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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

     Menurut Tim Penyusun Karya Tulis STIMART “AMNI” Semarang dalam 

buku pedoman penyusunan karya tulis menyatakan bahwa tinjauan pustaka 

berisikan teori-teori atau konsep yang melandasi judul karya tulis tersebut. Teori 

atau konsep yang dikemukakan dalam tinjauan pustakaini harus benar-benar 

relevan terhadap judul karya tulis. Uraian teori atau konsep tersebut harus 

merujuk sumber pustaka. 

 

2.1.1. Pengertian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

     Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 36 Tahun 2012 

tentang organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas 

pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit 

Pelaksana Teknis  di lingkungan Kementerian  Perhubungan yang berada di 

bawah  dan bertanggung jawab  kepada Direktur Jenderal Perhubungan 

Laut. 

     Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan diklasifikasikan ke 

dalam 5 (lima) kelas, terdiri atas : 

1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I. 

2. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II. 

3. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III. 

4. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV. 

5. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V. 
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2.1.1.1.Wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

     Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 36 tahun 2012 

tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan, sebagimana telah di atur Wilayah Kerja Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai berikut : 

1. Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dapat 

dibentuk wilayah kerja sesuai kebutuhan berdasarkan analisis 

organisasi dan beban kerja. 

2. Wilayah kerja adalah satuan tugas yang berada di bawah  dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan yang membawahinya. 

3. Wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan 

keamanan  dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan 

serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan 

kepelabuhanan. 

 

2.1.1.2.Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

     Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 36 tahun 2012 

tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan, sebagimana telah di atur Tata Kerja Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai berikut : 

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Kesyahbandaran 

dan Otoritas Pelabuhan, Para Kepala Bagian, Para Kepala 

Bidang, Para Kepala Subbagian, Para Kepala Seksi, Kepala 

Urusan, Kepala Subseksi dan para petugas serta pejabat 

fungsional  wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 
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sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun 

antar satuan organisasi di lingkungan Kantor Kesyahbandaran 

dan Otoritas Pelabuhan. 

2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya 

masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan  agar 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor 

Kesyahbandran dan Otoritas Pelabuhan bertanggung jawab 

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing 

dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 

tugas bawahannya. 

4. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan 

wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 

fungsional mempunyai hubungan kerja. 

5. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan 

organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan 

dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib 

mengadakan rapat secara berkala. 

 

2.1.1.3.Tugas dan Fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

     Tugas dan Fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 36 

Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran 

dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan 

keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di 
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pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan 

kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 

     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakn 

fungsi : 

1. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, 

sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari 

kapal dan penetapan status hukum kapal. 

2. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal. 

3. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran 

terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, 

barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengisian 

bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, 

pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, 

laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan 

pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan 

kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. 

4. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan 

pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan 

musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim 

dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan 

pelayaran. 

5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan 

yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan 

hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. 

6. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah 

Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingna 

Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif 

untuk ditetapkan Menteri. 
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7. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan 

penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, 

pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur 

pelayaran, dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi 

Pelayaran. 

8. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian 

lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran 

arus barang di pelabuhan. 

9. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke alur masuk 

pelabuhan melalui pemanduan kapal, menyediakan dan/atau 

pelayanan jasa kepelabuhanan  serta pemberian konsesi atau 

bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan. 

10. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja 

oprasional pelayanan jasa kepelabuhanan. 

11. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum 

dan hubungan masyarakat serta pelaporan. 

 

2.1.2. Pengertian Pelabuhan, Sistem dan Prosedur serta Kapal 

     Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 21 Tahun 2007 

tentang sistem dan prosedur pelayanan kapal, barang dan penumpang pada 

pelabuhan laut menjelaskan bahwa : 

1. Pengertian Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan 

perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat 

kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan 

sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang 

dan/atau bongkar muat barang dan dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai 

tempat perpindahan intera dan antar moda transportasi. 
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2. Pengertian Sistem dan prosedur pelayanan kapal, barang dan 

penumpang adalah tata cara pelayanan oprasional yang mengatur 

keluar/masuk kapal, kegiatan bongkar muat, keluar/masuk barang dan 

orang di pelabuhan, yang dilakukan untuk menjamin terselenggaranya 

ketertiban dan kelancaran kegiatan oprasional pelabuhan. 

3. Pengertian Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk atau jenis apapun, 

yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angina atau ditunda, 

termasuk kendaraanyang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah 

permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak 

berpindah-pindah. 

