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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai Kegiatan Bongkar Muat Yang 

Dilakukan Di Luar Pelabuhan Labuh Jangkar Oleh Kapal Bendera Asing Ditinjau 

Dari UU Pelayaran Di Indonesia (Studi Terhadap Pelabuhan Labuh Jangkar Nipa 

Transit Anchorage Area), ada baiknya jika kita mengetahui dahulu mengenai 

pengertian-pengertian yang berkaitan dengan kegiatan bongkar muat tersebut, 

diantaranya sebagai berikut : 

A. Sejarah dan Perkembangan Hukum Laut Internasional 

Sejak kuartal kedua abad keduapuluh, hingga kuartal keempat 

puncaknya pada tahun 1982 sejak ditandatanganinya Konferensi Hukum 

laut III (KHL III) di Montego Nay, Jamaika. UNCLOS III merupakan babak 

baru dari kodifikasi hukum laut internasional modern yang menjadi rujukan 

bagi state parties dari konferensi tersebut.
6
 

Mengenai sejarah hukum laut internasional perlu diawali dengan 

pembahasan mengenai fungsi laut bagi umat manusia. Dalam sejarah, laut 

terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai : 

1. Sumber makanan bagi umat manusia 

2. Jalan raya perdagangan 

3. Tempat pertempuran / peperangan 

4. Alat pemisah dan pemersatu bangsa
7
 

 

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa laut dapat 

digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi 

                                                           
6
 Joko Subagyo,  Op.Cit, hlm. 27. 

7
 Hasyim Djalal, “Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut”, (Bandung : Percetakan 

Ekonomi, 1979), hlm. 6. 
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penghidupannya, jalur perdagangan, kepentingan pertahanan dan keamanan 

dan berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah 

dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap 

penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing Negara atau kerajaan 

yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum.
8
 

Lahirnya konsepsi hukum laut internasional tersebut tidak dapat 

dilepaskan dari sejarah perkembangan hukum laut internasional mengenai 

perdebatan antara dua konsepsi, yaitu : 

1. Res Communis, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama 

masyarakat dunia, dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki 

oleh masing-masing Negara. 

 

2. Res Nullius, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, 

dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing 

Negara.
9
 

 

Kedua doktrin tersebut diawali sejarah panjang mengenai penguasaan 

laut oleh Imperium Roma . Pemikiran hukum bangsa Romawi terhadap laut 

didasarkan atas doktrin res communis omnium (hak bersama seluruh umat 

manusia) yang memandang bahwa penggunaan laut bebas atau terbuka bagi 

setiap orang. Asas tersebut selain untk kepentingan pelayaran, menjadi dasar 

pula untuk kebasan menangkap ikan. Di sisi lain, pemilikan suatu kerajaan 

dan Negara atas laut yang berdekatan dengan pantainya didasarkan atas 

konsepsi res nullius.
10

 

                                                           
8
  Didik Mohammad Sodik,  Op.Cit, hlm. 13. 

9
 Hasyim Djalal, Op.Cit , hlm 11 

10
 Didik Mohammad Sodik, Op.Cit, hlm 14. 
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Menurut konsepsi ini, laut bisa dimiliki apabila yang berhasrat 

memiliknya bias menguasai dengan mendudukinya (okupasi). Walaupun 

penguasaan mutlak terhadap laut  oleh Imperium Romawi telah berakhir , 

akan tetapi pemilikan laut oleh negara-negara dan kerajaan tetap 

menggunakan asas-asas hukum Romawi. 

Di lihat dari sejarah perkembangan hukum internasional sejak zaman 

Romawi, rezim laut teritorial sudah merupakan bagian penting dari hukum 

kebiasaan internasional. Sementara dalam konteks kebebasan di laut, ajaran 

Grotius yang didasarkan atas doktrin res communis omnium telah 

meletakkan dasar bagi perkembangan pemkiran hukum laut internasional 

modern tentang kebebasan di laut lepas yang dikenal pada zaman sekarang. 

