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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

 2.1.1. Uraian teori-teori atau konsep tersebut harus merujuk berbagai 

sumber pustaka. 

a. Pengertian Sistem 

Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah 

komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling 

berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses 

tertentu. (Fathansyah, 2015) 

b. Pengertian Pelabuhan 

Berdasarkan Undang-Undang Pelayaran No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, 

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari dan/ atau perairan di sekitarnya 

dengan batas-batas tertentu sebagi tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun 

penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat 

berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan 

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan lainnya serta sebagai tempat 

perpindahan intra dan antar moda transportasi. 

c. Pengertian Pemanduan 

Berdasarkan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Tentang 

Pelayaran, Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan 

saran, dan informasi kepada nahkoda tentang keadaan perairan setempat yang 

penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan 

lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.  

Jasa Pelayanan Pemanduan kapal merupakan pelayanan pertama dan 

terakhir yang diberikan kepada kapal yang singgah di suatu pelabuhan. Oleh 

karena itu hal ini menjadi sangat penting untuk terus meningkatkan kualitas 

pelayanannya. (Ika Citra Sari, dkk, 2016) 
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d. Perairan Wajib Pandu 

Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Perairan 

wajib pandu adalah wilayah perairan yang karena kondisi perairannya 

mewajibkan dilakukan pemanduan kepada kapal yang melayarinya. 

e. Pengertian Penundaan Kapal 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 93 Tahun 

2014 Bab 1 Pasal I Butir ke-1 Tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan 

Kapal, Penundaan Kapal merupakan bagian dari pemanduan yang meliputi 

kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal (escort) dan 

membantu (assist) kapal yang berolah-gerak di alur pelayaran, daerah labuh 

jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat ke atau untuk melepas 

dari dermaga, jetty, trestle, pier, pelampung, dolphin, kapal dan fasilitas tambat 

lainnya dengan mempergunakan kapal tunda sesuai dengan ketentuan yang 

dipersyaratkan. 

Penundaan kapal adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, 

menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat atau 

untuk melepas dari tambatan, pelampung, breasthing dolphin, pinggiran dan 

kapal lainnya dengan mempergunakan kapal tunda. (Edy Hidayat, 2009) 

f. Sarana Bantu Pemanduan  

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 93 Tahun 

2014 Bab 1 Pasal I Butir ke-3 Tentang Sarana dan Prasarana Prasarana 

Pemanduan Kapal, Sarana Bantu Pemanduan adalah Peralatan atau sistem yang 

berada di luar kapal serta didesain dan dioperasikan secara langsung digunakan 

pandu dalam melakukan tugas-tugas pemanduan untuk meningkatkan 

keselamatan, efisiensi dalam berolah-gerak kapal. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 

PM 93 Tahun 2014 Tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal 

Bab II Pasal 3 Penggunaan Kapal Tunda digunakan untuk menjamin 

keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dalam pelayaran 
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pemanduan kapal di pelabuhan, perairan dan alur-alur pelayaran, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

(1)  Panjang kapal 70 meter sampai dengan 150 meter menggunakan paling 

sedikit 1 unit kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 2.000 DK dan 

jumlah gaya tarik paling rendah 24 ton bollard pull 

(2)  Panjang Kapal di atas 150 meter sampai dengan 250 meter menggunakan 

paling sedikit 2 unit kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 6.000 

DK dan jumlah gaya tarik paling rendah 65 ton bollard pull  

(3)  Panjang Kapal 250 meter ke atas paling sedikit 3 unit kapal tunda dengan 

jumlah daya paling rendah 11.000 DK dan jumlah gaya tarik paling rendah 

125 ton bollard pull. 

g. Pengertian Prasarana Pemanduan  

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 

PM 93 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 Butir ke-4 Tentang Sarana Bantu dan 

Prasarana Pemanduan Kapal Prasarana Pemanduan adalah Peralatan atau 

sistem yang didesain untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi secara 

tidak langsung digunakan untuk membantu pandu dalam melaksanakan tugas-

tugas pemanduan.  

Dalam pelaksanaan pelayanan pemanduan, penyelenggara atau pelaksana 

pemanduan wajib menyediakan prasarana pemanduan yang mendapatkan 

persetujuan Direktur Jenderal antara lain : 

1.  Stasiun pandu/ Menara pengawas 

2.  Marine VHF (Very High Frequency)  radio 

3.  Marine HT (handly talky) 

4.  Baju penolong (life jacket) 

5.  Kendaraan operasinal 

6.  Rumah operasinal 

7.  AIS (Automatic Identitication System) 

8.  Prasarana penunjang lainnya 
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h. Pandu 

Berdasarkan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Tentang 

Pelayaran, Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika 

yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal. 

