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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

1. Ruang Lingkup Perusahaan Pelayaran 

    Berdasarkan UU Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang 

Pelayaranbahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara 

kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat 

luas dengan batas–batas, hak–hak, dan kedaulatan yang ditetapkan dengan 

Undang–Undang. 

 Bahwa  pelayaran yang terdiri atas angkutan  di perairan, 

kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan 

lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional 

yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan 

sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola 

distribusi nasional yang mantap dan dinamis. 

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional 

menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan tehnologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, 

otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap 

mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan 

nasional.  

Menurut Suwarno (2011) Perusahaan pelayaran adalah badan usaha 

milik negara atau swasta, berbentuk perusahaan negara persero, perseroan 

terbatas (PT), persero an comanditer (CV), dan lain – lain yang melakukan 

usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan kapal laut untuk kepentingan 

mengangkut muatan penumpang (orang) dan barang (dagangan) dari suatu 

pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik di dalam negeri 

(interinsulair) maupun luar negeri (ocean going shipping). Usaha pokok 

perusahaan pelayaran adalah mengangkut barang / penumpang, khususnya 

barang dagangan dari suatu pelabuhan muatan untuk disampaikan 
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kepelabuhan pembongkaran (tujuan) dengan kapal milik sendiri, mencharter 

atau kerjasama dengan pihak-pihak ketiga. Usaha keagenan yang dilakukan 

oleh perusahaan pelayaran, adalah mengageni perusahaan pelayaran asing / 

lain atau principal dengan memberikan jasa dalam pengurusan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapal, muatan, countainer dan 

freight dari principal. Usaha sampingan adalah kegiatan diluar tersebut 

diatas, tetapi menunjang usaha pelayaran baik dalam bentuk fisik atau 

keuntungan diperoleh. 

  

2. Pengertian Proses 

 Menurut definisinya, proses adalah serangkaian langkah sistematis, 

atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulangkali, untuk mencapai 

hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten 

mengarah pada hasil yang diinginkan. Proses merupakan suatu kegiatan 

yang direncanakan.  

“ Dan Proses ini adalah rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan   

(Nana Suryapermana. 2016) adalah urutan suatu peristiwa yang semakin 

lama semakin meningkat ata semakin menurun. Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia pengertian proses adalah rangkaian tindakan, pembuatan, 

atau pengolahan yang menghasilkan produk. Dari pendapat yang 

dikemukakan para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa Proses adalah 

serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus 

untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Dari uraian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa proses merupakan suatu aktivitas kegiatan dari awal 

sampai akhir atau masih berjalan yang memberikan nafas bagi organisasi 

sampai dengan tercapainya tujuan. 

3. Definisi Prosedur 

Pengertian prosedur adalah suatu urutan urutan yang tepa dari 

beberapa tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus di kerjakan , 
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siapa yang mengerjakan dan apa yang di kerjakan dan bagaimana 

mengerjakannya  (jerry fitzgereland dkk, 2014). 

Prosedur berasal dari bahasa Inggris “procedure” yang bias diartikan 

sebagai cara atau tatacara. Akan tetapi kata procedure lazim digunakan 

dalam kosakata Bahasa Indonesia yang dikenal dengan kata prosedur. 

Dalam Kamus Manajemen, prosedur berarti tata cara melakukan pekerjaan 

yang telah dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya prosedur meliputi 

bagaimana, bila mana dan oleh siapa, tugas harus diselesaikan. 

Prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa 

orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-

ulang. Dari pengertian prosedur di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

sebuah prosedur pastinya akan tercantum cara bagaimana setiap tugas 

dilakukan, berhubungan dengan apa, bila mana tugas tersebut dilakukan dan 

oleh siapa saja tugas harus diselesaikan. Hal ini tentu sangat wajar 

dilakukan karena sebuah prosedur yang dibuat memiliki tujuan untuk 

mempermudah kita dalam melaksanakan suatu kegiatan. 

Pengertian Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

diartikan sebagai berikut: 

1. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. 

2. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu 

masalah. 

4. Pengertian Pelabuhan 

Pelabuhan (port) diartikan sebagai area tempat kapal dapaat melakukan 

kegiatan pemuatan atau pembongkaran kargo, termasuk dalam area 

dimaksud suatu lokasi dimana kapal dapat antri menunggu giliran atau 

tunggu perintah beraktivitas. ( D.A. Lasse, 2016)  

