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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Sistem Inaportent sebagai alat (tool) yang mampu menbantu proses 

pengurusan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Inaportnet mencakup Instansi 

pemerintah yang terdiri dari Bea Cukai, Pelabuhan Indonesia, Karantina Imigraasi 

Dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) serta pihak swasta Perusahaan Pelayaran 

(Agent) dalam bentuk portal yang mampu diakses pengguna jasa pelabuhan tanpa 

harus datang ke Insatansi terkait (paperless) kecuali ada permasalahan diluar 

Sistem. 

       Berdasarkan gelaran KTT ASEAN 2011 di Nusa Dua menghasilakn Bali 

Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations. Semangat 

dari deklarasi teraebut yang kemudian disebut sebagai Bali Concord III tersebut 

adalah memastikan partisipasi dan kontribusi aktif ASEAN mengatasi berbagai 

permasalahan fundamental global dewasa ini. Penanda tanganan dokumen Bali 

Concord III dilakukan  oleh para Pemimpin ASEAN di Bali Nusa Dua 

Convention Center. 

      National Single Window (NSW) terdiri dari dua pilar cakupan layanan, yakni 

Trade System dan Port System. Yaitu sistem yang menangani masalah dokumen 

dan kepabeanan sementara Portnet mengatur perizinan keluar masuk kapal 

terutama proses Port Clearance di pelabuhan. 

 

2.1 Pengertian, Karakteristik dan Tata Cara Pengoperasian Indonesian 

PortNet  

 

1. Pengertian Inaportnet 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 

2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di  

Pelabuhan.“Inaportnet adalah sistem layanan tunggal secara elektronik 

berbasis internet/web untuk mengintegrasikan sistem informasi 

kepelabuanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik 

dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan di pelabuhan”. 

http://jdih.dephub.go.id/
http://jdih.dephub.go.id/
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Pada dasarnya Inaportnet merupakan sistem yang berbasis jaringan 

internet/Web Service terkait dalam pelayanan kedatangan maupun 

keberangkatan kapal serta kegiatan bongkar muatnya. Sistem yang dibuat 

agar pengguna jasa (Perusahaan Pelayaran maupun Perusahaan Bongkar 

Muat) dalam malakukan permohonan pelayanan atau yang sering kita 

dengar di dunia pelayaran clearance in/out untuk melakukan kegiatan 

kedatangan dan keberangkatan kapal maupun terkait Rencana Kegiatan 

Bongkar Muat untuk muatan di kapal tidak harus datang ke instansi 

pemerintah untuk melakukan clearance, atau dengan kata lain 

meminimalisir pengguna jasa bertatap muka dengan petugas pemerintah 

yang berwenang. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian 

Perhubungan memberantas pungutan liar di sektor Perhubungan. 

Pengguna Inaportnet adalah instansi pemerintah & badan usaha 

pelabuhan  serta pelaku industri logistik di Indonesia yang memanfaatkan 

jasa kepelabuhanan seperti:  Perusahan Pelayaran / agents, Perusahaan 

Bongkar Muat (PBM) dan Jasa Pengurusan Transortasi (JPT). 

2. Karakteristik Sistem Inaportnet : 

a. Berbasis web : Selalu dapat diakses dimana saja dan kapan saja (24 jam 

dalam 7 hari) 

b. Mudah digunakan 

c. Aman : Pertukaran data dan informasi terjamin kerahasiaannya 

d. Cerdas (Intelligent) : Sistem dapat menyesuaikan dengan kondisi 

pengguna. 

e. Netral : Tidak memihak, sistem hanya memberikan akses sesuai dengan 

tingkat kepentingan pengguna. 

f. Otomasi Bisnis Proses existing. Sistem hanya mengotomasi/streamline 

bisnis proses yang ada (sesuai dengan peraturan/ketentuan yang 

berlaku) 

g. Layanan terintegrasi. 

Sampai pada akhir tahun 2016 yang lalu sistem Inaportnet secara resmi 

telah berjalan di empat pelabuhan utama di Indonesia, Pelabuhan Utama 
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Makassar, Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung 

Priok dan Pelabuhan Utama Tanjung Perak. untuk melihat beritanya. 

Dan secara bertahap akan dikembangkan dan dioperasikan untuk 12 

pelabuhan lainnya di Indonesia, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor  PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan 

InaPortnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan dan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 192 Tahun 2015 tentang 

Perubahan PM 157 Tahun 2015. 