 

i. Alur Pelayaran  

Berdasarkan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Tentang 

Pelayaran, Alur Pelayaran merupakan perairan yang dari segi kedalaman, lebar, 

dan bebas hambatan pelayaran lainnya di anggap aman dan selamat untuk 

dilayari.  

j. Kapal Tunda  

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 

PM 93 Tahun 2014 Pasal 1 Butir ke 5 Tentang Sarana Bantu dan Prasarana 

Pemanduan Kapal, Kapal Tunda adalah Kapal dengan karakteristik tertentu 

digunakan untuk kegiatan mendorng, menarik, menggandeng, mengawal 

(escort) dan membantu (assist) kapal yang berlah-gerak di alur pelayaran, 

daerah labuh jangkar maupun klam pelabuhan, baik untuk bertambat ke atau 

untuk melepas dari dermaga, jetty, trestle, pier, pelampung, dolphin, kapal dan 

fasilitas tambat lainnya. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 

PM 93 Tahun 2014 Bab II Pasal 4 Tentang Sarana Bantu dan Prasarana 

Pemanduan Kapal Setiap kapal tunda yang digunakan sebagai sarana bantu 

pemanduan  wajib : 

(1)  Memenuhi persyaratan kelaiklautan 

(2)  Memiliki sertifikat pengujian bollard pull (test sertifikat) dari klasifikasi 

yang diakui oleh pemerintah 

(3)  Memiliki surat persetujuan penggunaan sarana bantu pemanduan dari 

Direktur Jenderal dan 

(4)  Memiliki dokumen kapal yang sah sesuai peraturan perundang-undangan 

terkait.  
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Gambar 1. Kapal Tunda Jayanegara 306  

Sumber : www.pelindomarine.com 

 

k. Kapal Pandu 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 93 Tahun 

2014 Bab I Pasal  1 Butir 6 Tentang Sarana dan Prasarana Pemanduan Kapal, 

Kapal Pandu Kapal dengan karakteristik tertentu digunakan untuk kegiatan 

mengangkut pandu dari atau ke kapal yang akan dipandu. Setiap kapal pandu 

yang digunakan sebagai sarana bantu pemanduan wajib : 

(1) Memenuhi persyaratan kelaiklautan 

(2)  Memiliki surat persetujuan penggunaan sarana bantu pemanduan dari 

Direktur Jenderal dan 

(3)  Memiliki dokumen kapal yang sah sesuai peraturan perundang-undangan 

terkait.  

l. Stasiun Pandu 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 

PM 93 Tahun 2014 Bab I  Pasal 1 Butir ke-8 Tentang Sarana dan Prasarana 

Pemanduan Kapal, Stasiun Pandu adalah Tempat yang dilengkapi dengan 

fasilitas untuk memonitor gerakan kapal serta memberi dan menerima 

kmunikasi serta informasi dari dan ke kapal yang melakukan kegiatan 

pemanduan di pelabuhan, perairan dan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan.  

http://www.pelindomarine.com/
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Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 

PM 93 Tahun 2014 Bab II Pasal 12 Tentang Sarana Bantu dan Prasarana 

Pemanduan Kapal Stasiun pandu harus dapat digunakan sesuai dengan fungsi 

komunikasi dan informasi dalam memonitor gerakan kapal di alur pelayaran, 

daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan, dengan persyaratan paling 

sedikit: 

1.  Mampu digunakan secara optimal dalam setiap keadaan dan segala cuaca 

2.  Tersedia lampu penerangan yang menyala dengan baik 

3.  Tersedia petugas operator pemanduan yang siap 24 jam 

4.  Terletak pada tempat yang strategis sehingga dapat memnitor secara visual   

baik langsung maupun dengan bantuan teknologi, untuk memonitr kegiatan 

pelayanan pemanduan 

5.  Tersedianya 1 unit radar yang dapat dipergunakan 

6.  Tersedianya 2 unit instalasi radio VHF (Very High Frequency)   

7.  Mempunyai ruang istirahat pandu 

8.  Tersedia alat pengukur kecepatan dan arah angin 

9.  Tersedia daftar arus, daftar pasang surut, peta rencana dan buku navigasi  

lainnya 

10. Tersedia petugas operator radio pemanduan sebagai pengendali dan 

operator yang bersertifikat operator radio pemanduan 

11.  Tersedia peralatan penunjang stasiun pandu lainnya. 

m. Operator Radio Pemanduan  

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 

93 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 Butir ke-11 Tentang Sarana Bantu dan Prasarana 

