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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pelabuhan memegang peranan yang cukup penting di Indonesia dengan 

salah satu salah satu fungsi pelabuhan yaitu sebagai pintu masuk atau 

keluarnya barang dari suatu Negara atau daerah dimana mayoritas dari barang 

tersebut diangkut melalui transportasi laut, dari pelabuhan asal masuk ke 

pelabuhan tujuan. Orientasi kegiatan pelabuhan yang paling dominan adalah 

pelayanan kapal dan barang, dimana untuk pelayanan kapal itu terdiri dari 

pelayanan jasa pemanduan, pelayanan jasa penundaan, pelayanan jasa labuh 

dan jasa tambat. Kemudian pelayanan jasa untuk barang seperti : Pelayanan 

jasa dermaga, jasa bongkar muat barang, dan jasa penumpukan barang. 

 Pelabuhan menyediakan suatu fasilitas dan pelayanan untuk kapal yang 

berkunjung, pelayanan tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

pelayanan jasa kapal dan pelayanan jasa barang, salah satu pelayanan untuk 

kapal adalah pelayanan jasa pemanduan kapal (Pilotage) yaitu kegiatan 

pandu dalam membantu nahkoda kapal agar navigasi dapat dilaksanakan 

dengan baik dan selamat, tertib dan lancar dengan memberikan informasi 

tentang keadaan perariran setempat yang terpenting untuk keselamatan dari 

kapal, penumpang dan muatannya sewaktu memasuki alur pelayaran menuju 

dermaga. Pelayanan pemanduan kapal termasuk pekerjaan yang dituntut 

harus bertanggung jawab dalam bekerja, kerjasama, prakarsa dan kondisi 

fisik yang prima dalam pelaksanaannya masalah kelancaran, keamanan, 

keselamatan dari kapal yang dipandu adalah yang utama dalam pelaksanaan 

operasional pemanduan kapal karena akibat yang ditimbulkan dari suatu 

kelalaian atas pemanduan kapal yang berpengaruh pada kelancaran lalu lintas 

pada pelabuhan. Pelayanan jasa penundaan kapal yaitu bagian dari 

pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, 

mengawal (assist) kapal yang berolah gerak di alur pelayaran, daerah jetty, 
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pier, pelampung, dolphin kapal dan fasilitas tambat lainnya dengan 

mempergunakan kapal tunda sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. 

 Perkembangan teknologi dan sistem di pelabuhan saat ini mendorong 

pengguna jasa kepelabuhanan maupun instansi pemerintah untuk 

mengembangkan tekonolgi dan sistem untuk mempermudah dalam melayani 

maupun menggunakan sistem itu sendiri. Pelayanan yang sering terlambat 

baik dari pengurusan dokumen dari pengguna jasa maupun pihak pelabuhan 

yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan mendorong 

pihak pelabuhan meningkatkan pelayanan terkait dengan sistem di jasa 

kepelabuhanan  

 Sebelum adanya Port Operation Command Center (POCC) proses 

permohonan administrasi pelayanan kapal masih terpisah dan melibatkan 

beberapa pihak antara pelayanan kapal dengan pihak terminal, sehingga 

prosesnya tidak efisien dan efektif  baik dari segi tenaga maupun waktu. 

keterlambatan dalam pengurusan dokumen, pergerakan kapal maupun 

tambatan merupakan kendala yang dialami. Untuk pelayanan kapal sendiri 

sebelum menggunakan aplikasi Vessel Administration System and 

Automation (VASA) pencatatan pelayanan jasa kapal sendiri menggunakan 

sistem manual sehingga perencanaan, pencatatan dan administrasi kapal di 

lakukan secara manual sehingga kurang efektif dan efisien baik dari pihak 

pandu dinas maupun pihak dari kapal tunda itu sendiri. 

 Untuk mendukung semua kegiatan pelayanan jasa kapal agar pengguna 

jasa kapal berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Oleh karena itu penulis 

mengambil judul “SISTEM ORDER KAPAL TUNDA 306 SEBAGAI 

SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN  OLEH 

PELINDO MARINE SERVICE SURABAYA DI WILAYAH PT. 

PELABUHAN INDONESIA (PELINDO III) SURABAYA” 
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1.2  Rumusan Masalah  

     Mengingat keterbatasaungsi pelabuhan waktu pelakanaan Praktek Darat 

(PRADA) dan begitu luasnya masalah yang dihadapi maka penulis membuat 

suatu batasan-batasan sebagai berikut : 

1. Instansi - instansi mana saja yang terkait dalam proses pelayanan jasa 

penundaan Kapal Tunda KT. Jayanegara 306 oleh PT. Pelindo Marine 

Service Surabaya di wilayah kerja PT. Pelindo III Surabaya ? 