Penerapan Inaportnet merupakan wujud nyata untuk tercapainya 

Indonesia Nasional Single Window (INSW). Seperti yang telah diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008, Indonesian National Single 

Window adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan dilakukannya suatu 

penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan 

informasi secara tunggal dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk  

pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. Dalam implementasi 

terkait dengan layanan logistic di Indonesia, terutama yang memnfaatkan 

jasa transportasi laut, INSW terbagi atas Tradenet dengan InaPortnet. 

Tradenet merupakan layanan terintegrasi pengurusan izin barang 

ekspor/impor yang saat ini dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai.Sedangkan Inaportnet merupakan integrasi layanan perizinan 

kapal (port clearance) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut (Dirjen Hubla). 

3. Tata Cara Pelayanan Sistem Inaportnet  

Tata cara pelayanan Inaportnet tertuang dalam Peraturan Direktur  

Jenderal  Perhubungan Laut Nomor: HK.103/3/II/DJPL-15 tentang Tata 

Cara Pelayanan Kapal dan Barang Menggunakan Inaportnet di Pelabuhan. 

Dalam pelayanan Inaportnet akan banyak menggunakan singkatan atau 

istilah, sehingga perlu rekan – rekan pembaca pahami istilah – istilah 

tersebut sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kekeliruan. 

 

Adapun istilah – istilah yang sering digunakan atau yang terdapat pada   

https://sea-and-port.blogspot.com/2017/02/bagaimana-tata-carapelayanan-sistem.html
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layanan Inaportnet adalah sebagai berikut : 

a. AP : Agen Pelayaran/Perusahaan    

                                             Pelayaran 

b. PBM  : Perusahaan Bongkar Muat 

c. PMKU  : Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha 

d. PKK  : Pemberitahuan Kedatangan Kapal 

e. SPM   : Surat Persetujuan Kapal Masuk Pelabuhan  

                                               (Clearance In) 

f. KBM   : Rencana Kegiatan Bongkar Muat  

g. PPKB  : Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang 

h. RPK-RO  : Rencana Penambatan Kapal dan Rencana      

    Operasi 

i. PPK   : Penepatan Penyandaran Kapal 

j. SPK   : Surat Perintah Kerja 

k. SPOG  : Surat Persetujuan Olah Gerak 

l. LKK    : Laporan Keberangkatan Kapal 

m. LK3  : Laporan Kedatangan dan Keberangkatan   

     Kapal 

n. SPB       : Surat Persetujuan Berlayar (Port  

 Clearance) 

o. LAB  : Laporan Kedatangan Kapal 

p. JPT  : Jasa Pengurusan Transportasi (Freight  

                                            Forwarding) 

q. WARTA KAPAL  : adalah suatu bentuk pelaporan secara    

  elektronik yang disampaikan oleh     

   perusahaan angkutan laut nasional,    

  penyelenggara angkutan laut khusus, agen    

                                               umum, dan/atau sub agen kepada    

                                               Penyelenggara Pelabuhan dan Syahbandar  

                                               mengenai kondisi umum kapal dan  

                                               muatannya sebelum kapal memasuki  
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                                               pelabuhan (PKK dan SPM) dan/atau  

                                               sebelum kapal meninggalkan pelabuhan  

                                               (LKK, LK3 dan SPB). 

r. SI    : Shipping Instruction 

s. HUB PAYMENT  : adalah Pusat Distribusi dan monitoring  

        tagihan PNBP (Penerimaan Negara Bukan    

                                              pajak) dari seluruh aplikasi online  

                                      Kementerian Perhubungan untuk  

                                              pembayaran dan penyetoran PNBP ke Kas  

                                        Negara yang terhubung melalui SIMPONI  

                                              (Sistem Informasi PNBP Online).  

Perlu diketahui tidak semua kapal dapat dilayani dengan sistem online 

Inaportnet atau dengan kata lain pelayanan yang digunakan dengan cara 

manual. Ada pun kapal – kapal yang tidak dilayani menggunakan sistem 

Inaportnet sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut 

Nomor: HK.103/3/II/DJPL-15 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal dan 

Barang Menggunakan Inaportnet di Pelabuhan (Pasal 2, Ayat (2)) adalah 

sebagai berikut : 

a. Kapal pelayaran rakyat; 

b. Kapal yang berukuran 35 GT kebawah; 

c. yang beroperasi tetap pada daerah pelayaran tertentu dengan waktu    

pelayaran kurang dari 6 (enam) jam; dan 

d. Kapal Perikanan. 