 

2.1.3. Fungsi Sarana di Pelabuhan 

     Dalam hal kedatangan dan keberangkatan kapal, KSOP juga harus 

mengerti tentang beberapa fungsi sarana di pelabuhan. Menurut Peraturan 

Pemerintah  No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Sarana-sarana di 

pelabuhan antara lain : 

1. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam  sandar dan 

tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat tunggu 

dan naik penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. 

2. Kolam sandar adalah perairan yang merupakan bagian dari kolam 

pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan oprasional menyandarkan 

atau menambatkan kapal di dermaga. 

3. Kolam pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan 

untuk kepentingan oprasional sandar dan olah gerak kapal. 
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2.1.4. Instansi yang Terkait Dalam Kegiatan Kedatangan dan Keberangkatan 

Kapal 

     Dikutip dari Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 46 Tahun 2011 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggaraan 

Pelabuhan. Dalam kegiatan clearance instansi yang terkait, diantaranya : 

1. Kantor Bea dan Cukai 

     Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementrian Keuangan di 

bidang kepabeanan dan cukai, berdaarkan kebijaksanaan yang di 

tetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah 

yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah 

Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pengaturan negara 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

     Fungsi dari Bea dan Cukai : 

a. Pemeriksaan terhadap barang-barang muatan di kapal maupun di 

gudang. 

b. Menetapkan bea masuk / cukai kepada setiap jenis barang sesuai tarif 

yang berlaku. 

c. Pemeriksaan dokumen barang muatan. 

2. Karantina Kesehatan Pelabuhan 

     Tugas Pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah melaksanakan 

pencegahan masuk dan keluarnya Penyakit Karantina dan Penyakit 

Menular Potensial Wabah, Kekarantinaan, Pelayanan Kesehatan terbatas 

di wilayah kerja Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas, serta 

Pengendalian Dampak Kesehatan Lingkungan. 

     Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan : 

a. Pelaksanaan kekarantinaan. 

b. Pelaksanaan pengamatan penyakit karantina dan penyakit menular 

potensi wabah. 
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c. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi nasional 

sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas internasional. 

d. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesiapsiagaan dan 

penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang 

kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji. 

e. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesehatan kerja dilingkungan 

Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat. 

f. Pelaksanaan pemberian Sertifikat Obat, Makanan, Kosmetik dan Alat 

Kesehatan (OMKA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen 

kesehatan (OMKA) impor. 

g. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut. 

h. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terbatas diwilayah kerja 

Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat. 

i. Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan Pelabuhan/Bandara dan 

Lintas Batas Darat. 

j. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan 

Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Darat. 

k. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Kantor Kesehatan 

Pelabuhan. 

3. Pusat Pelayanan Satu Atap 

     Sebuah Instansi pelayaran yang PPSA ini sebagai pola pelayanan 

terpandu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai 

kewenangan dan diperlukan untuk memudahkan pengurusan serta dalam 

hal aspek keselamatan dan keamanan dipelabuhan. 

4. Kantor Pelindo 

     Pelindo sebagai pengendali/pengawas segala kegiatan yang ada di 

pelabuhan serta bertanggung jawab atas segala masalah yang ada. 
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Fungsi dari Pelindo : 

Menyediakan serta mengusahakan kolam pelabuhan/perairan, jasa 

pemanduan/penundaan kapal, jasa dermaga, jasa gudang/lapangan 

penumpukan, jasa terminal, tanah, alat, air, telepon dan sebagainya. 

5. Kantor Imigrasi 

     Tugas Pokok Imigrasi adalah Direktorat Jenderal Imigrasi 

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan dan 

standarisasi teknis di bidang imigrasi. 

Imigrasi juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya : 

a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang dokumen 

perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen 

penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri 

serta sistem informasi keimigrasian. 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang dokumen perjalanan, visa dan 

fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, 

lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi 

keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang 

dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, 

intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar 

negeri serta sistem informasi keimigrasian. 

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi. 

e. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi. 

