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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

     Di dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, terutama dalam bidang 

pelayaran, maka digalakkan kegiatan perdagangan, khususnya perdagangan 

melalui angkutan laut yang bertujuan untuk mendonngkrak jumlah income 

perkapita. Oleh karena itu, Indonesia meningkatkan kegiatan perdagangan dalam 

negri antar pulau dalam hal migas ataupun non migas. Agar rencana ini tercapai, 

maka perlu didukung sarana maupun prasarana transporasi yang bisa diandalkan 

untuk memenuhi kecepatan dan keamanan. 

     Di samping itu kebutuhan setiap daerah berbeda antara yang satu dengan yang 

lain, dipandang dari beberapa aspek kehidupan seperti faktor alam, iklim, letak 

geografis, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berupa keahlian dan tenaga kerja, 

Sumber Daya Alam (SDA) yang berupa kekayaan alam, keadaan ekonomi, sosial 

serta budayanya. Perbedaan ini menimbulkan perbedaan baik dalam hal 

kekayaan alam, biaya serta kualitas maupun kuantitas sehingga akan 

mengakibatkan terjadinya ketergantungan antar pulau  yang satu dengan pulau 

yang lain karena tidak ada pulau yang mampu memenuhi semua kebutuhannya 

sendiri. 

     Dengan berkembangnya dunia pelayaran, ditandai dengan tingginya 

persainngan, hal ini memacu adanya peningkatan mutu pelayanan ataupun 

pemberian sarana seoptimal kepada para pengguna jasa dalam bidang pelayaran. 

     Oleh karena itu, dangan meningkatkan perdagangan antar pulau otomatis akan 

meningkatkan pula jumlah arus transportasi kedatangan dan keberangkatan 

kapal. Salah satunya adalah kapal TB. MBP 3206 / TK. MBP 1203. Untuk dapat 

melakukan kegiatan kedatangan dan keberangkatan kapal, KSOP kelas II 

Cirebon mempunyai peranan melayani kebutuhan distribusi perdagangan, karena 
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KSOP kelas II Cirebon berperan penting dalam hal keluar masuknya kapal di 

pelabuhan Cirebon. Disampng itu pengiriman barang sampai di tempat tujuan 

dengan baik dan efisien, baik waktu, selama di pelabuhan Cirebon. 

     Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

“PROSES KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL TB. MBP 

3206 / TK. MBP 1203 DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS 

PELABUHAN KELAS II CIREBON”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

     Sesuai dengan judul karya tulis ini, dan supaya tidak menyimpang dari 

permasalahan, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Dokumen-dokuemen apa saja yang terkait dari KSOP Kelas II Cirebon dalam 

kegiatan kedatangan dan keberangkatan kapal TB. MBP 3206 / TK. MBP 

1203 ? 

2. Pihak-pihak mana saja yang terkait dalam hal menangani kedatangan dan 

keberangkatan kapal TB. MBP 3206 / TK. MBP 1203 ? 

3. Bagaimana proses kedatangan dan keberangkatan kapal TB. MBP 3206 / TK. 

MBP 1203 di KSOP Kelas II Cirebon ? 

4. Biaya yang timbul dalam proses kedatangan dan keberangkatan kapal TB. 

MBP 3206 / TK. MBP 1203 di KSOP Kelas II Cirebon ? 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1.3.1. Tujuan Penulisan 

     Dalam pembuatan karya tulis ini, penulis menambah pengetahuan antara 

teori-teori yang diterima dari bangku kuliah maupun studi kepustakaan dan 

studi dokumenter dengan keadaan yang ditemukan dalam praktek darat, 

sehingga kebenaran teori-teori tersebut akan menjadi lebih mantap guna 

sebagai bekal di masa yang akan datang. 
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Dengan demikian tujuan penulisan karya tulis ini adalah : 

1. Mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang terkait dari KSOP kelas II 

Cirebon dalam kegiatan kedatangan sampai dengan keberangkatan kapal 

TB. MBP 3206 / TK. MBP 1203. 

2. Mengetahui pihak-pihak mana saja yang terkait dalam hal kegiatan 

kedatangan sampai dengan keberangkatan kapal TB. MBP 3206 / TK. 

MBP 1203. 

3. Mengetahui proses kedatangan dan keberangkatan kapal TB. MBP 3206 

/ TK. MBP 1203 di KSOP Kelas II Cirebon. 

4. Mengetahui biaya yang timbul dalam proses kedatangan dan 

keberangkatan kapal TB. MBP 3206 / TK. MBP 1203 di KSOP Kelas II 

Cirebon. 

 

1.3.2. Kegunaan Penulisan 

     Kegunaan penulisan dalam rangkaian kegiatan praktek darat yang telah 

dilakukan sesuai dengan tujuan penulisan karya tulis ini, dan harapkan 

akan mempunyai kegunaan sebagai berikut : 

1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan yang berkenaan dengan KSOP kelas II Cirebon. 

2. Hasil penulisan ini di harapkan dapat memberikan masukan sebagai 

evaluasi atas kegiatan yang dilakukan oleh KSOP kelas II Cirebon. 

3. Sebagai pengetahuan bagi penulis, apa yang di dapat dari teori di 

bangku kuliah di lapangan. 

4. Sebagai penerapan ilmu, apa yang di dapat dari teori di bangku kuliah 

dengan praktek di lapangan. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

     Agar dapat diperolehnya suatu susunan dan pembahasan yang sistematik  dan 

terarah pada suatu masalah yang di pilih dan supaya tidak bertentangan satu sama 
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lain, maka penulis memberikan gambaran secara garis besar atas penulisan 

proposal karya tulis ini nantinya. Adapun sistematika penulisan yang akan 

dituangkan dalam penelitian adalah  sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang judul penelitian, latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode 

pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang ruang lingkup KSOP, pengertian KSOP, fungsi 

dan tugas pokok KSOP, pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan 

kedatangan dan keberangkatan kapal dan diuraikan sejarah singkat 

KSOP Kelas II Cirebon, struktur organisasi dan tugas masing-masing 

seksi serta visi dan misi KSOP. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis dan sumber data saat 

melaksanakan praktek darat disertai metode pengumpulan data. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penulis akan membahas tentang bagaimana proses kedatangan dan 

keberangkatan kapal di mulai dari sebelum kapal datang sampai kapal 

berangkat dari pelabuhan. 

 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan yang 

merupakan rangkuman serta saran-saran yang merupakan solusi dari 

permasalahan yang terjadi guna untuk peningkatan KSOP.   


