
 

1 PENDAHULUAN 

Kapal yang berlayar harus dipimpin oleh seorang nakhoda yang memiliki 

pengalaman dalam memimpin awak kapal serta memiliki pengetahuan tentang 

bernavigasi. Nakhoda tidak hanya sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam 

kapal, tetapi juga bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, muatan, 

penumpang dan awak kapalnya. Semua kemampuan serta pengalaman yang 

dimiliki oleh seorang nakhoda ternyata tidak semua dapat dilakukannya sendiri.  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 

tentang Pelayaran pada pasal 198 Ayat 1 ditegaskan, untuk kepentingan 

keselamatan dan keamanan berlayar, serta kelancaran berlalu lintas di perairan 

tertentu dan pelabuhan untuk ukuran kapal tertentu diwajibkan menggunakan 

seorang pandu. Hal ini disebabkan adanya perbedaan karakteristik lingkungan 

pelabuhan yang satu dengan yang lain serta keterbatasan pengetahuan nakhoda 

terhadap kondisi setiap pelabuhan, menyebabkan nakhoda kapal memerlukan 

bantuan seseorang yang memahami kondisi pelabuhan yang akan disinggahinya.  

Secara sederhana berikut ilustrasi dari pelayanan kapal di suatu Pelabuhan 

yang dicantumkan pada Gambar 1. 

 

 
Sumber: http://www.indonesiaport.co.id/read/pelayanan-kapal.html 

Gambar 1 Mode pelayanan kapal di suatu pelabuhan 

 

Layanan kapal dapat digambarkan dengan ilustrasi berikut ini misalnya, 

sebuah kapal barang hendak masuk ke pelabuhan yang dikelola IPC (Indonesia 

Port Container). Kapal barang tersebut harus berlabuh di luar pelabuhan, lalu para 

petugas yang berwenang melakukan tugasnya di sini, sambil menunggu 

pemeriksaan dari petugas yang bersangkutan serta menunggu informasi dari 

pelabuhan tentang kesiapan bersandar di dermaga. Bila informasi dari dermaga 

telah siap untuk bersandar, maka kapal barang tersebut segera bergerak menuju 

pelabuhan dan dermaga sandar. Demi menjaga keselamatan awak dan keamanan 

kapal, ketika memasuki kolam pelabuhan, mesin kapal dalam kondisi stop, sambil 

mengamati kondisi kolam pelabuhan serta menunggu datangnya seorang Pandu. 

Pada saat inilah dimulai bekerjanya seorang pandu, istilah ini dikenal dengan jasa 

pelayanan pemanduan kapal. Selanjutnya kapal bergerak, pergerakkannya dibantu  
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kapal tunda karena mesin kapal dalam keadaan stop (penggunaan jumlah kapal 

tunda disesuaikan dengan panjang kapalnya). Ketika mendekat dermaga, dibantu  

kapal kepil untuk menambatkan tali kapal ke dermaga. Setelah kondisi kapal 

bersandar dengan sempurna kemudian dilanjutkan dengan proses bongkar muat 

barang. Setelah selesai kegiatan bongkar muat, selanjutnya persiapan lepas sandar 

kemudian  kapal bergerak dari  dermaga untuk menuju laut lepas dengan dibantu 

oleh jasa pemanduan kapal kembali menggunakan bantuan kapal tunda (pelayanan 

kapal keluar). 

Berdasarkan ilustrasi diatas, diketahui bahwa jasa pelayanan pemanduan 

berperan penting dalam kelancaran pelayanan kapal pada suatu pelabuhan. 

Pelaksanaan jasa pemanduan merupakan salah satu yang perlu diperhatikan dari 

seluruh rangkaian pelayanan di pelabuhan, karena merupakan pemberian jasa 

pelayanan pertama dan terakhir yang diberikan kepada kapal yang akan 

berkunjung dan berangkat dari pelabuhan. Pengelolaan jasa pemanduan yang baik 

akan membantu mempercepat pelayanan kapal, menjaga ketertiban berlalu lintas 

sehingga menjaga keselamatan dan keamanan lingkungan pelabuhan serta 

memberikan kesan bagi pengguna jasa di pelabuhan tersebut. Ini akan 

berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah maupun negara. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Lasse (2014), bahwa pelabuhan berfungsi sebagai 

gateway, link, interface dan industrial entity. 