6. Perusahaan Agen Pelayaran 

     Tugas Agen Pelayaran untuk mengurus kapal yang diageni selama 

berada di pelabuhan meliputi : 
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a. Melaporkan kedatangan/keberangkatan kapal, dan menyerahkan 

dokumen kapal kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan. 

b. Berkenan dengan jasa-jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh 

kapal tersebut. 

c. Menunjuk Perusahaan Bongkar Muat (PBM) untuk kepentingan 

pemilik kapal. 

d. Menyediakan kebutuhan Nahkoda/Anak Buah Kapal tentang 

proportion. 

e. Menyelesaikan dokumen kapal yang habis masa berlakunya atas 

beban pemilik kapal. 

f. Memungut uang jasa angkutan (freight) atas perintah pemilik kapal. 

g. Melakukan pembukuan dan pencarian muatan (canvassing). 

h. Menerbitkan Konosement (bill of lading) dan atas nama pemilik 

kapal. 

i. Menyelesaikan tagihan (disbursement) dan klaim untuk dan atas 

nama pemillk kapal. 

j. Menyelesiakan pengisisan Bunker bahan bakar minyak dan air tawar. 

k. Memberiakan informasi yang diperlukan oleh pemilik kapal. 

l. Membuat laporan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan tentang kegiatan kerja di pelabuhan. 

Fungsi dari Perusahaan Agen Pelayaran : 

a. Melayani kepentingan pemilik/agen kapal. 

b. Menyiapkan dokumen kapal dan barang. 

c. Mencari muatan. 

7. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) 

Fungsi dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) : 

a. Melaksanakan kegiatan bongkar muat barang kapal. 

b. Menyiapkan dokumen barang. 
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c. Melakukan pencatatan barang (tally) memindahkan barang dari 

dermaga ke gudang. 

d. Mengawasi buruh (TKBM). 

e. Membuat DO (Delivery Order) kepada pemilik (EMKL). 

f. Membuat laporan pemuatan/pembongkaran. 

8. Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) 

Fungsi dari Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) : 

a. Menyediakan dokumen bea dan cukai (membayar bea masuk). 

b. Menyiapkan alat angkutan dan mengangkut muat keluar pelabuhan. 

 

2.1.5. Prosedur Clearance 

     Untuk menyelesaikan prosedur clearance pihak Kantor Kesyahbandaran 

dan Otoritas Pelabuhan pesti berhubungan dengan beberapa instansi di 

pelabuhan, Pada Keputusan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan kelas II Cirebon tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP), 

Prosedur Clearance dalam KSOP Kelas II Cirebon sebagai berikut : 

1. Sebelum Kapal Tiba 

a. Perusahaan Pelayaran mengoprasikan/mengageni kapal yang akan 

tiba wajib menyampaikan : 

1) Pemberitahuan Rencana Kedatangan Kapal. 

2) Melampirkan Surat Penunjukan keagenan, SPB dari pelabuhan 

asal, Bill of Lading, Manifest, Surat Laut, Surat Ukur, dan surat 

dan surat pengoperasian kapal (RPK). 

b. Melaksanakan rapat penyandaran kapal di Pusat Pelayanan Terpadu 

(P2T). 

2. Kapal Tiba 

a. Agen/Perusahaan Pelayaran menyampaikan : 

1) Laporan Kedatangan Kapal. 
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2) Agen/Perusahaan Pelayaran naik ke kapal untuk mengambil surat-

surat untuk kepentingan Clearance In di KSOP. 

Selama kapal berada di pelabuhan surat-surat tetap disimpan di 

KSOP sampai kapal akan meninggalkan pelabuhan. 

Surat-surat tersebut adalah : 

a) Surat tanda kebangsaan (Certificate of Registry). 

b) Surat Ukur (Meetbrif). 

c) Sertifikat Layak Laut (Sea Whorty Certificate). 

d) Sertifikat Lambung Timbul (Load Line Certificate). 

e) Daftar anak buah kapal (Monsteral, Surat Sipil, Crew List). 

f) Petikan daftar kapal, yaitu surat yang menyatakan urutan-

urutan pemilik kapal. 

g) Sertifikat Keamanan Radio (Radio Safety Certificate). 

h) Sertifikat Keamanan (Safety Certificate). 

i) Sertifikat Kesehatan (Bill of Health). 

j) Surat Tikus (Dearatting Certificate). 

k) Lain-lain surat sesuai kebutuhan bagi negara yang 

bersangkutan. 

3) Verifikasi data oleh Seksi Lala. 

4) Clearn In Dokumen. 

5) Verifikasi dokumen oleh pihak terkait. 

b. Perusahaan Bongkar Muat wajib menyampaikan : 

1) Laporan Rencana Kegiatan Bongkar Muat barang di Pelabuhan. 

2) Melampirkan Bill of Lading, manifest, surat penunjukan 

Perusahaan Bongar Muat oleh Agen/ Perusahaan Pelayaran, dan 

Laporan Kedatangan Kapal. 