Dengan diakuinya pembagian laut kedalam laut teritorial yang jatuh di 

bawah kedaulatan penuh suatu Negara pantai dan laut lepas yang bersifat 

bebas untuk seluruh umat manusia, telah menyelesaikan pertentangan 

kepentigan antar negara mengenai laut. 

B. Indonesia Sebagai Negara Kepulauan 

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan, yang terdiri dari ribuan 

pulau besar dan kecil mempunyai wilayah perairan yag dikelilingi oleh 

samudera-samudera yang luas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera 

Pasifik, dan juga diapit oleh dua benua yaitu Benua Australia dan Benua 

Asia. Wilayah laut NKRI diperkirakan mencapai 5,8 juta km\u00b2 atau 

kurang lebih 75% dari total luas wilayah. Kawasan Laut tesebut terdiri dari 

perairan laut wilayah (teritorial) 0,8% juta km\u00b2, perairan laut 
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nusantara (kepulauan) 2,3 juta km\u00b2, dan kawasan Zona Ekonomi 

Ekslusif 2,7 juta km\u00b2. Posisi Indonesia yang strategis, memiliki 3 

(tiga) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yaitu Selat Malaka, Selat 

Lombok dan Selat Sunda.
11

 

Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan 

kepulauan, dan perairan pedalaman. Mengenai laut teritorial, pada tahun 

1982 telah dilahirkan kesepakatan bersama baik oleh Negara pantai maupun 

tidak berpantai, bahwa lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut. 

Kesepakatan yang dituangkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 

Internasional tahun 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea) 

tersebut telah diratifikasi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang 

pengesahan United Nation Convention on the Law of the Sea. 

Oleh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 tersebut , laut 

teritorial (Teritorial Sea) yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 32, 

dimana kekuasaan atas laut teritorial diperlukan untuk kepentingan negara 

pantai. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara pantai (Coastal State) 

mempunyai kedaulatan atas laut teritorial, perairan dalam (Internal Waters) 

dan perairan kepulauannya. Namun, kedaulatan di laut teritorial dan 

perairan kepulauan tersebut dibatasi berlakunya oleh hak lintas damai 

(Innocnet Passsage). 
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Sebagai suatu negara kepulauan dan merupakan jalur pelayaran 

internasiona terutama dari Eropa, Timur Tengah ke Pasifik atau sebaliknya, 

menyebabkan perairan Indonesia dan bagian lautan lainnya yang berada 

dalam yurisdiksi nasional Indonesia menjadi lalu lintas pelayaran yang 

cukup padat dan strategis. Sejalan dengan ramainya lalu lintas pelayaran 

tersebut, banyak angkutan laut luar negeri (kapal asing) yang melakukan 

kegiatan bongkar muat maupun berlabuh di wilayah perairan Indonesia.
12

 

C. Asas dan Tujuan Pelayaran di Indonesia 

Asas-asas pelayaran di Indonesia menurut Undang-Undang Pelayaran 

pasal 2, antara lain : 

1. Asas manfaat 

2. Asas usaha bersama dan kekeluargaan 

3. Asas persaingan sehat 

4. Asas adil dan merata tanpa diskriminasi 

5. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan 

6. Asas kepentingan umum 

7. Asas tegaknya hukum 

8. Asas kemandirian 

9. Asas berwawasan lingkungan hidup 

10. Asas kedaulatan negara 

11. Asas kebangsaan 

 

Adapun tujuan pelayaran di Indonesia menurut Undang-Undang 

Pelayaran pasal 3 yaitu : 

1. Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui 

perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan 

dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional 

2. Membina jiwa kebaharian 

3. Menjunjung kedaulatan negara 

4. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan 

perairan nasional 
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D. Konsep Akibat Hukum di Indonesia 

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek 

hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian 

tertentu oleh hukum yang bersangkutan, dimana perbuatan itu telah 

ditentukan atau dianggap sebagai perbuatan yang akan memperoleh akibat 

hukum. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban 

bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan.
13

 

Kata akibat hukum dalam arti sempit dapat dikatakan sebagai sanki 

hukum, dimana subjek hukum yang melanggar hukum akan di kenakan 

sanksi. Di Indonesia secara umum dikenal sekurang-kurangnya ada tiga 

jenis sanksi hukum yang dibedakan berdasarkan pada lapangan hukum, 

yaitu : 

1. Sanksi Hukum Pidana 

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. 