Pemanduan Kapal, Petugas radio stasiun pandu yang memenuhi persyaratan 

bertugas memberikan layanan komunikasi dan informasi terhadap pelayanan 

pemanduan serta memiliki sertifikat operator radio pemanduan yang 

diterbitkan oleh Direktur Jenderal. 

n. Tambat 

Tambatan adalah bangunan fasilitas pelabuhan untuk sandar kapal, dari beton, 

besi/kayu, pelampung, breasthing dolphin, maupun pinggiran pantai. Pihak 
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pelabuhan harus dapat memberikan tempat tambat bagi kapal untuk bongkar 

muat dengan lancar, tertib dan aman. Posisi kapal merapat ke dermaga, dimana 

tali cross kapal terikat pada bolder. (Edy Hidayat, 2009) 

o. Labuh 

Pelabuhan memiliki daerah kerja di daratan DLKR dan juga daerah kerja di 

perairan DLKP. Batas-batas di daratan yang dimaksud disini adalah garis 

pantai dan diperairan adalah titik-titik kordinat di laut yang telah disahkan leh 

Menteri Dalam Negeri atau minimal ditentukan oleh Pemerintah Provinsi. 

Perairan pelabuhan khususnya yang berupa klam pelabuhan harus dapat 

dipergunakan untuk berlabuh kapal dengan aman sambil menunggu pelayanan 

berikutnya yaitu bertambat di dermaga pelabuhan. (Edy Hidayat, 2009) 

p. Kolam Pelabuhan  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2008 

Tentang Pelayaran, Kolam Pelabuhan adalah Perairan di depan dermaga yang 

digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.  

q. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2008 

Tentang Pelayaran, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah Suatu 

keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang 

menyangkut angkuitan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.      

r. Buku harian kapal (log book) 

Biasanya di kapal terdapat beberapa buku harian atau log book seperti, buku 

harian mesin, buku harian radio, buku harian harian geladak, buku harian 

jaga di anjungan,dan yang utama adalah buku harian kapal, buku ini tidak ada 

coretan dan tidak halaman yang hilang, salah penulisan harus diparaf dimana 

kesalahan menulis. Apabila kapal tersebut mengalami kecelakaan maka hal 

pertama mereka di minta memperlihatkan buku harian kapal untuk dipelajari 

seperti KNKT oleh petugas yang memiliki kewenangan, dan Nakhoda kapal 

harus meyakinkan serta menjawab sesuai kebenaran kejadian-kejadian yang 

sebenarnya, dan juga para perwira dan ABK. (HM. Thamrin. AR,  2015)  
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2.1.2 Instansi-instansi yang Terkait dalam Kegiatan Pelabuhan 

Menurut Imam Subekti, 2015 Mengungkapkan Peraturan Pemerintah Nomor 

70 tahun 1996 tentang Kepelabuhanan antara lain menyebutkan bahwa 

pelaksanaan kegiatan di pelabuhan umum terdiri dari instansi pemerintah, 

penyelenggara pelabuhan dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan 

pelayanan jasa kepelabuhan berkaitan dengan lalu lintas kapal, penumpang dan 

barang. 

Instansi pemerintah, penyelenggara pelabuhan dan Badan Hukum Indonesia 

yang dimaksud adalah : 

1. Bidang Pemerintah (Pengaturan) 

a. Administrator Pelabuhan (ADPEL) 

 adalah kepala pada unit organik dilingkungan Departemen 

Perhubungan, melaksanakan tugas kepelabuhan dan mengkoordinasikan 

instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan badan usaha milik negara untuk 

kelancaran tugas kepelabuhan yang diusahakan oleh badan usaha 

pelabuhan. 

Untuk pelabuhan yang dipimpin oleh kepala Pelabuhan Administrator 

Pelabuhan mencakup lalu lintas angkutan laut, kesyahbandaran, navigasi 

dan kesatuan penjagaan laut dan pantai (KPLP) mempunyai tugas : 

- Melaksanakan pengendalian fungsi kebandaran, perkapalan, jasa 

maritime, perambuan, dan penerangan pantai, elektronika dan 

telekmunikasi pelayaran, pengamanan pelabuhan dan Bandar lalu lintas 

angkutan laut. 