3) Verifikasi Dokumen oleh Seksi Lala. 

c. Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut wajib menyampaikan : 

1) Menyampaikan Pemberitahuan Pelaksanaan Kerja di Pelabuhan. 
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2) Melampirkan daftar kendaraan yang akan digunakan, Surat 

Perintah Kerja, Bill of Lading, dan manifest. 

3) Verifikasi Dokumen oleh Seksi Lala. 

3. Kapal Keluar 

     Agen/Perusahaan Pelayaran menyelesaikan Clearance Out dengan 

menunjukan bukti-bukti pembayaran disbursment account serta 

megurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di KSOP dan syarat-syarat 

yang lain sudah diselesaikan, maka surat-surat kapal diterima kembali 

untuk diserahkan ke kapal. 

 

2.2. Gambaran Umum Obyek Penulisan 

2.2.1. Sejarah Berdirinya Pelabuhan Cirebon 

     Pelabuhan Cirebon yang diperkirakan berdiri bersamaan dengan Kota 

Cirebon Tahun 1371, merupakan pusat perdagangan untuk daerah sekitar 

maupun Negara-negara lain. Hal ini tidak terlepas karena kota Cirebon 

merupakan basis penyebaran agama Islam untuk daerah Jawa Barat dan 

pedalamannya, sehingga membuka jalan bagi perkembangan Bandar, baik 

tata niaga laut maupun penyebaran agama Islam. 

     Sejak tahun 1865 pemerintah Hindia Belanda mulai membangun 

pelabuhan Cirebon (kolam-kolam, gudang, dan fasilitas lainnya) hal ini erat 

kaitannya dengan adanya infestasi besar-besaran di bidang pertanian dan 

perkebunan pada pertengahan abad ke-18 hingga tahun 1930, yakni 

didirikannya pabrik-pabrik gula, rokok (BAT) dan perluasan area 

penanaman tebu di lingkungan wilyah Cirebon. 

     Batas-batas dan daerah pelabuhan Cirebon ditentukan dalam Surat 

Keputusan Gubernur pemerintah Hindia Belanda nomor 27 tanggal 11 

Maret 1927 (Statsblad 1927 nomor 25). Pada saat itu pelabuhan Cirebon 

berada diwilayah pengawasan direktur BOW (Brugerbije Openbere abd 
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Warken) dan selanjutnya Pelabuhan Cirebon berinduk ke Pelabuhan 

Semarang. 

     Keadaan ini tetap berlangsung pada jaman Jepang juga awal 

kemerdekaan, berubah sejak tahun 1951 Pelabuhan Cirebon diberi hak 

otonom administrasi dan teknis organisasi untuk mengurus dan 

menyelesaikan persoalan dirinya sendiri terutama pada pengolahan tanah-

tanah pelabuhan. Dengan status sebagai suatu jawatan, dipimpin oleh 

kepala perwakilan perusahaan Negara pelabuhan, merangkap selaku 

penguasa pelabuhan dengan berinduk kepelabuhan Tanjung Priok. 

     Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 18 tahun 1964, status 

organisasi pelabuhan dirubah menjadi port autority, dimana kepala 

perwakilan perusahaan Negara pelabuhan sebagai staf service/penyedia 

jasa dan kesyahbandaran merangkap menjadi inspektur keselamatan 

pelayaran (IKP)/Staf operasi, yang semuanya berada di wilayah organisasi 

penguasa pelabuhan (port autority) dipimpin seorang komandan secara 

organisateris di bawah kepala daerah pelabuhan II Tanjung Priok. 

     Dalam rangka penyempurnaan organisasi dikeluarkan peraturan 

pemerintah nomor 1 tahun 1969, dimana susunan organisasi dan tata kerja 

di pelabuhan dirubah menjadi badan pengusahaan pelabuhan yang 

dipimpin oleh Administrator Pelabuhan dan secara organisatoris berada 

dibawah kepala Kantor Wilayah Direktoat Jenderal Perhubungan Laut III 

berkedudukan di Tanjung priok. 

     Namun demikian pembinaan kepelabuhan sebagaimana dituangkan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 1 Tahun 1969 dirasakan tidak dapat 

lagi dipertahankan, oleh karena itu dikeluarkan Peraturan Pemerintahan 

Nomor. 11 Tahun 1983, Jo PP. No. 23 Tahun 1985 tentang pembinaan 

pelabuhan. 