Dan pada peraturan tersebut diatas juga (Pasal 17) menerangkan Dalam 

hal terjadi kerusakan/gangguan pada Inaportnet sehingga tidak dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya, penggunaan melalui sistem elektronik 

untuk sementara waktu diganti dengan cara manual dan Sistem Level 

Agreement (SLA) tidak berlaku sampai dengan Inaportnet dapat berfungsi 

kembali”. 
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Sebelum dilanjutkan pembahasan tata cara pelayanan Inaportnet perlu 

diketahui terlebih dahulu, untuk bisa menggunakan layanan tersebut 

pengguna layanan harus memiliki Hak Akses langsung ke sistem Inaportnet, 

untuk dapat mendapatkan pelayanan, pengguna layanan harus mengajukan 

permohonan akses pengguna melalui sistem inaportnet 

(http://inaportnet.dephub.go.id).  

Website di atas merupakan Portal Inaportnet untuk pengguna jasa 

(AP,PBM dan JPT) untuk melakukan permintaan pelayanan di Inaportnet. 

Sedangkan untuk Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang pengguna jasa 

masuk ke Portal PPKB Online miliknya Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III 

maupun Pelindo IV. 

Kembali ke pembahasan Hak Akses, pada website tersebut tersedia 

layanan Registrasi PMKU (AP, PBM maupun JPT) yang berisikan formulir 

pendaftaran untuk mendapatkan Hak Akses di Inaportnet.Jika Hak Akses 

telah didapat barulah pengguna layanan dapat menggunakan sistem 

Inaportnet untuk setiap pelayanan yang dibutuhkannya. Untuk bagaimana 

cara Registrasi PMKU Perusahaan Pelayaran, PBM maupun JPT dan cara 

pengisian formulir akan kita ulas pada artikel terpisah.  

4. Tata Cara Pelayanan Kapal Masuk 

Untuk mengajukan layanan kedatangan kapal dan operasi bongkar 

muat, dalam waktu paling lambat 1x24 jam AP terlebih dahulu harus 

mengajukan penunjukan keagenan untuk di verifikasi oleh Penyelenggara 

Pelabuhan sehingga status layanan keagenan tadi berubah status buat warta 

kapal, di lanjutkan AP melengkapi data pada warta kapal tersebut untuk 

selanjutnya warta dikirimkan ke Penyelenggara Pelabuhan dalam bentuk 

PKK dan ke Syahbandar dalam bentuk SPM. Perlu diingat, apabila waktu 

pelayaran kurang dari 1x24 jam, PKK dan SPM diajukan pada saat kapal 

akan meninggalkan pelabuhan asal menuju pelabuhan tujuan. 

Dalam proses verifikasi oleh masing – masing instansi batas waktu 

untuk memberikan respon ke Inaportnet adalah 5 (lima) jam sejak layanan 

diterima. Pada kenyataannya respon yang di berikan oleh masing – masing 
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instansi bahkan kurang lagi dari yang telah ditetapkan baik untuk jenis 

pelayaran dalam negeri maupun pelayaran luar negeri, ini merupakan nilai 

tambah dari pelayanan prima yang diberikan. Di layanan Inaportnet di kenal 

dengan First Come First Service. 

Setelah PKK dan SPM di setujui, PBM baru bisa mengajukan Rencana 

Kegiatan Bongkar Muat dari data PKK yang telah di verifikasi oleh 

Penyelenggara Pelabuhan untuk selanjutnya diverifikasi RKBM sebagai 

data yang digunakan  untuk melakukan pengawasan kegiatan bongkar muat 

dan penarikan PNBP Pengawasan Bongkar Muat 1% sesuai dengan jenis 

barang yang telah ditentukan. 

Selanjutnya BUP mengirimkan data RPK-RO ke Penyelenggara 

Pelabuhan dari PPKB yang diajukan AP yang sebagian datanya dari PKK 

yang telah di verifikasi.Data yang masuk ke penyelenggara pelabuhan dalam 

bentuk layanan PPK untuk penyandaran kapal.Dan penerbitan SPK Pandu 

dari BUP apabila PPK telah di tetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan.dan 

SPOG dapat diterbitkan paling lambat 1 (satu) jam sejak SPK Pandu 

diterbitkan. 

5. Tata Cara Pelayanan Kapal Keluar 

Berdasarkan yang diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan 

Laut Nomor: HK.103/3/II/DJPL-15 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal dan 

Barang Menggunakan Inaportnet di Pelabuhan. dalam waktu paling lama 6 

(enam) jam sebelum kapal keluar AP mengajukan layanan kapal keluar di 

Inaportnet yang datanya masuk ke Penyelenggara Pelabuhan berupa LKK 

dan LK3, dan ke Syahbandar dalam bentuk SPB. 

