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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya  

adalah perairan dan terletak pada lokasi yang strategis karena berada di 

persilangan rute perdagangan dunia. Sehingga peran pelabuhan dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi maupun mobilitas sosial dan perdagangan 

di wilayah ini sangat besar. Oleh karenanya pelabuhan menjadi faktor penting 

bagi pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian Negara. 

 Pelabuhan merupakan pintu gerbang keluar masuknya barang dari dan 

atau ke suatu Negara dengan memperhatikan peraturan yang ada pada setiap 

pelabuhan tampat kapal-kapal berlabuh. Kapal-kapal yang berlabuh ke 

pelabuhan berasal dari perairan nasional dan perairan internasional. Karena 

banyaknya jumlah kapal yang keluar masuk pelabuhan maka pelabuhan harus 

memiliki kemampuan dalam pelayanan kapal  dan pelayanan barang untuk 

berbagai ukuran kapal. Disamping ukuran pelabuhan juga harus disesuaikan 

dengan jumlah kapal yang masuk dan keluar sehingga arus lalulintas kapal di 

sekitar pelabuhan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu dalam suatu 

pelabuhan harus memiliki system yang memiliki kemampuan dalam 

pelayanan kapal khusunya bongkar muat pelabuhan sehingga waktu yang 

digunakan dapat terpakai secara efektif dan efisien. 

 Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak pelabuhan besar 

yang terbentang dari sabang sampai marauke. Salah satu pelabuhan besar 

tersebut adalah Pelabuhan Tanjung Priok yang terletak di pulau Jawa. 

Pelabuhan yang memiliki nama lain Pelabuhan Sunda Kelapa ini menjadi 

ramai sejak pembukaan Terusan Suez pada tahun 1896 yang menghubungkan 

jalur perdagangan Eropa dan Asia.  

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu gerbang keluar 

masuknya barang dari luar pulau Jawa. Karena letaknya di Ibu Kota Negara, 

secara tidak langsung turut mempengaruhi tingkat aktifitas di pelabuhan.  
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Kapa-kapal yang melakukan aktifitas di Pelabuhan Tanjung Priok 

mengalami pertumbuhan pada tiap tahunnya sehingga diperlukan suatu 

sistem integrasi yang mampu menangani pelayanan kapal secara cepat dan 

efisien mengingat banyaknya instansi yang terkait dalam proses ini. 

 
Gambar 1. Data Operasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2006 – 2009 

(sumber : http:www.priokport.co.id) 

Indonesia Nasional Single Window (INSW) merupakan suatu sistem 

yang terintegrasi dengan perdagangan dan lalulintas berang ekspor-impor, 

sistem nasional Indonesia yang melakukan suatu penyampaian data dan 

informasi secara tunggal (single submission of data and information) 

pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and 

synchronous processing of data and information) dan pembuatan keputusan 

secara tunggal. Indonesia Port Integration System (Inaportnet) adalah 

subsistem INSW dimana Inaportnet menangani pelayan dan perijinan (in/out 

clearance) dari seluruh instansi terkait yang melakukan kegiatan di 

pelabuhan dalam proses kepabeanan dan kepelabuhanan. 

Oleh sebab itu Indonesian Portnet (Inaportnet) dibangun untuk 

mempercepat proses pelayanan dari instansi terkait di pelabuhan, 

memudahkan pengurusan perijinan, serta mengurangi biaya operasional 

sehingga akan mampu meningkatkan kinerja penanganan atas kegiatan 

perdagangan dan lalulintas barang, terutama mendorong percepatan proses 

Port Clearance. Portnet disediakan dalam suatu wadah (portal) yang dapat 

diakses oleh seluruh pengguna jasa pelabuhan, dengan demikian 
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memungkinkan pengiriman dokumen melalui satu gateway-portal dan dari 

lokasi atau entitas mereka yang terkoneksi dalam Sistem Inaportnet ini 

Sesuai SK Mentri Perhubungan  No.KM 53 tahun 2002 tentang Tatanan 

Kepelabuhanan Nasional, dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa untuk 

mewujudkan peran pelabuhan, suatu pelabuhan harus melaksanakan beberapa 

fungsi yaitu: Pelaksana Fungsi Keselamatan Pelayaran, Fungsi Bea Cukai, 

Fungsi Imigrasi, Fungsi Karantina, Fungsi Keamanan dan Ketertiban. 

Untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar 

dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan 

pemangku kepentingan, Kementerian Perhubungan menerapkan Inaportnet, 

yakni sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet. 

Penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang pelabuhan 

tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 

PM 157 Tahun 2015 Tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal 

dan Barang di Pelabuhan, tertanggal 13 Oktober 2015. 

Sesuai arahan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Priok Arif Toha, 

Pelabuhan Tanjung Priok akan terus memacu peningkatan layanan di 

Pelabuhan Tanjung Priok dan memastikan layanan Inaportnet 

diimplementasikan secara konsisten serta peningkatan pengawasan juga 

menyediakan layanan pengaduan. 

Dan juga memastikan layanan Inaportnet di Pelabuhan Tanjung Priok 

akan diterapkan secara konsisten dengan meningkatkan pengawasan dan 

menyediakan layanan pengaduan. Pada peninjauan Pelabuhan Tanjung Priok 

pada Minggu 4 Maret 2018, Menhub Budi Karya telah meminta Pelabuhan 

ini terus berbenah dalam memberikan pelayanan. 