     Dalam sistem pembinaan Kepelabuhanan yang baru ini secara tegas 

dipisahkan antara fungsi pemerintah yang dilaksanakan oleh Administrator 
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Pelabuhan dengan fungsi penguasaan yang dilakukan oleh badan usaha 

pelabuhan yang disebut Perusahaan Umum Pelabuhan (PERUMPEL) II 

cabang Cirebon berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1983 

dan selanjutnya disebutkan PT.( Persero ) Pelabuhan Indonesia II cabang 

Cirebon berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1991. 

     Pelabuhan Cirebon merupakan pelabuhan umum yang diusahakan 

sebagai salah satu unsur penunjang pembangunan karena berada di daerah 

hinterland antara Propinsi Jawa Barat dengan Propinsi Jawa Tengah. 

Adapun posisi Pelabuhan Cirebon terletak pada koordinat 
BT

LS

"13'34'108

"55'42'06

 

 

2.2.2. Ruang Lingkup Kantor Kesyahbandran dan Otoritas Pelabuhan Cirebon 

     Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 

2001 tanggal 2 Oktober 2001 sebagaimana telah diubah dengan KM. 17 

Tahun 2004 tanggal 3 Maret 2004 sebagaimana telah di ubah dengan KM. 

9 tahun 2008 tanggal 6 Maret 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan, disebutkan bahwa Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah unit pelaksanaan teknis 

dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dimana Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cirebon, termasuk Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II. 

     Pelabuhan Cirebon sebagai “pintu gerbang” perekonomian di Jawa 

Barat dan Jawa Tengah bagian barat yang merupakan tempat berlabuh dan 

bertambat kapal serta melaksanakan kegiatan bongkar muat barang, hewan 

dan naik atau turun penumpang, dimana pelabuhan cirebon merupakan 

satu-satunya pelabuhan Internasional di propinsi Jawa Barat dan sebagai 

pelabuhan terbuka bagi pedagang luar negeri. 
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     Letak geografis pelabuhan Cirebon kurang dari 250 km sebelah timur 

Jakarta di pantai utara pulau Jawa yang dikelilingi untuk hinterland daerah 

pertanian, perindustrian dan perdagangan serta pertambangan dan lain-lain. 

 

2.2.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Cirebon 

     Keputusan menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2002 tanggal 2 

Oktober 2002 sebagaimana telah dirubah dengan KM. 9 Tahun 2008 

tanggal 6 Maret 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. 

1. Kedudukan 

     Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cirebon adalah unit 

pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pehubungan Laut 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal 

Perhubungan Laut. 

2. Tugas dan Fungsi 

     Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cirebon mempunyai 

tugas melaksanakan pemberian pelayanan lalu lintas dan angkutan laut, 

keamanan dan kesehatan, pelayaran di perairan pelabuhan untuk 

memperlancar angkutan laut. 

     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kantor 

administrator pelabuhan mempunyai fungsi : 

a. Pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut yang meliputi lalu 

lintas penumpang, barang, hewan, container dan pelaksanaan tarif. 

b. Pengawasan kegiatan penunjang angkutan laut dan pembinaan tenaga 

kerja bongkar muat. 

c. Penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan laut dan 

pemberian surat Persetujuan berlayar ( SPB ). 
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d. Pelaksanaan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran 

serta pemadam kebakaran di perairan pelabuhan dan Bandar. 

e. Pelaksanaan pengamanan, penertiban, penegakan, peraturan di 

bidang pelayaran dan tindak pidana pelayaran diperairan pelabuhan 

dan perairan Bandar guna menjamin kelancaran operasional 

pelabuhan. 

f. Pengawasan kelaikan, keselamatan fasilitas dan peralatan pelabuhan, 

alur pelayaran dan kolam pelabuhan, serta pengawasan pembangunan 

fasilitas dan peralatan pelabuhan, alur pelayaran dan kolam 

pelabuhan, serta pengawasan pembangunan fasilitas pelabuhan dan 

penilikan kinerja operasional pelabuhan. 

g. Pelaksanaan pemeriksaan nautis teknis, radio, peralatan pencegahan 

pencemaran, pembangunan dan perombakan kapal seta verifikasi 

manajemen keselamatan kapal dan penerbitan setifikasi, surat 

kebangsaan dan hipotek kapal. 

h. Pelaksanaan pengukuan dan status hukum kapal, suat kebangsaan 

kapal dan hipotek kapal seta pengurusan dokumen pelaut, penyijilan 

awak kapal dan pejanjian keja laut. 

i. Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumah tanggaan. 