LKK yang telah di verifikasi oleh Penyelenggara Pelabuhan akan secara 

otomatis direspon oleh SIMPONI untuk penerbitan Kode Billing yang 

selanjutnya AP melakukan pembayaran PNBP Labuh dari Kode Billing 

yang didapat, apabila telah dilunasi oleh AP secara otomatis LK3 sudah bisa 

di lakukan verifikasi dan data bisa masuk ke Syahbandar sehingga bisa 

melakukan verifikasi data agar SPB terbit. 
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Pernerbitan SPK Pandu untuk kapal keluar paling lambat 1 (satu) jam 

sejak Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan.Dan penerbitan SPOG 

paling lambat 1 (satu) jam sejak SPK Pandu diterbitkan. 

 

2.2 Peran , Fungsi dan Tugas Keagenan 

1. Peran keagenan  

Suwarno (2011) usaha pokok prusahaan pelayaran adalah mengangkut 

barang / penumpang, khususnya barang dagangan dari suatu pelabuhan 

pemuat untuk disampaikan ke pelabuhan pembongkaran (tujuan) dengan 

kapal milik sendiri , mencarter, atau kerja sama dengan pihak-pihak ketiga. 

usaha keagenan yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran, adalah 

mengageni perusahaan pelayaran asing/lain a tau principal dengan 

memberikan jasa dalam pengurusan sesuatu yang berkaitan dengan 

kepentingan kapal, muatan, container, dan freight dari principal. usaha 

sampingan adalah kegiatan diluar tersebut diatas, tetapi menunjang usaha 

pelayaran baik dalam bentuk fisik atau keuntungan yang diperoleh. 

Menurut Ezra Ridel Moniung (2015), Aspek Hukum Perjanjian  

Keagenan/Distributor Secara khusus ketentuan perundang-undangan yang 

mengatur tentang keagenan/distributor belum ada, jadi ketentuan-

ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh 

beberapa departemen teknis misalnya, Departemen Perdagangan dan 

Perindustrian yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan 

Nomor 77/KP /III/78, tanggal 9 Maret 1978 yang menentukan bahwa 

lamanya perjanjian harus dilakukan. Sampai dengan dikeluarkannya 

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 

23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan 

(Kepmen No.23/1998) sebagaimana kemudian diubah dengan 

dikeluarkannya Keputusan Meteri No. 159/MPP/Kep/4/1998 tentang 

Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

No.23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Perdagangan. Selain 

itu para pihak dalam membuat Perjanjian keagenan dan/atau distributor 
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biasanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang 

dianut oleh Pasal 1338 KUHPerdata. 

Menurut Budi Santoso (2015), mengemukakan dalam pasal 1 agen 

disebutkan bahwa adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak 

sebagai perantara untuk dan atas nama principal berdasarkan perjanjian 

untuk melalukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan haats fisik barang 

dana tau jasa yang di miliki/dikuasi oleh principal yang 

menunjuknya.berdasarkan ketentuan sebagaimana di sebutkan dalam pasal 1 

di atas maka agen mempunyai karakter-karakter sebagai berikut: 

a. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional  

b. Agen bertindak selaku perantara 

c. Agen bertindak untuk dan atas nama principalnya 

d. Hubungan hukum antara principal dana gen di tuangkan dalam bentuk   

      perjanjian kegenan  

e. Tujuan di tunjuknya agen adalah untuk pemasaran barang atau jasa 

f. Agen tidak perlu melakukan pemindahan ha katas barang atau jasa yang  

      di kuasakan padanya oleh principal. 

Dalam dunia pelayaran kita mengenal beberapa pokok masalah, salah 

satu diantaranya ialah keagenan kapal dalam hal ini yang mempunyai tugas 

dan wewenang adalah bagian keagenan. Dalam perusahaan pelayaran PT. 

Bahtera Adhiguna bagian keagenan merupakan salah satu penunjang utama 

perusahaan karena setiap kapal yang akan bersandar guna kepentingan 

tertentu harus lebih dahulu menghubungi agen yang ditunjuk sesuai dengan 

perusahaan yang menangani kapal - kapal tersebut di pelabuhan. 

Dalam pengertian jasa keagenan berarti perusahaan pelayaran sebagai 

penjual jasa dan berkedudukan sebagai sub agen harus memberikan jasa 

pelayaran terhadap agen umum untuk melayani kapal-kapal yang 

diageninya. Agen bekerja atas petunjuk dari pemilik (owner) atau seolah - 

olah pemilik untuk mengurus kapal selama melakukan bongkar muat di 

pelabuhan setempat dengan mendapat imbalan dari pihak yang menunjuk. 
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Sejalan dengan pengertian diatas Engkoh Kosasih dan Hananto 

Soewedo (2010) mendefinisikan bahwa keagenan umum (general agent) 

adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran lain 

di indonesia atau perusahaan asing diluar negeri (selaku principal ) untuk 

mengurus segala sesuatu yang berkaitan tentang kepentingan kapal principal 

tersebut ( kapal milik, kapal carter yang dioprasikan principal ). Jadi 

perusahaan pelayaran dapat menunjuk agen dalam hal dibutuhkan untuk 

melayani prusahaan lain. 