 Pelabuhan merupakan salah satu prasarana ekonomi yang sangat 

penting bagi daerah atau Negara, bahkan bagi Negara kepualauan seperti 

Indonesia, transportasi laut merupakan tulang punggung baik dari aspek 
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ekonomi, sosial, budaya, pemerintah maupun pertahanan / keamanan 

nasional. Sejalan dengan kemajuan zaman, pelabuhan sebagai prasarana 

angkutan laut juga mengalami kemajuan.Pelabuhan tidak lagi di perairan 

yang terlindungi secara alamiah, tetapi bias berada dilaut terbuka sebagai 

pelabuhan samudra dengan perairan yang luas dan dalam, dimana kapal-

kapal yang beroperasi semula sederhana dan kecil, sesuai dengan kebutuhan 

dan perkembangan teknologi menjadi kapal-kapal dengan ukuran besar 

bahkan berkembang menjua dikapal kapal khusus yang disesuaikan dengan 

barang yang akan diangkut, misalnya kapal peti kemas, kapal tanker, kapal 

penumpang, kapal ferry. Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa pelabuhan merupakan Bandar yang dilengkapi dengan fasilitas dasar 

seperti bangunan-bangunan untuk layanan muatan, penumpang seperti 

dermaga, tambatan, kolam pelabuhan, alur perlayaran dan fasilitas-fasilitas 

fungsional dan pendukung liannya. Jadi suatu pelabuhan tentu merupakan 

Bandar, tetapi suatu Bandar belum tentu suatu pelabuhan. 

  Menurut peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2001 tentang 

kepelabuhan, disebutkan bahwa definisi pelabuhan adalah tempat yang 

terdiri dari daratan dan perairan disekitarny dengan batas-batas tertentu 

sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang 

dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, belabuh, naik / turun 

penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan pelayaran dan kegitan penunjang kepelabuhan serta sebagai 

tempat berpindahnya intra dan antar moda transportasi.  

Pelabuhan (port) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap 

gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga 

dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang. Berdasarkan dari 

segi penyelenggaraannya pelabuhan dibedakan menjadi pelabuhan umum 

dan pelabuhan khusus. Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut: 

a. Pelabuhan Umum 

Pelabuhan umum diselenggarakan untuk kepentingan pelayaran 

masyarakat umum. Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan 
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oleh pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada 

badan usaha milik negara yang didirikan untuk maksud tersebut. 

b. Pelabuhanan Khusus 

Pelabuhan khusus diselenggarakan untuk kepentingan tersendiri 

guna menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan ini tidak boleh 

digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu 

dengan ijin pemerintah. Pelabuhan khusus dibangun oleh suatu 

perusahaan baik pemerintah maupun swasta, yang berfungsi untuk 

prasarana pengiriman hasil produksi perusahaan tersebut. Pelabuhan 

khusus berada di luar daerah lingkungan kerja dan daerah 

lingkungan kepentingan pelabuhan umum. Lokasi pelabuhan khusus 

ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi Gubernur 

dan Bupati/Walikota. (Herman Budi Sasono, 2014) 

5. Pengertian Kesyabandaran 

Menurut UU No 17 Tahun 2008 Syahbandar merupakan Pejabat 

pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki 

kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan 

terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Serta melaksanakan fungsi 

keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, 

pengawasan dan penegakan hokum dibidang angkutan diperairan, 

kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritime dipelabuhan. 

6. Fungsi dan Tugas Pokok Syahbandar 

Dalam melaksanakan tugas, Kesyahbandaran menyelenggarakan 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 
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khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), 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 maritime 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 Kepentingan pelabuhan, 

serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan 

Menteri; 

7. Pelaksana 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 luar masuk pelabuhan 

melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa 

kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada 

Badan Usaha Pelabuhan; 

10. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional 

pelayanan jasa kepelabuhanan; dan 
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11. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan 

hubungan masyarakat serta pelaporan. 

 

7. Macam – Macam Dokumen dan Penjelasannya 

     Dokumen-dokumen (Julia Purnama Sari, 2014) yang disiapkan untuk 

keberangkatan kapal yaitu :  

a. Certificate of registri 

Adalah surat tanda kebangsaan kapal. Kapal berhak mengibarkan 

bendera negara dimana kapal di daftarkan dan berhak dalam 

perlindungan hukum dari negara tersebut. 

b. Tonnage Certificate 

Surat yag menyatakan ukuran-ukuran penting kapal, misalnya ukuran 

palka, draft, dll. 

c. Seaworthy Certificate 

Sertifikat yang di keluarkan oleh Ditjenhubla yang menyatakan 

kelaiklautan kapal termasuk kelengkapan berlayar. 

d. Sertificate Solas (safety of life at sea) 

Sertifikat ini meliputi sertifikat perlengkapan keselamatan serta 

sertifikat keselamatan konstruksi yang telah sesuai dengan ketentuan 

SOLAS. 

e. Load Line Certificate 

Sertifikat ini mengenai persyaratan lambung kapal yang timbul 

minimum dan maksimum agar stabilitas kapal terpelihara. 

f. Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh minyak 

Sertifikat yang menyatakan bahwa kapal sudah dilengkapi dengan 

peralatan yang dipersyaratkan untuk mencegah pencemaran yang 

ditimbulkan oleh minyak dari kapal. 

g. Safety Radio Telegraphy Certificate  

Sertifikat yang menyatakan bahwa pesawat radio telegrafi yang ada di 

kapal telah memenuhi persyaratan. 