Menurut R. Soesilo, hukuman adalah : 

“Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh 

hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar 

undang-undang hukum pidana” 

 

Hukuman pada hukum pidana itu sendiri diatur dalam pasal 10 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di bedakan 

menjadi 2 bentuk hukuman, yaitu : 
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a. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi : 

1) Hukuman pidana mati 

2) Hukuman pidana penjara 

3) Hukuman pidana kurungan 

4) Hukuman pidana denda 

5) Hukuman pidana tutupan 

 

b. Hukuman tambahan, yang terbagi menjadi : 

1) Pencabutan hak-hak tertentu 

2) Perampasan barang-barang tertentu 

3) Pengumuman keputusan hakim 

  

2. Sanksi Hukum Perdata 

Dalam hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim 

dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu berupa :
14

 

a. Putusan condemnatoir : 

Putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan 

untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Contoh : salah satu 

pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah 

dihukum untuk membayar biaya perkara. 

 

b. Putusan declaratoir : 

Putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang 

sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan 

dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contoh: 

putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik 

yang sah atas tanah sengketa. 

 

c. Putusan constitutif : 

Putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan 

menciptakan keadaan hukum baru. Contoh: putusan yang 

memutuskan suatu ikatan perkawinan. 

 

Jadi dalam hukum perdata bentuk sanksi hukumnya dapat 

berupa: 
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a. Kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) 

Yaitu akibat dari melakukan melakukan Perbuatan 

Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang diatur dalam pasal 

1365 KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan seseorang yang 

mengakibatkan kerugian terhadap orang lain yang sebelumnya 

tidak diperjanjikan, sehingga ia diwajibkan mengganti kerugian. 

b. Hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya 

suatu keadaan hukum yang baru. 

Yaitu akibat dari melakukan wanprestasi (ingkar janji) 

yang diatur dalam pasal 1366 KUHPerdata, yaitu akibat 

kelalaian seseorang tidak melaksanakan kewajibannya tepat 

pada waktunya, tidak melaksanakan sama sekali, melakukan apa 

yang dilarang didalam perjanjian, atau tidak dilakukan secara 

layak sesuai dengan isi perjanjian, sehingga ia dapat dituntut 

memenuhi kewajibannya. 

3. Sanksi Administrasi / Administratif 

Sedangkan untuk sanksi administrasi/administratif, adalah 

sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau 

ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya 

sanksi administrasi / administratif berupa :
15

 

a. Denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008) 

b. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin(misalnya 

yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009) 
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c. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga 

pengurangan jatah produksi (misalnya yang diatur dalam 

Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008) 

d. Tindakan administratif (misalnya yang diatur dalamKeputusan 

KPPU No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008) 

 

E. Perusahaan Pelayaran 

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayaran pada umumnya 

mengoperasikan kapalnya sendiri. Namun selain mengoperasikan kapal 

sendiri, sebuah perusahaan pelayaran juga menyewakan kapal untuk 

digunakan oleh pihak lain. Kegiatan lain yaitu menyediakan jasa keagenan 

bagi pihak asing yang membutuhkan bantuan perusahaan pelayaran dalam 

negeri. Serta beberapa jasa lain, seperti jasa bongkar muat di pelabuhan, 

serta penyewaan gudang dipelabuhan.
16

 

Sifat usaha dari perusahaan pelayaran di Indonesia dapat di bedakan 

menjadi dua, yaitu : 

1. Pelayaran Tetap ( Line Service)  

Pelayaran Tetap adalah pelayaran yang dijalankan secara tetap 

dan teratur, baik dalam hal keberangkatan maupun kedatangan di 

pelabuhan, trayek yang dijalani, tarif angkutan dan syarat-syarat 

perjanjian pengangkutan. 