 

2.2.4. Peranan, Visi dan Misi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

Cirebon 

1. Peranan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cirebon : 

a. Melayani kebutuhan distribusi barang perdagangan baik perdagangan 

dalam Negeri/antar pulau maupun perdagangan Internasional 

(impor/ekspor). 

b. Menunjang pertumbuhan industri dan perputaran roda perdagangan 

daerah belakang dan sekitarnya. 
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c. Melayani lalu lintas angkutan laut melalui cirebon pada khususnya 

dan Jawa Barat pada umumnya. 

d. Mendorong peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat di sekitar 

pelabuhan Jawa Barat pada umumnya. 

2. Visi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cirebon 

     Terwujudnya penyelenggara transportasi nasional yang efektif dan 

efisien sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan bangsa dan 

bernegara. 

3. Misi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cirebon : 

a. Menyediakan pelayanan transportasi laut nasional yang handal dan 

berkemampuan tinggi serta memenuhi standar nasional dan 

internasional. 

b. Meningkatkan daya saing industri transportasi laut nasional di pasar 

global yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonamian 

nasional. 

c. Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usahadan 

pemerintah melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan dan 

kelembagaan di bidang transportasi. 

d. Meningkatkan peran transportasi laut dalam mempercepat laju 

pertumbuhan pembangunan nasional. 

e. Meningkatkan eksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa 

transportasi laut. 
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2.2.5. Gambar Struktur Organisasi dan Tugas Masing-masing Seksi Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cirebon 

2.2.5.1. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Cirebon termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas II yang terdiri dari : 

1. Subbagian Tata Usaha. 

2. Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal. 

3. Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli. 

4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha 

Kepelabuhanan.



24 
 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 

II Cirebon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber : Data Primer KSOP Kelas II Cirebon, 2016 
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2.2.5.2. Tugas dari Masing-masing Seksi dalam Kantor Kesyahbandaran 

dan Otoritas Pelabuhan : 

1. Subbagian Tata Usaha 

     Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan 

keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan 

masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan. 

2. Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal 

     Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, 

balik nama, hipotek dan surat tanda kebangsaan, penggantian 

bendera kapal serta pemasangan tanda selar dan melakukan 

pemeriksaan, penilikan rancang bangun 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, sertifikat manajemen 

keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, 

pembersihan tengki serta perlindungan ganti rugi pencemaran. 

3. Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli 

     Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli 

mempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhan 

persyaratan pengawasan 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 
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(port state control), flag state control dan pemenuhan 

persyaratan kelaiklautan kapal, dan penerbitan Surat 

Persetujuan Berlayar, penjagaan, pengamanan dan penertiban 

embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan, 

pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang 

berbahaya, pengisian bahan bakar serta limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3), pembanguan fasilitas pelabuhan 

serta pengerukan dan reklamasi, patroli di perairan pelabuhan, 

pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal 

yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, 

penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian 

dan penyelamatan (Search And Rescue/SAR), penanggulangan 

pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran 

di perairan pelabuhan, pengawasan kegiatan alih muat di 

perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, 

pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan  

pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan 

fasilitas pelabuhan (International Ship and Port Facility 

Security Code/ISPS-Code), penyiapan bahan pemeriksaan 

pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan 

penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha 

Kepelabuhanan 

     Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha 

Kepelabuhanan 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 
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asing, penjamin kelancaran arus barang, keamanan dan 

ketertiban  di pelabuhan, pengaturan dan penyelenggaraan lalu 

lintas kapal keluar/masuk  pelabuhan melalui pemanduan 

kapal, pengawasn dan evaluasi penerapan standar penggunaan 

peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar 

Muat (TKBM), penyusuna Rencana Induk Pelabuhan, rencana 

dan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pelabuhan, penjamin dan pemeliharaan kelestarian 

lingkungan di pelabuhan, program pembangunan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa 

kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha 

Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok 

pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan, pelaksanaan 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan 

daratan dan perairan pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan 

Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, fasilitas dan 

oprasional pelabuhan, penetapan dan evaluasi standar kinerja 

oprasional pelayanan jasa, penyiapan bahan pemberian 

rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan 

terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan  

kemampuan terminal  dan oprasional pelabuhan 24 (dua puluh 

empat) jam, penyusunan pemberian konsesi, atau bentuk 

lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan 

dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan 

oleh Badan Usaha Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan 

tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan 

serta jasa kepelabuhanan, analisa dan evaluasi pembangunan 

penahanan gelombang alur pelayaran, jaringan jalan, dan 

sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana 
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pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna 

jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan 

penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa 

kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan 

angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem 

informasi angkutan di perairan dan sistem informasi 

pelabuhan. 


