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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas lautan melebihi daratan. 

Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera, dan 

memiliki kekayaan sumberdaya alam yang besar sebagai negara kepulauan, 

harusnya indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Namun  sayangnya 

julukan indonesia sebagai negara maritim dipandang belum tepat. Alasan 

mendasar mengenai ini dikarenakan paradigma pembangunan di indonesia 

selama beberapa dekade ini bias daratan. Akibatnya ketimpangan 

pembangunan antara daratan dan lautan begitu 

terlihat.(http//ojs.ubharajaya.ac.id, diakses 14 juli 2021, pukul 21.15 Wib) 

Salah satu pendapatan terbesar di wilayah perairan indonesia adalah 

dengan adanya pelayanan jasa pemanduan kapal di perairan wajib pandu. 

Setiap kapal berukuran 500 GT atau lebih yang berlayar diperairan wajib 

pandu, wajin menggunakan jasa pemanduan. Pelayanan jasa pemanduan 

diperairan wajib pandu dilaksanakan oleh petugas pandu yang sudah 

memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Sebelum tiba dipelabuhan, kapal harus memberitahu kedatangannya 

kepada operator pelabuhan, Kepala kantor pelabuhan, pandu dan semua pihak 

terkait melalui agen. Kapal ini akan melaporkan pemberitahuan kesiapan 

kepada pihak terkait, bila kapal telah tiba di daerah luar perairan pelabuhan, 

dimana kapal melepas jangkar dan/atau bertambat pada pelampung penambat 

dan siap untuk dilayani. Berdasarkan pemberitahuan ini, pandu dan kapal 

tunda akan menjemput kapal untuk memandu nakhoda melalui alur diiringi 

kapal tunda. Petugas pelabuhan akan memeriksa dokumen kapal sebelum 
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memberi ijin memasuki pelabuhan (Bambang Triatmodjo, 2009, Halaman 

366) 

Penyelenggara pemanduan dalam menyelenggarakan pemanduan wajib 

menyediakan petugas pandu yang memenuhi persyaratan, menyediakan 

sarana bantu dan prasarana pemanduan yang memenuhi persyaratan, 

memberikan pelayanan pemanduan secara wajar dan tepat, melaporkan 

apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan pemanduan kepada pengawas 

pemanduan, melaporkan kegiatan pemanduan setiap 3 (Tiga) Bulan kepada 

Direktur Jendral (Benny dan Haryono, 2012, Halaman 133) 

Nakhoda membutuhkan bantuan seorang tenaga ahli, terutama apabila 

kapal yang dipimpinnya akan memasuki wilayah pelabuhan lain. Demi 

kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran serta kelancaran berlalu 

lintas di pelabuhan, Pemerintah menetapkan perairan wajib pandu dan perairan 

pandu luar biasa. Penetapan perairan wajib pandu disebabkan oleh kegiatan 

bongkar muat di pelabuhan serta lalu lintas yang padat di kolam pelabuhan, 

sehingga diwajibkan menggunakan jasa pelayanan pemanduan. Bagi 

pemanduan luar biasa tidak diwajibkan dilakukan pemanduan karena kondisi 

perairannya, apabila nakhoda memerlukan jasa pelayanan pemanduan dapat 

mengajukan permintaan fasilitas pemanduan atau melalui pengawas 

pemanduan. Masalah kelancaran, keamanan, keselamatan kapal yang dipandu 

adalah hal yang utama dalam pelaksanaan pemanduan kapal, karena akibat 

yang dapat ditimbulkan dari suatu kelalaian atas kegiatan pemanduan kapal 

dapat berpengaruh pada kelancaran lalu lintas kapal dalam pelabuhan, bahkan 

terhadap perairan dan lingkungannya Pelabuhan Sei Pakning salah satu 

Cabang Pelabuhan 1 Medan yang memiliki jalur yang sangat menunjang untuk 

meningkatkan pendapatan dari sektor pemanduan 

kapal.(https//journal.ipb.ac.id, diakses 5 Juli, Pukul 10.30 Wib) 

Selain  dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar baik dalam negeri 

maupun luar negeri, berbagai komoditas utama yang dominan diangkut 

melalui jalur laut tersebut berasal dari sektor komoditas kertas di RAPP 
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Futong,  Plywood di Pelabuhan Buatan dan sektor migas sebagai unit sektor 

pengolahan PT Pertamina (Persero). 