2. Pelayaran Tidak Tetap (Tramper Service) 

Pelayaran tidak tetap merupakan pelayaran yang tidak terikat 

oleh ketentuan formal apapun yang baik menyangkut wilayah operasi, 

trayek yang dijalani, tarif yang berlaku, maupun persyaratan dan 
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ketentuan perjanjian pengangkutan. Kapal-kapal perusahaan pelayaran 

tramper ini merupakan pelayaran liar tetapi pelayaran bebas yang 

mengikuti hukum pasar yang berlaku. 

F. Penegertian Bongkar Muat 

Bongkar muat atau ship to ship transfer (STS) adalah kegiatan transfer 

kargo antara kapal yang berlayar di laut yang diposisikan bersama satu sama 

lain, baik stasioner atau berlangsung. Kargo yang biasanya diransfer 

melaluli metode STS adalah minyak mentah, gas cair, kargo curah, dan 

produk miyak bumi. Sebagian besar operasi STS transfer terjadi antara 

kapal dan terminal darat. Namun kadang-kadang dapat dilakukan untuk 

mentransfer kargo dari satu kapal ke yang lain di laut terbuka dan ini disebut 

operasi kapal-ke-kapal. Satu kapal akan bertindak sebagai terminal 

sementara yang lain akan merapat. Kapal penerima muatan akan disebut 

anak kapal (daughter vessel) dan kapal yang memberikan muatan akan 

disebut sebagi induk kapal (mother vessel)
17

 

Menurut Pasal 1 ayat 14 Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2010 

tentang Angkutan di Perairan :  

“Kegiatan bongkar barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam 

bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang 

meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery.” 

 

Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke 

dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke 
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dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan 

menggunakan derek kapal atau derek darat. 

Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala 

(ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan 

penumpukan barang atau sebaliknya. 

Receiving/delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari 

timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan 

menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan 

penumpukan atau sebaliknya.
18

 

G. Penegertian Keagenan  

Keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi 

bilamana dua pihak bersepakat membuat perjanjian dimana salah satu pihak 

yang dinamakan pemilik (principal) dengan syarat bahwa pemilik tetap 

mempunyai hak untuk mengawasi agentnya mengenai kewenangan yang 

direncanakan kepadanya. 

Pengertian keagenan sendiri secara garis besar dapat dibedakan 

menjadi beberapa hal, yaitu : 

1. Perwakilan Pemilik Kapal (Owner’s Representatif) 

Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing (owner’s 

representative) adalah badan usaha atau perorangan warga negara 

Indonesia atau perorangan warga negara asing yang ditunjuk oleh 
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perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mewakili 

kepentingan administrasinya di Indonesia.
19

 

2. Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran (Branch Office) 

Untuk menunjang peningkatan pelayanan terhadap kunjungan 

kapal milik dan kapal charter, perusahaan angkutan laut nasional dan 

perusahaan pelayaran rakyat dapat membuka kantor cabang 

perusahaannya. Pelayanan terhadap kapal-kapal yang dioperasikan 

oleh penyelenggara angkutan laut khusus dapat dilakukan oleh kantor 

cabang usaha pokoknya. Kantor cabang perusahaan angkutan laut 

nasional dan pelayaran rakyat merupakan bagian organik yang tidak 

terpisahkan dari kantor pusatnya
20

.  

Pembukaan kantor cabang perusahaan sebagaimana dimaksud di 

atas dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu : 

a. Adanya kegiatan kunjungan kapal milik dan atau kapal charter 

secara berkesinambungan.  

b. Sedapat mungkin memberi peluang dan kesempatan kerja bagi 

penduduk setempat.  

c. Mentaati peraturan pemerintah daerah setempat.  

 

3. Agen Perusahaan Pelayaran 

Adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan 

nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan 

kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk 

mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia. 

Agen perusahaan pelayaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 
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a. General Agent (Agent Umum) 

Adalah perusahaan angkutan laut yang ditunjuk oleh 

perusahaan angkutan laut asing maupun perusahaan angkutan 

nasional,di luar negeri atau pun dalam negeri untuk mengurus 

segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya 

(baik kapal milik, kapal charter maupun kapal yang 

dioperasikannya). Tugas general agent secara garis besar ada 

dua jenis yakni tugas pengurusan perizinan dan tugas 

koordinasi. 

b. Sub Agent 

Adalah perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjukan 

oleh agent umum (general agent) untuk melayani kepentingan 

kapal yang diageni oleh agent umum (general agent) di 

pelabuhan tertentu. 