(inaportnet.000webhostapp.com). 

Gordon B. Davis dan Margrethe H. Olson (1988) dalam buku 

Management Information System Conceptual Foundation, Structure and 

http://inaportnet.000webhostapp.com/
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Development mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai “suatu 

sistem manusia dan mesin yang terpadu, untuk menyajikan informasi dan 

data guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan 

dalam suatu organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer. Sistem Informasi lebih menekankan kepada sisi 

kebutuhan akan perlunya sebuah sistem yang dapat menjamin terciptanya 

arus informasi yang efisien dan efektif. 

Realisasi yang penulis dapat selama melaksanakan observasi pada PT. 

Pertamina Trans Kontinental yakni masih kurang maksimalnya penanganan 

pelayanan keagenan kapal dalam sistem inaportnet diakibatkan faktor – factor 

yang mempengaruhi itu sendiri seperti minimnya pengetahuan tentang sistem 

inaportnet, prosedur pelayanan  memalui inaportnet yang kurang dipahami 

oleh para pekerja yg ada di PT. Pertamina Trans Kontinental. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berminat untuk mengkaji lebih 

dalam dan mengemukakan dalam bentuk sebuah karya tulis dengan judul : 

“SISTEM INAPORTNET DALAM IN DAN OUT CLEARANCE PT. 

PERTAMINA TRANS KONTINENTAL TANJUNG PRIOK PADA 

MT. AKROTIRI” 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Mengingat obyek yang luas, sementara jadwal prada yang singkat untuk 

itu penulis membatasi masalah pada : 

1. Bagaimana perkembangan Sistem Inaportnet yang diterapkan di 

pelabuhan Tg. Priok, dan Instansi apa saja yang terkait dalam pelayanan 

keagenan kapal? 

2. Bagaimana informasi standar pelayanan kapal dan barang dalam 

inaportnet? 

3. Institusi apa saja yang terkait dalam lingkungan kerja pelabuhan tanjung 

priok dalam handling keagenan pada kapal MT. Akrotiri?? 
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4. Bagaimana proses In/Out Clearance dan Permohonan SPOG dengan 

System Inaportnet pada MT. Akrotiri? 

5. Biaya dan hambatan apa saja yang terjadi dalam handling keagenan 

kapal pada MT. Akrotiri?  

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penulisan  

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

yang di dapat dari perkuliahan maupun studi kepustakaan dan studi dokumen, 

dengan keadaan atau kenyataan yang di dapat dalam praktek proyek darat, 

sehingga penulis bertujuan : 

1. Mengetahui pekembangan Sistem Inaportnet yang telah diterapkan di 

beberapa pelabuhan di Indonesia salah satunya Pelabuhan Tanjung Priok, 

dan Instansi yang terkait pada saat pelayanan keagenan kapal. 

2. Untuk mengetahui informasi standar pelayanan kapal dan barang dalam 

Inaportnet. 

3. Untuk mengetahui Institusi yang terkait dala lingkngan kerja pelabuhan 

pada MT. Akrotiri. 

4. Untuk mengetahui alur dan proses In/Out Clearance, SPOG 

dengansystem inaportnet pada saat pelayanan keagenan kapal, khususnya 

kapal MT. Akrotiri. 

5. Untuk mengetahui biaya dan hambatan yang terjadi pada handling 

keagenan kapal MT. Akrotiri. 

 

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis mendapat beberapa kegunaan 

antaralain : 

1. Bagi Penulis 

Sebagai masukan bagi penulis untuk memperoleh pengetahuan tambahan 

pengetahuan di bidang pelayaran niaga. 

2. Bagi Pembaca 

Guna memberikan saran kepada pembaca bagaimana sistem kerja   

Inaportnet dalam memperlancar arus barang dan arus kapal keluar masuk   
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di pelabuhan. 

3. Bagi Lembaga 

Memberi gambaran kerja bagi taruna/i di “STIMART AMNI” Semarang 

khususnya yang berkaitan dengan jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran 

Niaga dan Kepelabuhanan. 

4. Bagi Masyarakat 

Memperluas wawasan masyarakat dalam dunia jasa kemaritiman yang 

ada di Indonesia. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan karya tulis ini penulis menyusun menjadi lima Bab. 

Setiap Bab diuraikanlagi menjadi beberapa sub Bab dengan menggunakan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis mengurai kan dalam sub bab antara lain : 

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan Dan 

Kegunaan Penulisan, Sistematika Penulisan. 

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam hal ini penulis menjelaskan tentang Pengertian Inaportnet, 

Tanggung Jawab Agen, Prosedur Clearance. 

BAB 3   METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis membahas metodologi yang penulis 

gunakan untuk menjelaskan dari rumusan masalah yang penulis 

akan identifikasi. 

BAB 4  PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis membahas masalah yang sudah 

teridentifikasi dalam bab I, pemecahan masalah ini berdasarkan 

logika deduktif (pernyataan yang logis dan benar berdasarkan 

teori – teori, aturan – aturan dan lain – lain). 

BAB 5  PENUTUP 

   Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari masalah yang 

telah terpecahkan pada bab IV serta penulis memberikan saran 
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yang ditujukan untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah 

yang muncul. 

 

 


