
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

     Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari berbagai 

Macam suku adat dan istiadat. Oleh Karena itu untuk mewujudkan semua itu 

perlu dibutuhkan sarana dan prasarana yaitu yang disebut transportasi, yang 

berfungsi menciptakan hubungan dan komunikasi antar suku bangsa menjadi 

lebih baik. Disamping itu pelabuhan menjadi simpul penting dalam arus 

perdagangan dan distribusi barang di Indonesia maupun di dunia. 

   Di dalam suatu pengertian pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari 

daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat 

kegiatan Pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai 

tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan bongkar muat 

barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan 

penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda 

transportasi. 

     Peningkatan pelayanan kapal merupakan hal yang sangat penting 

dilakukan untuk meningkatkan daya saing yang berimbas pada peningkatan 

daya saing ekspor dan meningkatkan distribusi barang Indonesia. Untuk 

meningkatkan pelayanan kapal perlu mengidentifikasi kualitas pelayanan jasa 

berdasarkan persepsi konsumen. 

     Disamping pentingnya peranan kapal, pelabuhan merupakan sarana untuk 

menyelenggarakan pelayanan jasa. Salah satunya adalah Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang berwenang menyelenggarakan pelayanan jasa 

kepelabuhan adalah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero). Menurut pasal 1 UU 

Pelayaran No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah satu kesatuan sistem 

yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan 

keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Sedangkan kepelabuhanan 
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itu sendiri menurut pasal 1 UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008 adalah 

Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi 

pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu 

lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan 

berlayar, tempat perpindahan intra dan atau antarmoda serta mendorong 

perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang 

wilayah. 

     Di Indonesia banyak pelabuhan-pelabuhan yang menawarkan berbagai 

jasa pelayanan kapal dengan ketentuan yang berbeda-beda, dengan adanya 

jasa pelayanan kapal yang kualitas dinilai baik oleh para pelanggan, maka 

semakin banyak pelabuhan melakukan aktivitasnya. Di dalam perkembangan 

pelabuhan di dalam pemberian pelayanan kapal mengalami perubahan untuk 

melayani kepuasan para komnsumen atau mitra kerja di dalam ikatan, banyak 

para perusahaan-perusahaan yang berkembang dan membutuhkan sebuah 

pelayanan kapal yang baik dan optimal sebagai meningkatkan jalinan 

kerjasama antara perusahaan dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. 

     Berdasarkan pengamatan saya yang secara langsung saya lihat ke lapangan 

kurangnya alat-alat bongkar muat dan keterlambatan dalam pengurusan 

dokumen di pelabuhan merupakan factor masalah terhadap pelayanan jasa 

kapal. 

 Sesuai dengan perkembangan angkutan laut volume dan barang yang 

semakin meningkat, maka saya selaku penulis ingin membuat laporan kerja 

Praktek Darat dengan judul. “Proses Pelayanan Terhadap Kapal Masuk 

dan Keluar Pelabuhan Oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) 

Cabang Tanjung Pandan Belitung” 
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1.2 Rumusan Masalah 

          Dengan rumusan latar belakang di atas, maka pembatasan masalah 

dalam penulisan Karya Tulis ini meliputi : 

1. Bagaimana pelayanan terhadap kapal pada saat pertama masuk di PT.           

pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjungpandan Belitung. 

2. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan masuknya 

kapal. 

3. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan penanganan 

pelayanan kapal di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang 

Tanjungpandan Belitung. 

 

1.3 Tujuan dan kegunaan Penulisan 

1. Tujuan Penulis. 

     Tujuan penulisan Karya Tulis ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui 

Proses suatu kegiatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan. 

Khususnya PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Pandan. 

Sesuai dengan judul yang telah penulis ajukan, maka penulis mempunyai 

tujuan sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui proses dalam melaksanakan pelayanan kapal. 

b. Untuk mengetahui prosedur Pelayanan Kapal yang diberikan oleh PT. 

Pelindo II (Persero) Cabang Tanjung Pandan Belitung. 

c. Untuk mengetahui hambatan dan kendala pada saat pelaksanaan 

pelayanan kapal dan cara penyelesaiannya. 
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2. Kegunaan Penulisan 

Manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penulisan Karya Tulis ini 

dari hasil Praktek Darat ialah : 

a. Bagi Penulis  

Agar dapat mengetahui proses pengurusan pelayanan jasa kapal pada 

PT. Pelindo II (Persero) Cabang Tanjung Pandan. 

b. Bagi Instansi / Perusahaan 

Semoga penulisan ini dapat menjadi evaluasi kegiatan di PT. Pelabuhan 

Indonesia II (Persero) Cabang Tanjungpandan Belitung. 

c. Bagi Institusi 

Semoga dapat memberikan wawasan tentang Proses Pelayanan Kapal 

Masuk dan Keluar di PT. Pelindo II (Persero) khususnya Cabang 

Tanjung Pandan Belitung. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

     Untuk memperjelas penulisan Karya Tulis ini, penulis membagi dalam 5 

(lima) BAB yang menjelaskan komponen permasalahan yang menjadi tema 

penelitian ini, yaitu : 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan 

kegunaan penulis, dan Sistematika penulisan.. 

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang landasan teori pengertian Pelindo, pelabuhan, 

Dermaga, Instansi-instansi yang terkait, sistem pelayanan kapal 

serta dokumen-dokumen yang terdapat dalam pelayanan kapal di 

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjungpandan 

Belitung. 
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BAB 3 METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis dan sumber data saat 

melaksanakan praktek darat disertai metode pengumpulan data. 

 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penulis akan membahas tentang sistem untuk mendapatkan jasa 

Pelayanan Kapal, Alur dalam Pengurusan PPKB (Permintaan 

Pelayanan Kapal Bongkar) sampai kapal sandar dan keluar serta 

Hambatan-hambatan yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan 

kapal kepada pengguna jasa. 

 

BAB 5 PENUTUP 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan yang 

merupakan rangkuman dari BAB IV serta saran – saran yang 

merupakan solusi dari permasalahan yang terjadi guna untuk 

peningkatan perusahaan. 

 

 

 