Tugas sub agent atauagent secara garis besar ada dua, 

yaitu pelayanan kapal (ship husbandling) dan operasi keagenan 

(cargo operation).
21

 

H. Teori Perizinan Angkutan Laut 

Menurut Kamus Hukum, Ijin (vergunning) dijelaskan sebagai 

perkenan / ijin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan 

pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya 

memerlukan pengawasan khusus, tetapi tidaklah dianggap sebagai hal-hal 
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yang sama sekali tidak dikehendaki, berupa peniadaan ketentuan larangan 

umum dalam peristiwa konkret. 

Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan 

perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang 

berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin 

merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang 

diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur 

sebagaimana ketentuan perundang-undangan. 

Menurut Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 

Tahun 2006 izin yaitu :  

“Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang 

merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau 

diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha 

atau kegiatan tertentu.” 

 

Sedangkan pada Pasal 1 ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 24 Tahun 2006 dijelaskan bahwa : 

“Perizinan adalah pemberian legalitas kepada sesorang atau pelaku 

usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar 

usaha.” 

 

Menurut Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul Hukum 

Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik Izin adalah sesuatu yang 

bertujuan menghilangkan larangan, hal yang dilarang menjadi boleh. “Als 

opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval” yang 
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artinya sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa 

konkret.
22

 

Henry S. Siswosoediro dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar 

Pengurusan Perizinan dan Dokumen, izin merupakan suatu persetujuan dari 

penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk 

dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-

undangan (izin dalam arti sempit). Suatu pihak tidak dapat melakukan 

sesuatu kecuali diizinkan oleh pemerintah.
23

 

I. Transportasi Laut 

Transportasi laut sebagai salah satu pilar utama untuk pengangkutan 

perdagangan nasional maupun internasional yang menghubungkan Daerah 

atau Negara (eksportir) dan Daerah atau Negara (importir) masih merupakan 

pilihan utama sampai saat ini dikarenakan pengangkutan melalui laut relatif 

lebih murah dengan kapasitas volume pengangkutan yang besar. 

Dalam perkembangan dewasa ini, jasa pengangkutan melibatkan 

banyak pihak dalam pelaksanaannya. Khusus dalam pengangkutan melalui 

laut, pengangkutan akan melibatkan banyak pihak yang masing-masing 

memiliki peran dan tanggung jawab, tergantung pada pola hubungan yang 

diinginkan. Pihak-pihak yang terlibat pada pengangkutan laut pada 

prinsipnya adalah : 
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1. Pengirim Barang (shipper/eksportir), yaitu orang atau badan hukum 

yang mempunyai muatan untuk dikirim dari suatu pelabuhan tertentu 

(pelabuhan muatan) untuk diangkut ke pelabuhan tujuan. 

2. Pengangkut Barang (carrier), yaitu perusahaan pelayaran yang 

melaksanakan pengangkutan barang dari pelabuhan muat untuk 

diangkut/disampaikan ke pelabuhan tujuan dengan menggunakan 

kapal. 

3. Penerima Barang (consignee/importir), yaitu orang atau badan hukum 

yang menerima barang yang dikirim oleh Pengirim Barang 

(shipper/eksportir). 

Angkutan laut luar negeri dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat 

yang dimasud adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal 

khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri 

atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia 

yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh 

perusahaan angkutan laut.
24

 

J. Perusahaan Pelayaran Nasional 

Perusahaan angkutan laut asing atau Angkatan laut luar negeri hanya 

dapat melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia 

yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan wajib menunjuk perusahaan 

pelayaran nasional sebagai agen umum untuk mewakili kepentingan 

administrasinya di Indonesia. 
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Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 33 Tahun 2001 

tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 1 angka 7 

Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah : 

“Perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia (Indonesian 

national shipping company) yang melakukan kegiatan angkutan laut 

di dalam wilayah perairan Indonesia dan atau dari dan ke pelabuhan di 

luar negeri. Perusahaan angkutan laut nasional dapat berupa badan 

hukum yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Warga Negara 

Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia maupun dalam bentuk 

kerjasama dengan asing (PMA/joint venture) asalkan telah memenuhi 

persyaratan yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2008 

tentang Pelayaran dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 33 

Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan 

Laut khususnya dalam Pasal 20 serta peraturan perundang-undangan 

lainnya yang berkaitan.” 