Dalam melaksanakan tugas keagenan, general agent akan menunjuk 

port agen sebagai pelaksanaan yaitu cabang dari perusahaan pelayaran yang 

menjadi general agent tersebut bila suatu perusahaan tidak mempunyai 

cabang, general agent akan menunjuk cabang dari perusahaan pelayaran 

lain seagai sub-agent. 

2. Pelabuhan 

Menurut Edy Hidayat, dkk (2009), perkembangan pelabuhan di 

indonesia terlebih di dunia semakin pesat dan komplek. Era kontainerisasi 

mengubah fasilitas dan pelabuhan, pola distribusi serta diperlukan system 

informasi yang canggih seiring dengan era globalisasi. Peraturan 

kepelabuhanan pun harus disesuikan dengan perkembangan paska 

ditetapkan Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang 

merangarah ke liberalisasi yang memberikan kesempatan kepada pihak 

swasta Indonesia untuk berperan serta dalam mengelola pelabuhan khusu 

snya sebagai terminal operator dengan harapan menumbuhkan kopetisi yang 

menghasilkan efesiensi dan efektifitas di pelabuhan.  

Kondisi pelabuhan menurut jurnal dari Benny Agus Setiono (2010) 

mengemukakan bahwa pelabuhan-pelabuhan dindonesia saat ini diatur 

berdasarkan UU pelayaran tahun 1992 dan peraturan-peraturan pendukung 

.rezim pengaturan yang baru. Dibawah paying UU pelayaran tahun 2008 

tidak akan dilaksanakan sepenuhnya hingga tahun 2011. System pelabuhan 

Indonesia di susun menjadi sebuah system hieraki byang terdiri atas sekitar 

1.700 pelabuhan terdapat 111 pelabuhan termasuk 25 pelabuhan strategis, 
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utama yang dianggap sebagai pelabuhan komersial yang dikelolah oleh 

empat BUMN, perum pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV.  

3. Institusi yang berkepentingan di lingkungan kerja pelabuhan (masyarakat 

pelabuhan) 

Menurut Edy hidayat, dkk (2009) institusi yang berkepentingan 

dilingkungan kerja di pelabuhan (masyarakat pelabuhan) maysyarakat 

pelabuhan, yaitu institusi/unit/badan yang melakukan kegiatan dan 

kepentingan bisnis maupun pemeritahan didalam pelabuhan, antara lain:  

a. Administrtator Pelabuhan (ADPEL) 

ADPEL merupakan aparatur pemerintah (direktorat jendral 

perhubungan laut departemen pelabuhan) yang memiliki peran dan 

tugas dipelabuhan sebagai koordinator bagi instansi-istansi yang 

berkepentingan di lingkungan pelabuhan. Adapun tugas meliputi 

1) Menjaga keselamatan pelayaran (syahbandar) 

2) Menyediakan sarana bantu navigasi (distrik navigasi) 

3) Menjamin keamanan dan ketertiban perairan (KPLP) 

4) Memlihara kelestarian lingkungan. 

b. Bea cukai  

Beacukai merupakan aparatur pemerintah ( derekterot jendral bea 

dan cukai departemen keuangan) yang bertugas dipelabuhan sebagai 

pelaksanaan pengawasan dan pengamanan pendapatan negara (bea 

masuk, cukai), menjamin kelancaran arus barang sesuai dikumen 

barang espor-impor, dan mencegah terjadinya penyeludupan barang. 

c. Imigrasi 

Imigrsi merupakan apatur pemerintah (Direktorat jenderal Imigrasi 

Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia) yang bertugas di 

pelabuhan sebagai penyelenggara kegiatan keimigrasian yang terkait 

dengan pelayanan, perijinan, pengawasan, pengamanan dan 

pengendalian lalu lintas orang antar negara, serta keberadaan orang 

asing di wilayah negara Indonesia. 

d. Karantina  
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Karantina merupakan aparatur pemerintah (Departamen Kesehatan) 

yang bertugas di pelabuhan sebagai pengelolah dan pemantau lalu lintas 

tumbuhan dan hewan yang keluar masuk melalui wilayah kerja 

pelabuhan, di samping itu berfungsi sebagai karantina tumbuhan 

dengan hewan yang juga merupakan filter untuk mencegah masuk dan 

tersebarnya organisme penggangu tumuhan maupun hewan melalui 

pemeriksaan kesehatan dan berbagai media yang dapat 

menggangu/menjadi sumber penularan. 

e. Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) 

KPPP merupakan apatur pemerintah di bawah kepolisian Republik 

Indonesia yang berfungsi sebagai penyelenggara keamanan dan 

ketertiban umum di lingkungan  

f. Pelabuhan. Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) 

BKKP merupakan aparatur pemerintah (Direktorat Jendaral 

Perhubungan Laut Departemen Perhubungan) yang memiliki peran dan 

tugas di pelabuhan sebagai penguji, penilai dan pemelihara kesehatan 

bagi Tenaga Fungsional Pelayaran (FTP) serta penilikan dan penilaian 

terhadap Lingkungan Kerja Pelayaran. 

g. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) 

KKP merupakan aparatur pemerintah (Departemen Kesehatan) 

yang memiliki peran dan tugas di pelabuhan sebagai pemelihara 

kesehatan bagi tenaga Fungsional Pelayaran (FTP) serta penilikan dan 

penilaian terhadap Lingkungan Kerja Pelabuahan 

4. Sertifikasi dan Surat-surat Kapal  

Masalah keselamatan pelayaran, pengajaan jiwa/kesehatan di kapal dan 

penjagaan harta benda di laut diatur dalam beberapa konfensi internasional 

dan undang-undang negara. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah bahwa 

kapal harus laik laut (seaworthy). Artinya,kapal aman melakukan pelayaran 

maupun bongkar/muat.  

Kelayakan kapal niaga dapat di buktikan dengan memiliki dokumen-

dokumen dan sertifikat-sertifikat sebagai berikut. 
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a. Certificate of registry, adalah surat tanda daftar kebangsaan. Artinya 

kapal tersebut berhak mengibarkan bendera dari negara dan berhak atas 

perlindungan hokum tertentu dari negara tersebut. Pendaftaran tersebut 

tidak selalu warga negara dari negaranya, ada yang mendaftarkan 

kapalnya di negara lain untuk tujuan keringanan biaya (flag of 

convenience). 

 Negara-negara yang mau menerima pendaftaran dari warga negara 

lain misalnya panama, Liberia, Honduras, costa rica. namaun,semua 

pemilik kapal warga negara RI di haruskan mendaftarkan kapalnya di 

indonesia. Surat tanda kebangsaan (certificate of registry) di Indonesia 

di sesuaikan dengan besarnya kapal. Sebagai contoh surat 

laut/nationality hanya digunakan untuk kapal yang lebih besar dari pada 

175GT, sedangkan untuk kapal yang lebih kecil lagi di sebut pas 

tahunan, pas kecil, dan surat laut sementara. Surat ini di keluarka oleh 

ditjen hubla cq.dit. kapel. 

b. Tonnagecertificate (Surat ukur), adalah surat yang menyebutkan 

ukuran-ukuran penting kapal, tonnage, LOA, LBP, lebar, draft, ukuran 

palka, dan lain. Surat ini di keluarkan oleh dijen. Hublah cq. 

Syahbandar 

c. Seaworthines certificate (sertifikat kesempurnaan), adalah sertifikat 

yang menyatakan kelaikan kapal termasuk perlengkapan berlayar.  

Sertifikat ini dikeluarkan oleh Ditjen.Hubla.Cq.Dit.Kapel/Syahbandar. 

Sertifkikat ini merupakan sertifikat solas. 

d. Sertifikat solas terdiri dari sertifikat keselamatan perlengkapan 

(termasuk life raft cert. dan CO2 instalation Cert. ) serta sertifikat 

keselamatan kontruksi. Sertifikat pada butir 3 dan 4 ini dikeluarkan 

setelah persyaratan nautis teknis dipenuhi (antara lain badan kapal, 

perlengkapan kapal, mesin-mesin, penataan lensa, pemadam kebakaran, 

perkakas jangkar, kemudi, memenuhi persyaratan). 

e. Load line certificate (sertifikat lambung timbul), adalah ertifikat 

mengenai persyaratan lambung yang timbul minimun dan maksimum 
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agar stabil kapal terpelihara (untuk minimunnya sesuai 

ketentuan”plimsol mark”) yang dikeluarkan oleh HubLa dan biro 

klarifikasi. Sertifikat berlaku 5 tahun untuk internasional load line 

certificate (dengan pemeriksaan setiap tahun untuk load line annual 

inspection), dikukuhkan tiap tahun. 

