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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pelabuhan 

Pelabuhan adalah tempat berlabuh dan/atau tempat bertambatnya kapal 

laut serta kendaraan air lainnya, menaikkan dan menurunkan penumpang, 

bongkar muat barang dan hewan serta merupakan daerah lingkungan kerja 

kegiatan ekonomi. ( Abbas Salim,2013 : 110 )  

1. Fungsi Pelabuhan  

Fungsi pokok pelabuhan yaitu sebagai tempat yang aman berlabuh 

kapal dan sebagai terminal transfer barang dan penumpang, pada 

dasarnya fungsi pelabuhan  mempunyai arti yang lebih luas, yaitu 

sebagai interface,link,gateway,dan industry entity ( Abbas Salim,2013 

: 111 ) 

2. Pelayanan Jasa Pelabuhan 

Dalam menunjang berbagai fungsi tersebut peranan pelayanan jasa 

pelabuhan sangat penting dalam menunjang terselenggaranya angkutan 

laut disamping menunjang pemerataan pembangunan keseluruh tanah 

air.( Abbas Salim,2013 : 111 ) 

3. Fasilitas Pelabuhan 

Secara umum yang dimaksud sebagai fasilitas dasar atau infrastruktur 

pelabuhan adalah konstruksi bangunan yang menunjang kegiatan 

pelabuhan yanag berupa fasilitas bangunan konstruksi permanen yang 

berada di perairan dan daratan.  

Adapun fasilitasnya terdiri dari ; 

a. Alur Pelayaran 

b. Kolam Pelayaran 

c. Penahan Gelombang 

d. Mooring Buoy 
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4. Pengertian Dermaga 

Dermaga adalah bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat 

dan menambatkan kapal yang melakukan B/M barang dan naik 

turunnya penumpang. (Raja Oloan Saut Gurning dan Eko Hariyadi 

Budiyanto,2007 : 81 ) 

5. Pelayanan Jasa Kapal 

a. Jasa labuh 

a. Jasa pandu 

b. Jasa tambat 

c. Jasa Pelayanan Air  

6. Proses Pelayanan Jasa Kapal 

Perusahaan untuk menjadi pelanggan jasa kapal di PT. Pelindo II 

(Persero) Cabang Tanjung Pandan Belitung untuk pelayanan jasa kapal 

antara lain : 

a. Membuat surat permohonan menjadi pelanggan yang di ajukan 

kepada General Manager (GM). 

b. Menyerahkan salian / copy NPWP, SIUPAL, dan KTP 

penanggung jawab Perusahaan. 

c. Menyerahkan Salinan /  copy surat izin operasi  di ADPEL 

serta keterangan domisili perusahaan. 

d. Menyerahkan Salinan / copy dari akta perusahaan / akta 

perubahan bila ada. 

e. Garansi Bank dan daftar kepemilikan kapal. 

7. Pelayanan Kapal Masuk dan Keluar 

Di dalam melakukan proses pelayanan jasa kapal dimulai ketika 

otoritas pelabuhan (OP) selaku penyelenggara pelabuhan menerima 

rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) atau Pemberitahuan 

Kedatangan Kapal (PKK) yang di sampaiakan perusahaan pelayaran 
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atau operator kapal atau agen, untuk ditindak lanjuti dengan persiapan 

penyediaan fasilitas labuh, tambat, pandu, tunda, kepil, dan personel 

CIQ (Kepabeanan, Keimigrasian, dan Kekarantinaan). Sebelum kapal 

memasuki area kolam pelabuhan yakni kapal berada di daerah labuh 

jangkar (Anchorage Area) setelah sebelumnya perusahaan pelayaran 

atau operator kapal atau apapun agen mengirimkan RKSP dan PKK. 

Pada pelayanan jasa kapal keluar dari tambatan atau rede perusahaan 

pelayaran atau agen harus : 

a. Pelayanan jasa pandu untuk kapal keluar baik dari tambatan atau 

rede. 

b. Perusahaan pelayaran mengajukan permintaan pelayanan  kapal 

keluar dengan mengisi formulir PPKB. 

c. Dinas Pemanduan melayani kapal keluar dengan menyiapkan 

tenaga pandu dan kapal tunda sesuai ketentuan. 