 

Pada pasal 20 KM 33 Tahun 2001 dijelaskan bahwa :  

“Perusahaan angkutan laut nasional atau badan hukum Indonesia atau 

warga negara Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan 

perusahaan angkutan laut asing atau badan hukum asing atau warga 

negara asing dalam bentuk (usaha patungan joint venture) dengan 

membentuk satu perusahaan angkutan laut nasional.” 

 

Dalam hal ini yang dimaksud agen umum sesuai dengan Pasal 1 butir 

7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menerangkan 

bahwa Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau 

perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha 

keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk 

mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.
25

 

Agen umum mewakili perusahaan angkatan laut asing dalam hal 

administrasi kapal selama berada di Indonesia, serta menentukan terminal 

khusus bagi kapal untuk bersandar atau tambat dalam hal kapal tersebut 
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akan melakukan kegiatan bongkar muat. Dan menyampaikan permohonan 

kedatangan dan keberangkatan kapal ke dan dari Indonesia, yang dilaporkan 

kepada kantor Syahbandar, kantor Bea dan Cukai, Kantor Imigrasi, kantor 

Karantina, Pangkalan Angkatan Laut dan Perusahaan pemilik terminal 

khusus. 

K. Pelabuhan dan Terminal Khusus 

Menurut Prof. Triatmojo, Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung 

samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan 

barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya 

memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar 

muatan kapal-kapal yang berlabuh. Crane dan gudang berpendingin juga 

disediakan oleh pihak pengelola maupun pihak swasta yang berkepentingan. 

Sering pula disekitarnya dibangun fasilitas penunjang seperti pengalengan 

dan pemrosesan barang.  

Pelabuhan juga dapat di definisikan sebagai daerah perairan yang 

terlindung dari gelombang laut dan di lengkapi dengan fasilitas terminal 

meliputi : 

1. dermaga, tempat di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat 

barang. 

2. crane, untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang. 

3. gudang laut (transit), tempat untuk menyimpan muatan dari kapal atau 

yang akan di pindah ke kapal. 
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Pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu 

daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, 

bahkan antar negara.
26

 

Terminal Khusus adalah tempat dimana kapal asing dapat melakukan 

kegiatan bongkar dan muat. Sedangkan yang dimaksud terminal khusus 

dalam pasal 1 butir 20 dan 21 Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran, adalah : 

“Fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal 

bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan 

naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang yang 

terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan 

Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan 

terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha 

pokoknya.” 

 

Menurut pasal 110 PP No. 61 Tahun 2009 dan pasal 2 Permenhub No. 

51 Tahun 2009 untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah 

Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut 

dapat dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang 

kegiatan usaha pokoknya. Terminal khusus : 

1. Ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat. 

2. Wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan 

Kepentingan tertentu. 

3. Ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi 

keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan. 

 

L. Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) 

PPKA adalah Persetujuan Kelonggaran Syarat Bendera (Dispensasi) 

Penggunaan Kapal Asing Angkutan Laut Dalam Negeri. Sedangkan 
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Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 33 Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 50 : PKKA adalah 

Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing. 