f. Sertifikat pencegahan pencemaran oleh minyak, adalah sertifikat bahwa 

kapal sudah dilengkapi peralatan yang disyaratkan. Sertifkat 

dikeluarkan oleh DitJen. Hubla cq. Dit. Kapel, masa berlaku lima tahun 

(dikukukan tiap tahun). 

g. Safety Radio Telegraphy Certificate, dikeluarkan oleh Ditjen. HubLa 

cq. Syahbandar apabila pesawat radio telegrafi telah memenuhi syarat, 

masa berlaku satu tahun. 

h. Sertifikat bebas tikus (derating certificate), pernyataan bahwakapal 

bebas dari hama tikus setelah dilakukan fumigation (penyemprotan 

pembasmian tikus). Sertifikat dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan 

Pelabuhan, masa berlaku enam bulan. 

i. Safety certificate (sertifikat keselamatan) adalah pernyataan bahwa 

kapal penumpang telah memenuhi syarat, badan kapal, mesin 

kekedapan air, alat-alat penolong, radio telegrafi, dan sebagainya. 

j. Sertifikat kesehatan (bill of health) adalah pernyataan bahwa ABK 

bebas dari wabah. Sertifikat dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan 

Pelabuhan setiap kapal berangkat. 

k. Sertifikat -sertifikat lainnya sesuai kententuan port state control (lihat 

PSC pada bidang armada). 

l. Hull Classification Certificate dan Machinery Classification Certificate 

merupakan tanda dikelaskan pada suatu biro klasifikasi. Sertifikat ini 

diperbarui setiap selesai special survey( 4 atau 5 tahun sekali). 

m. Sertifikat hull dan Machinery Annual Inspection yang dberikan oleh 

biro klaifikasi sebagai penjabaran tahunan dari 

hull/MachineryClasification Certificate. 
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n. Sertifikat dari boiler annual Inspection dan Boiler Internal Inspection: 

hasil pemeriksaan boiler, dikeluarkan oleh biro klasifikasi 

o. Untuk kapal-kapal yang masih dilengkapi Winches untuk muat bongkar 

muatan, dari biro klarifikasi diharuskan penyelanggaran pemeriksaan : 

1) Cargo Gear tahunan ( hanya untuk tes dan pemeriksaan visual ) 

dengan diberikan sertifikat Cargo Gear Annual Inspection 

2) Cargo Gear lima tahunan ( tes secara teliti dan pembongkaran 

pin/bush dari boom dan blok-blok) dengan diberikan Cargo 

GearQuandrennial Certificate) 

Dokumen-dokumen yang perlu disetujui/diterbitkan class: Buku 

Petunjuk Memuat, Perhitungan Stabilitas Kapal, Petunjuk Pengropasian 

Peralatan Keselamatan, Petunjuk Pengendalian dan Pengawasan 

Pembuangan Minyak dan Catatan Survey/laporan Survei. 

Sehubungan dengan ISMCode perlu mempunyai catatan sebagai berikut : 

a. Berkaitan dengan alat keselamatan: daftar alat penolong, catatan latihan 

sekoci, catatan perawatan sekoci, daftar alat pemadam api (busa, 

serbuk, CO2, dan sebagainya). 

b. Berkaitan dengan lambung: catatan pemuatan ballast/muatan, catatan 

tugas/GS, catatan penerapan COW, catatan inspeksi internaltk. Ballast, 

catatan monitor pembuangan minyak prosedur survei. 

c. Berkaitan dengan mesin: daftar suku cadang/perkakas mesin maupun 

listrik, pengukuran isolasi kabel, catatan tes tutup mati dalam darurat, 

catatan tes tutup klep jarak jauh, catatan tes automation/control, laporan 

KKM mengenai continuousMachinery of Survey (CMS), catatan check 

list, mesin-mesin penting dan lain-lain. 

 

Selain sertifikat-sertifikat diatas, kapal dilengkapi dengan dokumen-

dokumen lain sebagai berikut : 

a. Daftar anak buah kapal (Monsterrol/ surat sijil/crew list) yaitu daftar 

ABK dengan pangkat dan jabatannya: 

b. Petikan dari daftar kapal: pemilik, surat jual beli, dan sebagainya. 
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c. Daftar muatan (manifest): data-data siapa shipper/consignee, uraian 

muatan, ukuran, freight ton, freight (prepaid, collect) dan sebagainya. 

d. Cognossement: konsemen atau bill of landing(B/L) merupakan 

perjanjian angkutan konosemen bedasarkan KUHD. Sedangkan B/L 

bedasarkan konvensi pengangkutan laut internasional seperti COGSA ( 

carriage of good by sea Act) dan Hague Rules. 

e. Surat izin muatan 

f. Buku harian kapal dan mesin 

g. Kisah kapal 

h. Peraturan dan undang-undang mengenai pelayaran yang berlaku 

i. Buku safety management system 

j. Peraturan dinas kapal 

k. Peraturan dari negara-negara yang dikunjungi kapal 

l. Dan lain-lain. 