- Mengkoordinasikan instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan Badan 

Usaha Milik Negara untuk kelancaran tugas kepelabuhan di daerah 

lingkungan kerja pelabuhan yang dusahakan oleh Badan usaha 

Pelabuhan 

 Menurut Dedeh Suryani, dkk, 2018 Fungsi Kesyahbandaran dilaksanakan 

oleh subseksi laik layar dan kepelautan yang mempunyai tugas melakukan 

pengawasan laik layar dapelautan, ahli muatan di perairan pelabuhan, 

keselamatan pengerukan, reklamasi dan pembangunan fasilitas pelabuhan 
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sesuai dengan kewenangan serta menertibkan surat persetujuan  berlayar. Cara 

pengawasan Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 

pelaksana di daerah/lapangan (portstate control) adalah sebagai berikut : 

1) Pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar 

2) Pengawasan terhadap keluar masuk dan gerakan kapal dalam Bandar 

3) Pengawasan/penertiban hukum-hukum yang berlaku dalam bidang 

perkapalan dan pelayaran 

b. Bea dan Cukai  

melaksnakan fungsi pemerintahan tentang pembinaan, pengaturan dan 

pengawasan lalu lintas barang melalui pelabuhan serta pengamanan 

keuangan negara. 

c. Imigrasi 

 Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pembinaan, pengaturan, dan 

pengawasan kewarganegaraan para penumpang dan ABK 

d. Kesehatan Pelabuhan 

Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pembinaan, pengaturan dan 

pengawasan atas terselenggaranya kesehatan di pelabuhan baik didarat 

maupun diatas kapal guna mencegah penularan penyakit. 

e. Karantina Tumbuh-tumbuhan dan karantina hewan 

 Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pembinaan, pengaturan dan 

pengawasan atau lalu lintas tumbuh-tumbuhan dan hewan guna mencegah 

terjadinya penularan atau penyebaran hama penyakit tumbuh-tumbuhan dan 

hewan serta pengaman terhadap tumbuh-tumbuhan langka dan satwa. 

f. KPPP (Kesatuan Pelaksaan Pengaman Pelabuhan/ POLRI) 

Menangani keamanan dan ketertiban umum di dalam daerah kerja 

pelabuhan. Instansi KPPP ini taktis operasinal dibawah wewenang ADPEL 

dan administratip dibawah POLTABES. 
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2. Bidang Perusahaan (Pengusaha), baik BUMN maupun Swasta 

a. PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (PT.PELINDO) adalah Badan Usaha 

Milik Negara yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pengusahaan 

pelabuhan. 

b. Perusahaan Pelayaran adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

penyelenggarakan angkutan melalui laut dengan mempergunakan kapal 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Agen adalah Perusahaan Pelayaran yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran 

lainnya untuk mewakili segala kepentingan di pelabuhan, pada umumnya,  

c. Perusahaan Bongkar Muat (PBM), adalah perusahaan yang secara khusus 

bergerak di bidang bngkar muat barang dari/ke kapal. 

d. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), adalah perusahaan yang 

melakukan pengurusan dokumen dan pekerjaan yang menyangkut 

penerimaan/penyerahan (receiving/delivery) muatan yang diangkut melaui 

laut, untuk diserahkan kepada atau diterima dari perusahaan pelayaran atas 

perintah pemilik barang. 

Freight Forwarding adalah perusahaan yang sama dengan EMKL, hanya 

Freight Forwarding ruang lingkupnya lebih luas (angkutan laut, darat dan 

udara). 

e. Perusahaan Pergudangan (perveem) adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang angkutan darat, pergudangan di pelabuhan ini termasuk lapangan 

penimbunan yang disediakan. 

f. Perusahaan Angkutan Truck, Perusahaan yang menawarkan jasa 

pekerjaan di bidang transportasi darat. Perusahaan ini banyak digunakan 

untuk kegiatan bngkar muat dari/ke kapal secara langsung 

(loosing/afscheep). 

g. Perusahaan pertongkangan, adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

angkutan REDE, banyak digunakan bagi pelabuhan yang kapal-kapal tidak 

dapat sandar (harus labuh) sehingga pelabuhan yang menggunakan jasa 

tongkang untuk melangsir barang dari kapal ke dermaga atau sebaliknya 

disebut Pelabuhan Rede. 
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h. Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) 

Bentuk uasaha ini semua adalah Pool Buruh, kemudian berubah menjadi 

Yayasan Usaha Karya (YUKA) dan terakhir menjadi Koperasi Tenaga 

Kerja Boongkar Muat (Koperasi TKBM). 