Bagi kapal asing diwajibkan menggunakan PPKA untuk beroperasi di 

wilayah perairan Indonesia, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 KM 33 

tahun 2001, yang berbunyi sebagai berikut: 

”Penggunaan kapal asing untuk angkutan laut dalam negeri 

sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), sebelum dioperasikan 

oleh perusahaan angkutan laut nasional selambat-lambatnya 14 (empat 

belas) hari kerja wajib dilaporkan dan diterima Direktur Jenderal 

menurut contoh pada lampiran I Keputusan ini, untuk selanjutnya 

dapat diberikan kelonggaran syarat bendera (dispensasi) menurut 

contoh pada Lampiran II Keputusan ini.” Kapal asing yang tidak 
memenuhi persyaratan PPKA ini dilarang beroperasi di wilayah 

perairan Indonesia dan tidak diberikan pelayanan di pelabuhan 

Indonesia.” 

 

M. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut  

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) adalah surat 

izin bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran. Untuk 

melakukan kegiatan pelayaran orang perseorangan warga negara Indonesia 

atau Badan Usaha wajib memiliki SIUPAL yang diberikan oleh: 

1. Bupati/Walikota yang bersangkutan bagi Badan Usaha yang 

berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas 

pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota 

2. Gubernur provinsi yang bersangkutan bagi Badan Usaha yang 

berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas 

pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi 

3. Menteri bagi Badan Usaha yang melakukan kegiatan pada lintas 

pelabuhan antar provinsi dan internasional. 

 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SIUPAL antara 

lain adalah sebagai berikut : 
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1. Permohonan dari Perusahaan yang isinya menjelaskan Rencana 

Kegiatan yang akan dilaksanakan 

2. Akta Pendirian Perusahaan 

3. Memiliki minimum satu unit Kapal Bendera Indonesia dengan ukuran 

min. GT 175/ sepasang Tug Boat dengan tongkangnya yang dilampiri 

Foto Copy Gross Akte Kapal, Surat Ukur Kapal dan Sertifikat 

Kesempurnaan yang masih berlaku 

4. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan 

5. Tempat Domisili Usaha 

6. Fotokopi KTP Penanggung Jawab 

7. Proposal untuk Mengantisipasi berlakunya PP 81 / 1999 tentang 

Angkutan Perairan. 

 

N. Fungsi, Tugas dan Kewenangan Syahbandar 

Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat 

oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan 

melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan 

pelayaran. 

Syahbandar sebagai pejabat tertinggi dalam kepelabuhan tentunya 

memiliki kewenangan yang besar yang diberikan oleh aturan hukum 

Indonesia. Berdasarkan Pasal 207 Undang-Undang UU Nomor 17 Tahun 

2008 Tentang Pelayaran Syahbandar memiliki tugas-tugas sebagai berikut: 

1. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan 

ketertiban dipelabuhan. 

2. Mengawsi tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur-alur 

pelayaran. 

3. Mengawasi kegiatan alih muatdiperairan pelabuhan. 

4. Mengawasi pemanduan mengawasi kegiatan penundaan kapal. 

5. Mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvage. 

6. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya. 

7. Mengawasi pengisian bahan bakar. 

8. Mengawasi pengerukan dan rekalmasi. 

9. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.  
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Dalam melakukan tugas yang dipercayakan sebagai pemimpin 

tertinggi di pelabuhan maka syahbandar memiliki fungsi, yaitu:
27

 

1. Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan dalam pelayaran 

yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di 

bidang angkutan perairan. 

2. Syahbandar membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

3. Syahbandar diangkat oleh menteri setelah memenuhi persyaratan 

kompetensi dibidang keselamatan dan keamanan serta 

kesyahbandaran.  

 

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas diatas maka syahbandar 

memiliki kewenangan sebagai berikut :
28

 

1. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pemerintahan dipelabuhan. 

2. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal. 

3. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal dipelabuhan melakukan 

pemeriksaan kapal. 

4. Menerbitkan surat persetujuan berlayar. 

5. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal. 

 

O. Pemeriksaan dan Penyimpanan Surat, Dokumen dan Warta Kapal 

Kapal asing yang masuk di wilayah Indonesia wajib melaporkan 

kedatangan kapal kepada Syahbandar melalui agen. Dalam pengajuan 

pelaporan tersebut wajib melampirkan surat dan dokumen kapal yang 

diperlukan.
29

 

Dalam pasal 213 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang 

Pelayaran dijelaskan sebagai berikut : 

Ayat 1 : “Pemilik, Operator Kapal, atau Nakhoda wajib 

memberitahukan kedatangan kapalnya di pelabuhan kepada 

Syahbandar.” 
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Ayat 2 : “Setiap kapal yang memasuki pelabuhan wajib menyerahkan 

surat, dokumen, dan warta kapal kepada Syahbandar seketika 

pada saat kapal tiba di pelabuhan untuk dilakukan 

pemeriksaan.” 