5. Proses Clearance in dan Clearance Out Pada Kapal 

a. Pelayanan Opasional Kapal-Kapal Principal 

Agen memberikan pelayanan oprasional kapal-kapal principal 

dalam hal-hal berikut (Engkoh Kosasih dan Hananto Soewedo 2010). 

1) port information. 

2) Keperluan kapal, seperti bunker, air, provision, repeir, 

maintenance, crewing, surat-surat dan sertifikatkapal, dan 

sebagainya. 

3) Penyelesaian dokumen B/L, manifest, hatch list, stowage plan, 

crewlist, dokumen untuk bongkar/muat, ship husbanding (in & out 

clearance, imigrasi, beacukai, kesehatan pelabuhan, port 

administrator, dokumen kapal lainnya) 

4) Permintaan advance payment untuk port expenses, cargo expenses, 

keperluan kapal, dan lain-lain. 

5) Memberikan informasi kepada principal.  

Hal-hal yang perlu di informasikan oleh agen pada principal adalah sebagai 

berikut: 
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b. Sebelum kapal tiba 

1) Port agent melelui general agent memberi informasi kepada 

principal tentang situasi pelabuhan, rencana sandar, posisi gudang, 

peralatan bongkar muat, cargo prospect/booking yang sudah pasti, 

kalkulasi biaya disbursement. 

2) Agen juga memberitahu kapal tentang situasi pelabuhan rencana 

sandar, prospekmuatan, program bongkar muat. 

c. Waktu kapal tiba 

Port agen memberitahu general agent tentanghari /jam tiba/sandar 

kapal bunker on bord, rencana bongkar/muat,keadaan muatan kapal. 

d. Waktu kapal di pelabuhan 

Port agent memberitahu unit general agent tentang hasil 

bongkar/muat dan hambtan bongkar/muat. 

e. Waktu kapal berangkat 

Port agent memberitahu ke general agent untuk di teruskan ke 

principal tentang tanggal/jam selesai bongkar muat/berangkat, draft 

kapal, bunker on board isi, jumlah muatan yang di bongkar / muat,sisa 

ruangan kapal, perkiraan freight, perkiraan biaya-biaya disbursement. 

f. Selanjutnya port agent  segera kirimkan dokumen-dokumen bongkar 

muat tally sheet, outurn report, damage  cargo list, dan lain-lain dan 

dokumen pemuatan ( stowage plan, copy B/L, manifest ), untuk 

selanjutnya di kirim ke pelabuhan tujuan 

6. Biaya Disbursement (Biaya Operasi Selama di Pelabuhan) 

Menurut Engkoh Kosasih dan Hananto Soewedo (2010) memaparkan 

bahwa principal memberitahukan kedatangan kapalnya di sertai 

pemberitahuan data-data mengenai data kapal, muatan yang perlu dicari, 

muatan yang akan di bongkar (biasanya di kirim manifest), kebutuhan 

kapal, lama di pelabuhan, dan sebagainya. Berdasarkan pemberitahuan, agen 

menghitung biaya disbursement (biasanya + 50 – 75% dari perkiraan total 

disbursement untuk liner service dan di minta uang muka 100 bila yang di 

layani trampre service) . 
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Setelah menerima uang muka disbursement, selanjutnya perusahaan 

pelayaran yang bertindak sebagai general agen akan mengirimkan uang 

tersebut kepada port agen. setelah kapalnya tiba, port agen, sebagai 

pelaksana,  melayani kapal principal tersebut, antara lain ; 

a. Melayani kebutuhan kapal non-commercial, seperti repair, survei, 

maintenance, bunker, supplay bahan makanan, dan kebutuhan lainnya; 

b. Mencari muatan (canvassing) dan handling muatan, yaitu memuat 

untuk muatan keluar/impor (inward cargo); 

c. Melaksanakan kehendak pancipal lainnya, seperti freight collection 

(menagih uang tambang), monitoring/handling container kosong 

termasuk penyimpanan di depo container, dan lain-lain. 

Setelah kapal berangkat, port agen akan menghitung realisasi biaya-

biaya disbursement tersebut (nota-nota/nota tagihan/vochers, kuitansi-

kuitansi, dan sebagainya), dan mengirimkan/melaporkan kepada 

pricipalnya. 

 

 