Usahanya menawarkan jasa pada bidang tenaga kerja (buruh) yang sudah 

terdaftar sebagai buruh tetap (BUPELTA) untuk kegiatan-kegiatan 

stevedoring, cargodoring, delivery, receiving, stripping, stuffing dan lain-

lain yang berkaitan dengan itu di pelabuhan. Setiap buruh yang dibutuhkan 

oleh Perusahaan Bngkar Muat (PBM) untuk kegiatan seperti harus 

dimintakan/dilayani oleh Koperasi TKBM. 

i. Perusahaan Depo Container adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

penyediaan lapangan container kosong (Empty Container), bisa terletak 

dalam pelabuhan maupun di luar pelabuhan. 

j. Perusahaan galangan kapal 

k. Disamping/perusahaan tersebut yang tugasnya berkaitan dengan kelancaran 

lalu lintas kapal dan barang, masih ada instansi lain yang biasanya lokasinya 

di luar lintas kapal dan barang, masih ada instansi lain yang biasanya 

lokasinya di luar pelabuhan, seperti perusahaan asuransi, perbangkan, 

Sucofindo dan lain-lain.   

 

2.1.3. Proses Pelayanan Kapal 

Berdasarkan Undang-Undang Repubik Indonesia No. 17 Tahun 2008 

tentang Pelayaran pada pasal 198 Ayat 1 ditegaskan, untuk kepentingan 

keselamatan dan keamanan berlayar, serta kelancaran berlalu lintas di perairan 

tertentu dan pelabuhan untuk ukuran kapal tertentu wajib menggunakan 

seorang pandu. Hal ini disebabkan adanya perbedaan karakteristik lingkungan 

pelabuhan yang satu dengan yang lain serta keterbatasan pengetahuan nahkoda 

terhadap kondisi setiap pelabuhan, menyebabkan nahkoda kapal memerlukan 

bantuan seseorang yang memahami konsi pelabuhan yang akan disinggahinya. 

Secara sederhana berikut ilustrasi dari pelyanan kapal di suatu pelabuhan 

yang dicantumkan pada gambar 1. 
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Gambar 2. Alur Pelayanan Kapal 

http://www.indonesiaport.co.id 

 

 

Layanan kapal dapat di gambarkan dengan ilustrasi berikut ini misalnya, 

sebuah kapal barang hendak masuk ke pelabuhan yang dikelola IPC (Indonesia 

Port Corporation). Kapal barang tersebut harus berlabah di luar pelabuhan, lalu 

para petugas yang berwenang melakukan tugasnya disini, sambil menunggu 

pemeriksaan dari petugas yang bersangkutan serta menunggu informasi dari 

pelabuhan tentang kesiapan bersandar di dermaga. Bila informasi dari dermaga 

telah siap untuk bersandar, maka kapal barang tersebut segera bergerak menuju 

pelabuhan dan dermaga sandar. Demi menjaga keselamatan awak dan kemanan 

kapal, ketika memasuki kolam pelabuhan, mesin kapal dalam kondisi mati, 

sambil mengamati kondisi kolam pelabuhan serta menunggu datangnya 

seorang pandu. Pada saat inilah dimulai bekerjanya seorang pandu, istilah ini 

dikenal dengan pelayanan pemanduan kapal. Selanjutnya kapal bergerak, 

pergerakannya dibantu kapal tunda karena mesin kapal dalam keadaan mati 

(penggunaaan jumlah kapal tunda disesuaikan dengan panjang kapalnya). 

Ketika mendekat dermaga, dibantu kapal kepil untuk menambatkan tali kapal 

ke dermaga. Setelah kondisi kapal bersandar dengan sempurna kemudian 

dilanjutkan dengan proses bongkar muat barang. Setelah selesai kegiatan 

bongkar muat, selanjutnya persiapan lepas sandar kemudian kapal bergerak ke 

dermaga untuk menuju laut lepas dengan dibantu jasa pemanduan kapal 

kembali menggunakan bantuan kapal tunda (pelayanan kapal keluar). 
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Berdasarkan ilustrasi di atas, diketahui bahwa jasa pelayanan pemanduan 

berperan penting dalam kelancaran pelayanan kapal pada suatu pelabuhan. 

