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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Alat transportasi laut memiliki nilai lebih dibandingkan alat transportasi 

lainnya. Hal ini dikarenakan jasa angkutan laut dapat untuk mengangkut 

penumpang, barang, dan hewan dengan kapasitas / daya angkut yang sangat besar. 

Selain itu, ongkos yang digunakan juga paling murah, terjangkau, serta aman. Hal 

ini menjadikan alat transportasi mempunyai prospek yang sangat baik untuk 

pengangkutan barang. 

Tug Boat adalah jenis kapal yang yang di desain khusus untuk menarik atau 

mendorong kapal di Pelabuhan, laut lepas, atau pun sungai. Dalam proses 

pengangkutan bahan tambang kapal tug boat berfungsi untuk menarik kapal 

tongkang. Kapal tongkang adalah kapal utama yang mengangkut barang untuk 

melewati perairan. Ciri utama dari kapal ini adalah memiliki lambung kapal yang 

besar. Untuk mengangkut bahan tambang dengan jumlah yang besar lebih baik 

dengan menggunakan kapal tongkang.Konstruksi dari kapal tongkang kuat dan 

luas membuatnya menjadi pilihan yang tepat sebagai transportasi angkut. Tidak 

seperti kapal lain yang memiliki mesin pendorong. Sedangkan kapal tongkang 

kontruksinya tidak memiliki pendorong. Sehingga saat menjauh ataupun 

menyender dari pelabuhan juga membutuhkan teknik khusus. Tongkang ini 

memang mengandalkan tugboat pada kapal. Tongkang memang tidak memiliki 

mesin akan tetapi fungsinya sangat besar dalam menampung barang. 

Sehingga tongkang  tetap menjadi bagian dari kapal dan bisa membantu 

untuk penambahan muatan saat mengangkut barang. Bahkan untuk mencakup 

aliran sungai ini biasanya Tongkang akan digunakan dengan tugboat sebagai 

pengendali. 
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Perusahaan Pelayaran yang menjadikan pelayanan Keagenan Kapal harus 

dapat melaksanakan tugas – tugas secara efektif dan efisien. Disini agen bertindak 

sebagai pihak yang mewakili pemilik kapal dalam mempersiapkan segala sesuatu 

agar kegiatan kapal selama di pelabuhan dapat berjalan sesuai rencana. Agen juga 

harus mempersiapkan sebelum kapal tiba dan memastikan kegiatan bongkar muat 

dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan sepenuhnya 

terhadap kebutuhan kapal selama di pelabuhan. Bila pelaksanaan kegiatan kapal 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengangkat suatu masalah khusus 

tentang pelayanan jasa keagenan dalam menangani kedatangan dan keberangkatan 

kapal di PT. Sufie Bahtera Lines Pekanbaru. PT. Sufie Bahtera Lines sebagai 

melayani kegiatan keangenan kapal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan 

Menteri No. 11 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pengusaha keagenan 

kapal.Sehubungan dengan pentingnya  clearance in dan clearean out menurut 

peraturan mentri Nomor PM 154 tahun 2015 surat persetujuan kapal masuk 

Pelabuhan (clearance in) yang di singkat dengan SPM adalah surat persetujuan 

yang di terbitkan oleh syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal 

secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan untuk memasuki 

Pelabuhan.PT. Sufie Bahtera Lines sebagai pihak keagenan pada saat pelaksanaan 

pelayanan keagenan berlangsung ada beberapa faktor permasalahan yang 

menyebabkan terjadinya hambatan pada saat clearance in kapal di antaranya 

lokasi yang di tempuh. Menempuh jalan pintas agar cepat sampai dan itu pun 

berdebu dan berlumpur dikarenakan jalan tersebut masih sirtu (pasisr batu) dan 

harus meminta izin juga kepada pihak perushaan sawit agar bisa diizinkan 

melintas, fasilitas transportasi dari kantor tidak tersedia dan harus menggunakan 

kendaraan pribadi untuk menempuh ke Pelabuhan.Suatu perusahaan pelayaran 

mengoperasikan kapal-kapalnya dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya, 

sehingga perusahaan pelayaran harus mengurusi kapal yang akan beroperasi di 

pelabuhan yang di singgahinya. kegiatan yang urus yaitu dari awal kedatangan 

kapal sampai keberangktan kapal Agar idak terjadinya permasalahan pada kapal 

berlayar. 
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Dalam pengoprasian kapal, perusahaan juga mempunyai kegiatan / aktivitas 

penangganan ke datangan kapal dan keberngkatan kapal serta mengurusi  segala 

keperluan kapal. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dan mengambil 

judul :“MEKANISME PENANGGANAN CLEARANCE KAPAL TUG 

BOAT DAN TONGKANG DI PELABUHAN TANJUNG BUTON” 

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.2.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian tugas akhir 

adalah: 

1. Untuk mengetahui mekanisme penangganan clearance kapal tug boat dan 

tongkang di pelabuhan tanjung buton. 

2. Untuk mengetahui kendala penangganan clearance kapal tug boat dan 

tongkang di pelabuhan tanjung buton. 

1.2.2 Kegunaan Penelitian  

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dan menambah pengetahuan 

tentang proses pelayanan kapal di PT. Sufie Bahtera Lines. 

2. Sebagai syarat penyelesaian program studi  Diploma III Ketatalaksanaan 

Pelayaran Niaga di Politeknik Negeri Bengkalis. 

3. Sebagai sumber referensi dalam penyusunan penelitian bagi penulis 

lainnya. 

4. Hasil Tugas Akhir ini dapat penulis sumbangkan sebagai dokumentasi di 

perpustakaan untuk dibaca oleh seluruh civitas Politeknik Negeri 

Bengkalis Jurusan Kemaritiman. 

1.3 Perumusan Masalah  

Berdasarkan urian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalash 

yang akan di bahas di dalam melaksanakan penelitian adalah: 

1. Bagaimana mekanisme penangganan clereance kapal tug boat dan  

tongkang di pelabuhan Tanjung Buton? 

2. Apa saja kendala penangganan clereance kapal tug boat dan  tongkang di 

pelabuhan Tanjung Buton? 
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1.4 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan masalah di atas maka penulis membatasi penelitian  ini hanya 

pada masalah yang berkaitan penangganan Clereance kapal tug boat dan tongkang 

di pelabuhan Tanjung Buton yang di lakukan PT. Sufie Bahtera Lines. 

1.5 Sistematis Penulisan  

Sistematis penulisan tugas akhir  adalah sebagai berikut: 

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 Pelitian Terdahulu 

BAB III METODOLOGI  PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2  Teknik Pengumpulan  Data 

3.3 Jadwal Penelitian 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

4.2 Analisis Data 

4.3 Alternatif Pemecahan Masalah 

4.4 Evaluasi Pemecahan Masalah 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 
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