 

Ayat 3 : “Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat 2 surat, dokumen, dan warta kapal disimpan oleh 

Syahbandar untuk diserahkan kembali bersamaan dengan 

diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar.” 

 

Dalam pasal 214 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang 

Pelayaran dijelaskan sebagai berikut :  

“Nakhoda wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan warta 

kapal kepada Syahbandar berdasarkan format yang telah ditentukan 

oleh Menteri.” 

 

Dalam pasal 215 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang 

Pelayaran dijelaskan sebagai berikut :  

“Setiap kapal yang memasuki pelabuhan, selama berada di pelabuhan, 

dan pada saat meninggalkan pelabuhan wajib mematuhi peraturan dan 

melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar untuk kelancaran 

lalu lintas kapal serta kegiatan di pelabuhan.” 

 

P. Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan 

Kapal asing dalam hal akan melakukan kegiatan bongkar muat wajib 

mendapatkan Surat Kegiatan Kapal atau yang sering disebut Ship to Ship 

Transfer Permit (STS Permit).
30

 

Penjelasan lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 216 Undang-Undang 

No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yaitusebagai berikut : 

Ayat 1 : “Kapal yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan 

berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, 

menunda, dan bongkar muat barang berbahaya wajib 

mendapat persetujuan dari Syahbandar.” 
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Ayat 2 :  “Kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, pengisian bahan 

bakar, pengerukan, reklamasi, dan pembangunan 

pelabuhan wajib dilaporkan kepada Syahbandar.” 

 

Ayat 3 : “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh 

persetujuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Menteri.” 

 

Q. Pemeriksaan Kapal 

Dalam hal menjaga menjaga terjadinya angkutan laut yang masuk di 

wilayah Indonesia tanpa menujuk perusahaan nasional sebagai agen serta 

menjaga keamanan, maka Kantor Syahbandar berwenang melakukan 

pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal di pelabuhan.
31

 

Menurut Pasal 218 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang 

Pelayaran dijelaskaan tata cara Syahbandar mengenai pemeriksaan kapal, 

antara lain : 

 

Ayat 1 :  “Dalam keadaan tertentu, Syahbandar berwenang melakukan 

pemeriksaan kelaiklautan kapal dan keamanan kapal 

berbendera Indonesia di pelabuhan.” 

 

Ayat 2 :“Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan 

dan keamanan kapal asing di pelabuhan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

 

Ayat 3 : “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan kapal 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2  diatur dengan 

Peraturan Menteri.” 

 

R. Surat Persetujuan Berlayar 

Surat Persetujuan Berlayar atau dapat juga disebut Surat Izin Berlayar 

adalah salah satu dokument terpenting dalam proses ini, karena setelah 

kapal selesai melakukan kegiatan di NTAA kapal akan berlayar ke luar 

wilayah Indonesia dan menuju negara lain. Salah satu syarat untuk dapat 
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berlayar ke luar wilayah Indonesia kapal harus memiliki Surat Persetujuan 

Berlayar yang di keluarkan oleh Kantor Syahbandar.
32

 

Penjelasan dalam pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 

Tentang Pelayaran dijelaskan tentang Surat Persetujuan Berlayar, yaitu : 

Ayat 1 : “Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan 

Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.” 

 

Ayat 2 :“Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam 

waktu 24 (dua puluh empat) jam, setelah persetujuan berlayar 

diberikan, kapal tidak bertolak dari pelabuhan.” 

 

Ayat 3 : “Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud ayat 1 

tidak diberikan pada kapal atau dicabut apabila terdapat 

ketentuan lain yang dilanggar.” 

 

Ayat 4 : “Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk 

berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan 

kapal atau pertimbangan cuaca.” 
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