Pelabuhan Sungai Pakning memiliki lokasi yang sangat strategis karena 

area labuh  (ship to ship) berada dekat dengan pulau Bengkalis, jalur akses 

menuju Pelabuhan Khusus Pertamina, Pelabuhan Pekanbaru, Pelabuhan Peti 

Kemas Perawang, Pelabuhan Buatan serta jalur masuk ke RAPP sebagai 

penghasil kertas di Futong. Sampai saat ini Pelindo I  Cabang Sei Pakning 

merupakan alur wajib Pandu dari Morong ke Sungai Pakning berjarak ±  42 

miles laut, Sungai Pakning ke RAPP Futong berjarak ±38 miles laut serta 

sungai Pakning menuju Pekanbaru ± 93 miles laut yang dapat ditempuh kapal 

selama ± 12 jam 

Alur perairan dapat dilalui oleh kapal kapal yang memiliki draft ±16 

meter (khususnya kapal kargo untuk kegiatan bongkar muat) dengan lebar alur 

± 1.5 miles. Untuk  kapal kapal tanker yang sandar di Dermaga Khusus RAPP 

Futong mencapai draft ±12 meter maksimum dengan lebar alur 1.2 miles. 

Pemanduan kapal merupakan pendapatan dominan bagi pelabuhan di bawah 

naungan BUMN ini yang besarnya mencapai rata-rata Rp 2,1 miliar per bulan 

pada tahun 2016 dan sedikitnya ada 23 gerak kapal yang dipandu. 

(https://pelindo1.co.id, diakses 14 juli 2021, pukul 21.00 Wib) 

Untuk menghindari lamanya waktu yang dihabiskan kapal selama 

berada di pelabuhan akan sangat berpengaruh terhadap efisiensi 

pengoperasian kapal tersebut. Semakin lama kapal berada di pelabuhan, maka 

pengoperasian kapal tersebut semakin tidak efisien karena biaya yang 

dikeluarkan akan semakin tinggi. Ada beberapa faktor waktu yang dihabiskan 

kapal selama berada dipelabuhan yaitu antara lain, kinerja dari sumber daya 

manusia yang dalam melaksanakan tugas tidak teliti dan bisa juga di sebabkan 

oleh factor komunikasi yang kurang baik sehingga antara pihak agen kapal 

dengan pihak PT Pelindo 1 (Persero) Cabang Sungai Pakning tidak mencapai 

kesepakatan, atau hal yang sering terjadi yang mengakibatkan kapal yang 

ingin dipandu terlalu lama menunggu di area labuh adalah karena masalah 

jaringan di sistem aplikasi IGMT (Indonesia Gateway Master Terminal) 

https://pelindo1.co.id/
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sehingga memperlambat proses petugas PT Pelindo dalam mencatat data data 

terkait kapal yang dipandu secara online melalui aplikasi 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengangkat suatu masalah 

khususnya di PT. Pelindo 1 (Persero) Cabang Sungai Pakning penulis tertarik 

untuk membahas dan mengambil judul “PERMINTAAN PEMANDUAN 

KAPAL DI PT. PELINDO 1 (PERSERO) CABANG SUNGAI 

PAKNING“ 

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui proses permintaan pemanduan di PT. Pelindo 1 (Persero) 

Cabang Sungai Pakning. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh agen kapal dalam melakukan 

proses permintaan pemanduan di PT. Pelindo 1 (Persero) Cabang Sungai Pakning.  

1.2.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu : 

1. Penyusunan akan memperoleh pengalaman yang berharga di masa yang akan 

datang dan menjadi landasan bagi penulis dalam pembuatan proposal Tugas 

Akhir ini. 

2. Sebagai masukan kepada perusahaan  maupun pekerja pandu sehingga dapat 

dijadikan informasi yang bermanfaat untuk melaksanakan tindakan koreksi 

agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. 

1.3    Perumusan masalah 

1. Bagaimana Proses permintaan pemanduan kapal di PT. Pelindo (Persero) Cabang 

Sungai Pakning? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat proses permintaan pemanduan kapal di 

PT. Pelindo 1 (Persero) Cabang Sungai Pakning?  

1.4 Pembatasan Masalah 

  Adapun pembatasan masalah pada tugas akhir saya ini adalah Proses 
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Permintaan Pemanduan Kapal di PT. Pelindo 1 (Persero) Cabang Sungai Pakning 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana 

penyusunan Proposal Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunan adalah sebagai 

berikut : 

 HALAMAN JUDUL 

 PENGESAHAN 

 ACCEPTANCE 

 ABSTRAK (Indonesia) 

 ABSTRAK (Inggris) 

 KATA PENGANTAR 

 DAFTAR ISI 

 BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

1.2 Tujuan dan kegunaan penelitian 

1.3 Perumusan masalah 

1.4 Pembatasan masalah 

1.5 Sistematika penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Teoritis 

2.2  Studi Penelitian Terdahulu 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

1.3  Waktu Dan Tempat Penelitian 

1.4  Teknik Pengumpulan Data 

1.3  Teknik Analisis Data 

1.4  Jadwal penelitian/Rencana Kegiatan Penelitian 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

     4.1  Deskripsi Data 

     4.2  Analisis Data 

     4.3  Alternatif Pemecahan Masalah 
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     4.4  Evaluasi Pemecahan Masalah 

BAB V PENUTUP 

     5.1  Saran 

     5.2  Kesimpulan 

DAFTAR PUSTAKA 

BIODATA PENULIS 

LAMPIRAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