8. Kelengkapan Dokumen PPKB Untuk Pelayanan Kapal Masuk Dan 

Keluar 

a. Pelayanan Kapal Masuk Dari Ambang Luar ke Rede 

1) Warkat dana asli 

2) Estimasi perhitungan biaya (EPB) 

3) Master kapal 

4) International Ship Security Certificate (ISSC) 

b. Bukti Pembayaran Hutang (BPH) Pelayanan Kapal Tambat Dari 

Ambang Kuar Ke Rede Tambatan 

1) Warkat dana asli 

2) Master cable 

3) Master kapal 

4) Penunjukan Kegiatan Bongkar Muat (PKBM) 

5) Surat Perintah Kegiatan Bongkar Muat (SPKBM) 
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6) Bukti Pembayaran Hutang (BPH) 

c. Pelayanan pindah kapal 

1) Warkat dana asli 

2) Estimasi Perhitungan Biaya (EPB) 

3) Manifest / by plan  

4) Shipping Instruction 

5) Perintah Kerja Bongkar Muat (PKBM) 

6) Surat Perintah Kerja Bongkar Muat (SPKBM) 

 

d. Pelayanan Kapal Keluar dari Tambatan / Rede 

1) Warkat dana asli 

2) Estimasi perhitungan biaya (EPB) 

3) Bukti Pembayran Hutang (BPH). 

9. Pelayanan Barang 

Penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk melayani kepentingan 

penanganan Barang-barang melalui pelabuhan. Untuk melayani 

bongkar muat barang tersebut, pelabuhan menyediakan fasilitas super 

structure dan infra structure berupa : 

a. Dermaga 

b. Gudang 

c. Lapangan 

d. Jalan-jalan, dll. 

10. Hambatan Dan Kendala Yang Terdapat Dalam Pelaksanaan Pelayanan 

Jasa Kapal. 

Diantara hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses pelayanan 

jasa kapal di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung 

Pandan  adalah : 
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a. Realisasi produktivitas yang tidak sesuai dengan produktivitas 

yang ditetapkan. 

b. Armada sarana pemanduan kurang memadai. 

c. Barang yang belum siap. 

d. Armada trucking 

e. Masalah gudang penerima 

 

 

2.2 Gambaran Umum Objek Penulisan 

1.  Sejarah Berdirinya Pelabuhan Indonesia II cabang Tanjung Pandan 

Belitung 

  Berdirinya Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia II Cabang 

Tanjung Pandan yaitu mulai tahun 1976 yang diberi nama BPP (Badan 

Pengusahaan Pelabuhan) yang dikepalai oleh seorang kepala pelabuhan. 

Pada saat itu Badan Pengusahaan Pelabuhan masih bersatu dengan 

Administrator Pelabuhan (ADPEL) yang berdiri dibawah naungan 

Palembang. 

 Pada tahun 1983 Badan Pengusaha Pelabuhan mengalami perubahan dan 

berdiri sendiri menjadi cabang Perum Pelabuhan II Tanjungpandan dan 

tidak tergantung lagi dengan Administrasi Pelabuhan (ADPEL). Perum 

Pelabuhan II mengalami perubahan pada tanggal 1 Desember 1992 

menjadi Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia II cabang 

TanjungPandan dan kembali menjadi kawasan Palembang selama dua 

tahun. Sejak tanggal 6 maret 2002 sesuai Surat Keputusan (SK) Direksi 

Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia II No. 56/1/9/9/PI.II-02 tentang 

perubahan kedudukan pelabuhan kembali ke cabang dan menjadi cabang 

penuh serta bertanggung jawab langsung ke kantor pusat Perseroan 
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Terbatas Pelabuhan Indonesia II di Jakarta yang dipimpin oleh General 

Manager cabang Tanjungpandan. 

Berdirinya Pelabuhan Tanjungpandan hingga saat ini telah mengalami 

empat belas (14) kali pergantian pemimpin, yaitu antara lain : 

a. R. Selamet (1976-1977) Kepala Pelabuihan Tanjungpandan 

b. H. Abdul Mutholib (1977-1983) Kepala Pelabuhan Tanjungpandan 

c. M. Gultom, BA (1983-1986) Kepala Cabang Perum Pelabuhan II 

Tanjungpandan 

d. Drs. S. J. Sagino (1986-1990) Kepala Cabang Perum Pelabuhan II 

Tanjungpandan 

e. Adang Rachmat (1990-1992) Kepala Cabang Perum Pelabuhan II 

Tanjungpandan 

f. Farial Abdullah (1992-1994) Kepala Cabang Perum Pelabuhan II 

Tanjungpandan 

g. Drs. Soeprapto (1994-1995) Kepala Cabang Perum Pelabuhan II 

Tanjungpandan 

h. Drs. Soemanto (1995-1996) Kepala Cabang Perum Pelabuhan II 

Tanjungpandan 

i. H. Darlis Gasan, SE (1996-2001) Kepala Cabang Perum Pelabuhan II 

Tanjungpandan 

j. Drs. Haryadi (2001-2005) Kepala Cabang Perum Pelabuhan II 

Tanjungpandan 

k. Ir. Agung Fitrianto (2005-2009) General Manager Perseroan Terbatas 

Pelabuhan Indonesia II cabang Tanjungpandan 

l. Moh. Iqbal SE (2009-2013) General Manager Perseroan Terbatas 

Pelabuhan Indonesia II cabang Tanjungpandan 

m. Arief Adhi Wibowo SE (2013-2016) General Manager Perseroan 

Terbatas Pelabuhan Indonesia II cabang Tanjungpandan. 