 



13 
 

 

h. Sertifikat Bebas Tikus (deratting certifikate) 

Sertifikat yang menyatakan bahwa kapal telah bebas dari hama tikus 

dan telah dilakukan fumigasi. 

i. Safety Certicate (sertifkat keselamatan) 

Pernyataan bahwa kapal penumpang telah memenuhi persyaratan 

(badan kapal, mesin kapal, alat-alat penolong , dll) 

j. Bill Of Health (surat kesehatan) 

Pernyataan bahwa semua ABK bebs dari wabah penyakit. 

k. Sertifikat sertifikat lain sesuai ketentuan. 

Misalnya sertifikat klasifikasi mesin, lambung dll. 

8. Pihak-Pihak Instansi Pemerintah di Pelabuhan 

Menurut D. A. Lasse (2016) pihak-pihak instansi pemerintah yang 

berada di pelabuhan sebagai berikut : 

a. Administrator Pelabuhan (Port Administration) 

Lembaga Administrator pelabuhan (Port Administration) dibentuk 

pertamakali ketika penyelenggaraan pelabuhuan dilaksanakan Badan 

Pengusahaan Pelabuhan  (BPP). Kata administrasi berasal dari kata 

Administrate (Latin)  yang berasal melayani (to serve). Administrasi 

yang berasal dari Adminitratie (Belanda) bersifat teknis 

ketatausahaan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, 

pembukuan ringan,mengetik,agenda dan sebagainya. Administrasi 

yang berasal dari Adminitration (Aglo-Saxon) mempunyai cakupan 

SSluas sebagai proses atau kegiatan sehingga dapat berarti 

Administrasi Negara atau Pemerintah. Jadi, kiranya jelas Port 

Adminitration adalah pelayanan yang menjadi bagian dari 

pemerintahan di lingkungan kerja pelabuhan. Port Adminitration 

sebagai proses adalah rangkaian kegiatan yang wujudnya 

merencanakan, mengatur, mengurus, menyusun, membimbing, 

memimpin, memutuskan,mengendalikan atau mengawasi. 
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b. Syahbandar (Harbour Master) 

Berlainan dengan lembaga Port Adminitration yang telah dipaparkan 

terdahulu, bagi nmasyarakat maritim Syahbandar baik sebagai kantor 

maupun sebagai pejabat dikenal semenjak zaman Hindia Belanda. 

Ketika itu Syahbandar adalah orang nomor satu di pelabuhan. 

Syahbandar berkualifikasiSyahbandar Ahli dengan dibantu 

Syahbandar-syahbandar Muda yang terdiri dari para Pandu Besar. 

c. Bea Cukai (Custom) 

Inisiatif perusahaan pelayaran, importir dan eksportir, perusahaan 

pelayaran menyampaikan Rencana Kedatanagan Sarana Pengangkut 

(RKSP) beserta dengan daftar muatan (Manifest). Di pihak lain 

importir menyampaikan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), 

penyampaian pemberitahuan pabean RKSP, manifest, PIB, PEB dan 

dokumen jenis lainnya dapat dilakukan secara elektronik. Semenjak 

di undangkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 dokumen-

dokumen pabean dapat dikirimkan dengan sistem Pertukaran Data 

Elektrik (PDE) atau Elektronik Data Interchange (EDI). Penerapan 

dokumen elektrik dalam pelayanan kepabeanan di kantor Pelayanan 

Bea Cukai (KPBC) kelas utama di mandatorykan pada 1 April 1997. 

d. Imigrasi (Immigration) 

Imigrasi dapat diartikan sebagai kedatangan atau kunjungan orang 

masuk ke wilayah negara asing untuk maksud tertentu 

atauImmigrationis the entrance into an aliencountry of persons 

intending to take part in the life of that country and to make it their 

more or less permanent residence. Apabila Indonesia sebagai negara 

tujuan, maka kegiatan keimigrasian adalah pengawasan terhadap 

orang-orang asing yang berkunjung kewilayah kedaulatan NKRI 

sejak saat kedatangan sampai keberangkatan. 

e. Kesehatan Pelabuhan (Port Health) 
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Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bentuk sebagai Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Departmen Kesehatan yang berperan sangat 

penting dan strategis dalam melaksanakan fungsi cegah dan tangkal 

penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah 

,meminimalisasi resiko yang timbul dengan melakukan kegiatan 

kekarantinaan dan survailans epidemiologi.  

9. Hambatan dan Solusi   

Hambatan yang dihadapi oleh Syahbandar : terkait standar operasional 

prosedur, sumberdaya dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, fasilitas 

yang ada, maupun yang berkenaan dengan nahkoda atau pemilik kapal atau 

penanggung jawab perusahaan. Hambatan yang ada telah diatasi dengan 

cara-cara tertentu, seperti : melaksanakan tugas dan wewenangnya 

berdasarkan ketentuan sebelumnya, dan memberikan sosialisasi kepada 

nahkoda. Diharapkan adanya standar operasional prosedur agar dapat 

dijadikan pedoman bagi Syahbandar dan nahkoda atau pemilik kapal atau 

penanggung jawab perusahaan, diberikan komputer yang khusus digunakan 

untuk penerbitan surat persetujuan berlayar, dan menambah jumlah petugas 

pembantu Syahbandar ( Hadiaty, 2018) 