2. Bagaimana sistem  order kapal tunda KT. Jayanegara 306 oleh  PT. 

Pelindo Marine Service Surabaya di wilayah kerja PT. Pelindo III 

Surabaya ? 

3. Apa saja kendala-kendala/ masalah yang terjadi pada sistem order kapal 

tunda KT  Jayanegara 306 oleh PT. Pelindo Marine Service Surabaya di 

wilayah kerja PT. Pelindo III Surabaya ? 

1.3 Tujuan Penulisan                    

1.3.1 Tujuan Penulisan 

     Dalam penulisan karya tulis ini penulis ingin menerapkan teori-teori dari 

perkuliahan. Adapun tujuan penulisan ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui instansi-instansi mana saja yang terkait dalam proses 

pelayanan jasa penundaan Kapal Tunda KT. Jayanegara 306 oleh PT. 

Pelindo Marine Service Surabaya 

2. Untuk mengetahui bagaimana sistem order kapal tunda KT. Jayanegara 

306 oleh PT. Pelindo Marine Service Surabaya di wilayah kerja PT. 

Pelindo III Surabaya 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala/ masalah yang terjadi pada sistem 

order kapal tunda KT  Jayanegara 306 oleh PT. Pelindo Marine Service 

Surabaya di wilayah kerja PT. Pelindo III Surabaya 
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1.3.2 Kegunaan Penulisan 

Adapun kegunaan dari pada penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi PT. Pelindo Marine Service (PMS) Surabaya 

a. Terciptanya hubungan yang baik antara akademi dengan perusahaan, dan 

juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi masalah yang sama 

yang ada dalam perusahaan. 

b. Dapat menjadi pertimbangan yang bermanfaat dalam mrngambil kebijakan 

manajemen dan sebagai bahan referensi memecahkan masalah-masalah 

dalam kegiatan operasional. 

2. Bagi Civitas Akademika Stimart “AMNI” Semarang 

Memberikan ilmu pengetahuan dan informasi-informasi yang bermanfaat 

bagi taruna-taruni Stimart “AMNI” Semarang khususnya mengenai 

bagaimana sistem order kapal tunda sebagai sarana bantu pelayanan 

pemanduan. 

3. Bagi Pembaca  

Dengan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi para pembaca 

dalam hal sistem penundaan kapal. Mereka dapat memperoleh gambaran 

tentang pemanduan dan penundaan kapal, persiapan yang dilakukan, 

bagaimana order kapal tunda dan hambatan yang dialami saat penundaan. 

4. Bagi Penulis  

Sebagai pengetahuan dan wawasan serta sebagai gambaran bagi taruna-

taruni Stimart “AMNI” dan untuk dapat mengerti dan memahami ilmu 

mengenai bagaimana sistem pelayanan order tunda, pengoperasian kapal 

tunda dan hambatan-hambatan yang terjadi pada sistem order kapal tunda. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Agar susunan dan pembahasan karya tulis lebih sistematis dan terarah, maka 

penulis akan memberikan gambaran penulisan karya tulis secara garis besar 

dalam beberapa bab, yaitu: 

1) BAB 1 Pendahuluan 

 Merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, 

tujuan dan manfaat penulisan, kegunaan penulis,  

2) BAB 2 Tinjauan Pustaka 

Berisi teori-teori yang digunakan dalam penyusunan Karya Tulis yang berasal 

dari buku-buku, jurnal ilmiah maupun media cetak dan on line 

3) BAB 3 Metodologi Penelitian 

 Menguraikan metode apa yang digunakan penulis dalam membuat karya tulis 

ilmiah ini, yang berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa 

sumbernya dan alat apa yang digunakan 

4) BAB 4  Pembahasan Masalah 

 Dalam hal ini menguraikan gambaran umum PT. Pelindo Marine Service 

(PMS) , pihak-pihak yang terkait dalam proses penundaan, bagaimana Sistem 

order kapal tunda KT.Jayanegara 306, dan hambatan-hambatan yang pada 

sistem order kapal tunda KT. Jayanegara 306 

5) BAB 5  PENUTUP 

 Terdiri dari kesimpulan dan saran penulis terhadap masalah yang dialami 

 


