Alur Pelayaran 

(1).Panjang Alur Pelayaran   : 3,5  Mil 

(2).Lebar Alur Pelayaran   : 0,5 Mil 

(3).Kedalaman Alur Minimum (LWS) : 20  Meter 

b Kolam Pelabuhan 

(1).Luas kolam Pelabuhan   : 93,3  Ha 

(2).Kedalaman (LWS)   : 14 – 15 Meter 

 c. Tempat Berlabuh 

(1).Untuk Kapal Tengker    : 

00⁰-53’-00’’ LS dan 131⁰-10’-00”BT 

(2).Untuk Kapal Niaga    : 

00⁰-51’-12’’LS dan 131⁰-13’-12’’BT 

00⁰-01’-12’’LS dan 131⁰-14’-00’’BT 



00⁰-51’-12’’LS dan 131⁰-13’-12’’BT 

00⁰-52’-24’’LS dan 131⁰-13’-12’’BT 

00⁰-52’-24’’LS dan 131⁰-13’-12’’BT 

 

d.Lingkungan Kerja Pelabuhan 

(1).Luas  Daerah Kerja Pelabuhan  : 9.0Ha 

(2).Luas Daerah Kepentingan Pelabuhan : 29,30 Ha 

(3).Luas Daerah Kolam Pelabuhan  : 11.061 Ha 

(4).Luas Daerah Perairan   : 107.570 Ha 

(5).Kedalaman Kolam   : 14–15 M 

(6).Konstruksi    : Beton 

(7).Kapasitas 

a).Lapangan Penumpukan  : 18.430 M² 

b).Gudang     : 1.000 M² 

c).Terminal Penumpang   : 2.554 M² 

d).Bengkel    : 900 M² 

e).Mobil PMK (fire truk)   : 2 unit 

f).Sumber  Air Bersih PDAM  : 400Ton/Jam 

g).Bunker BBM (Bungker Oli)  : 100 Ton/Jam  

h).Jam Operasional Kerja   : 24 Jam / 7 Hari 

i).Pemilik     : Direktorat Jendral 

 Perhubungan Laut 

 

 

 

 

2.2.6.Misi Pelabuhan Tanjung Tembaga 

a.Pelabuhan Wilayah Probolinggo yang terintegrasi 

b.Asistensi Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Sekitar (PLTU Paiton, P. 

Ketapang, dll) 

c.Menjadi Pusat Konsolidasi Barang dan Petikemas (Terminal Petikemas Jawa Timur) 

– Mengurangi Biaya Logistik 

d.Pemisahan dermaga Kapal Penumpang dan Kapal Cargo (Optimalisasi Dermaga 

Perikanan Nusantara ex Usaha Mina) 

e.Dedicated Berth untuk Kapal Wisata dan Antar Pulau 

 

 