13 

 

 

 

n. Erika Sudarto SE (2016-Sekarang) General Manager Perseroan 

Terbatas Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjungpandan. 

2.  Adapun Mekanisme Visi Misi tujuan dan tugas wewenang sarana 

perusahaan diawali dengan membuat evaluasi diri dan mealakukan analisis 

secara internal dan eksternal. 

a. Visi Perusahaan : 

Untuk menjadi mitra pilihan untuk diandalkan, kelas terbaik 

dipelabuhan dan jasa logistik dengan menciptakan sesuatu 

perusahaan yang menarik bagi orang-orang kami dan memberikan 

kontribusi terhadap pertumbuhan Nasional. 

b. Misi perusahaan: 

1) Menjalin kualitas jasa kepelabuhanan dengan jaringan 

logistik prima untuk memenuhi harapan stakeholder utama 

(pelanggan, pemegang saham, pekerja, mitra dan regulator) 

2) Menjamin kelancaran dan keamanan arus kapal dan barang 

untuk mewujudkan efisiensi biaya logistic dalam rangka 

memacu pertumbuhan ekonomi nasional 

3) Menjamin kecukupan produktivitas unntuk memenuhi 

dinamika kebutuhan pelanggan. 

c. Struktur Organisasi 

 Didalam suatu perusahaan struktur organisasi harus ada karena 

struktur orgsnisasi ini keberadaannya sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk mengatasi agar tidak terjadi tumpang tindi 

pekerjaan. Struktur organisasi diperlukan perusahaan untuk 

mengatur tentang tugas, wewenang dan tangggung jawab dari 

setiap komponen perusahaan. 
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d. Tugas dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Tanjung 

Pandan adalah : 

1) Mengusahakan perairan pelabuhan dan perantara untuk lalu 

lintas kapal dan tempat berlabuh. 

2) Pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan 

kapal (pilotage) dan pembenaan jasa penundaan kapal laut. 

3) Penyedian dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, 

bongkar muat barang dan hewan serta menyediakan 

fasilitas naik tuerun penumpang. 

4) Penydiaan tanah untuk berbagai kelancaran angkutan laut 

industry. 

5) Penyediaan jasa yang lainnya yang dapat menunjang 

pelayanan jasa kepelabuhan. 

e.  Adapun uraian jabatan dan wewenang masing-masing bagian dari 

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Tanjungpandan 

Belitung sebagai berikut : 

1) General manager, Seorang General Manager bertugas 

memimpin dan melaksanakan program kerja serta 

mengawasi dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang 

terjadi di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang 

Tanjungpandan Belitung. 

2) Advisor Pengendalian Kinerja dan PFSO, bertugas 

mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program 

kerja di bidang kendali mutu serta memantau keamanan, 

kesehatan, dan keselamatan pegawai 

3) Manager Operasi dan Usaha Terminal Mempunyai tugas 

mengkoordinasi dan mengawasi program kerja di bidang 

operasi dan usaha terminal. 
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4) Manager Tekhnik dan Sistem Informasi bertugas 

menkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program kerja 

bidang tekhnik dan system informasi. 

5) Manager Keuangan dan SDM bertugas mengkoordinasi dan 

mengawasi pelaksanaan kerja di bidasng keuangan dan 

SDM. 

6) Supervisor Usaha Terminal dan Bongkar Muat kapal 

bertugas melaksanakan program kerja dibidang usaha 

terminal bongkar muat kapal 

7) Seorang Supervisor kepanduan melaksanakan program 

kerja dibidang pemanduan kapal dan pembuatan PPKB 

(Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang) 

8) Supervisor pelayanan kapal, barang dan umum bertugas 

melaksanakan program kerja dibidang pelayanan penjualan 

pas, sewa menyewa alat, tanah dan bangunan sampai 

dengan pembuatan pranota. 

9) Supervisor perencanaan dan pengendalian operasi, Seorang 

supervisor pangkalan mempunyai tugas melaksanakan 

program kerja penambatan kapal didermaga dan meneliti 

kebenaran ukuran barang. 

10) Supervisor Tekhnik mempunyai tugas melaksanakan 

program kerja dibidang tekhnik di PT. Pelabuhan Indonesia 

II (Persero) cabang Tanjungpandan. 

11) Supervisor Sistem Informasi mempunyai tugas 

melaksanakan program dibidang sistem jaringan computer. 

12) Supervisor SDM dan Umum bertugas melaksanakan 

program kerja yang berhubunngan dengan ketatausahaan 

dan kepegawaian. 
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13) Supervisor Keuangan bertugas melaksanakan program kerja 

yang berhubungan dengan masalah perhitungan dan 

akuntansi keuangan. 