Pelaksaan jasa pemanduan merupakan salah satu yang perlu diperhatikan dari 

seluruh rangkaian pelayanan di pelabuhan, karena merupakan pemberian jasa 

pelayanan pertama dan terakhir yang diberikan kepada kapal yang akan 

berkunjung dan berangkat dari pelabuhan. Pengelolaan jasa pemanduan yang 

baik akan membantu mempercepat pelayanan kapal, menjaga ketertiban berlalu 

lintas sehingga menjaga keselamatan dan keamanan lingkungan pelabuhan 

serta memberikan kesan bagi pengguna jasa di pelabuhan tersebut. Ini akan 

berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah maupun negara. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Lasse, 2014 dalam Ika Citra Sari (2017), bahwa 

pelabuhan berfungsi sebagai gateway, link, interfce, dan industrial entity 

 

2.1.4.  Sistem Pelayanan Jasa Kapal 

a. Vessel Administration System and Automation (VASA) 

Menurut Bambang S, 2017 Aplikasi Vasa (Vessel Administration System 

Autmation) ini berfungsi untuk mengakomodir Sistem Perencanaan, 

Pencatatan, dan Administrasi Kapal. Selain itu, juga digunakan untuk 

menstandarkan proses bisnis pelayanan kapal di seluruh pelabuhan yang 

dikelola Pelindo III guna menfasilitasi kegiatan berupa tambat, pandu, air 

kapal, labuh ,tunda dan kegiatan tetap di pelabuhan.   

Sementara itu menggantikan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi 

vasa sebagai berikut: 

a. Sebelum menggunakan VASA: 

(1) Permohonan pelayanan kapal masih dapat diminta oleh pengguna jasa 

1 X 24 jam setelah kapal ikat tali 

(2) Pengguna Layanan tidak wajib melakukan pembayaran EPB setelah 

meminta pelayanan kapal 

(3) Kegiatan pelayanan kapal masih dapat di input di aplikasi setelah kapal 

selesai berkegiatan. 
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b. Setelah Menggunakan VASA: 

(1)  Permohonan pelayanan kapal diajukan minimal 2 X 24 jam sebelum 

kapal sandar atau maksimal saat kapal ikat tali 

(2) Pengguna jasa wajib melakukan EPB setelah mengajukan permohnan 

pelayanan kapal 

(3) Kegiatan pelayanan kapal harus dicatat secara real time di aplikasi 

mulai dari waktu kedatangan kapal, tanggal tali ikat, pengisian air, 

tanggal lepas tali dan waktu keberangkatan kapal 

(4) Nota dapat langsung terbit dan terhubung otomatis ke aplikasi 

anjungan sesudah dilakukan proses verifikasi sesaat setelah kapal 

selesai berkegiatan. 

 

 

Gambar 3.  Aplikasi Vessel Administration System Automation (VASA) 

Sumber : Sumber:http://inco.pelindo.co.id/Monitoring/Pelayanan-Kapal 

 

c. Alur Proses Pelayanan Pemanduan Kapal 

Berikut ini adalah Alur Proses Pelayanan Pemanduan Kapal yang di 

gunakan di wilayah kerja PT. Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) untuk 

membantu menyandarkan kapal.  

 

http://inco.pelindo.co.id/Monitoring/Pelayanan-Kapal
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Gambar 3. Sistem Alur Proses Pelayanan Pemanduan Kapal di Pelindo III  

 

 

 

 

 

Gambar 4. Sistem Alur Proses Pelayanan Pemanduan Kapal di Pelindo III 

Sumber : PT. Pelindo III Surabaya 
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2.1.5. Kendala/masalah yang dihadapi 

Menurut Aswan Hasoloan, 2017 mengatakan bahwa pada dasarnya dalam 

penerapan sistem operasional pelayanan kapal dan barang berbasis Online pada  

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan juga memiliki kendala/ 

permasalahan antara lain : 

a. Dalam kondisi tertentu koneksi jaringan mengalami gangguan (down 

system) sehingga pelayanan tidak dapat dilaksanakan dan hanya dilakukan 

secara manual 

b. Permasalahan teknis sistem yang timbul tidak dapat diselesaikan oleh 

petugas setempat hanya dapat diselesaikan oleh petugas yang berada di 

Pusat (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Jakarta) sehingga 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menindaklanjuti 

penyelesaiannnya. 

c. Masih terdapat petugas yang terkait langsung dalam proses pelayanan belum 

memiliki kompetensi didalam bidangnya sehingga proses pelayanan dapat 

terkendala apabila terjadi permasalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