Jasa pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan 

saran dan informasi kepada nakhoda tentang keadaan perairan setempat agar 

navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi 

keselamatan kapal dan lingkungan pelabuhan.  

Menurut Peraturan Kementerian Perhubungan No. 57 Tahun 2015  tentang 

Pemanduan dan Penundaan Kapal Pasal 11 Ayat 1, bahwa pelaksanaan 

pemanduan dan penundaan kapal di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar 

biasa harus dilakukan oleh seorang pandu.  Personel pandu merupakan orang yang 

terdidik dan terlatih untuk mengenal kondisi dan karakteristik suatu pelabuhan 

meliputi angin, arus, gelombang, perambuan serta bahaya navigasi yang terdapat 

di sekitar pelabuhan tersebut. Personel pandu akan membantu nakhoda dalam 

memberikan nasihat (advisor) serta petunjuk dalam proses penyandaran kapal 

tanpa mengurangi tanggung jawab serta wewenang nakhoda sebagai pimpinan 

tertinggi di atas kapal. 

Penyelenggaraan pemanduan merupakan wewenang dari pemerintah yang 

dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) atau Terminal Untuk 

Kepentingan Sendiri (TUKS), Terminal Khusus (Tersus) yang telah memenuhi 

persyaratan dan memperoleh izin dari Menteri (PM. No. 57 Tahun 2015 Bab VI 

tentang tata cara persyaratan pelimpahan pelaksanaan pemanduan dan penundaan 

kapal).  

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. UM.002/38/DJPL-2011 

tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut terdiri dari: waiting time, approach time, effective time, 

produktivitas kerja, receiving/delivery petikemas, tingkat penggunaan dermaga 

(BOR), tingkat penggunaan gudang (SOR), tingkat penggunaan lapangan 

penumpukan (YOR) dan kesiapan operasi perlatan. 

Key performance indicator untuk jasa pemanduan didasarkan pada standar 

lokal dan internasional (ISO standard). Menurut Lasse (2011) key performance 
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indicator dalam manajemen kepelabuhanan merupakan pengukuran atas berbagai 

aspek operasional pelabuhan. Di pelabuhan-pelabuhan besar dunia menggunakan 

standar zero accident dan zero waiting time for pilot service sebagai ukuran target 

keberhasilan pelayanannya, sedangkan di Indonesia dalam menilai kinerja jasa 

pemanduan masih menggunakan approaching time (AT), waiting time (WT) dan 

zero accident. Kinerja pandu atau pergerakan pandu dan pergerakan kapal tunda 

sangat ditentukan oleh permintaan kapal sandar. Saat ini di Pelabuhan Tanjung 

Priok permintaan kapal-kapal yang bersandar telah mengalami peningkatan 

kapasitas kapal/upsize kapal, sehingga mempengaruhi intensitas/frekuensi 

pergerakan pandu dan kapal tundanya yang pada akhirnya  ikut mempengaruhi 

waiting time dan approaching time. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena 

dapat berdampak pada kelancaran dan kecepatan pelayanan yang diberikan. 

Pemilihan tempat penelitian di Pelabuhan Utama Tanjung Priok karena 

merupakan salah satu pelabuhan utama di Indonesia dan memiliki tingkat 

kepadatan lalu lintas kapal yang tertinggi. Berdasarkan hal tersebut secara logika 

maka personel pandu, sarana dan prasarana bantu pemanduan (kapal tunda, kapal 

pandu, kapal kepil) serta hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan 

pelayanan pemanduan akan semakin baik.  

Pelabuhan Utama Tanjung Priok saat ini masih menerapkan approaching 

time menjadi salah satu key performance indicator yang dipergunakan untuk 

mengukur kinerja jasa pelayanan pemanduannya sedangkan di pelabuhan-

pelabuhan besar dunia approaching time tidak dipergunakan untuk mengukur 

standar kinerja pelayanan mereka. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana alat 

bantu pemanduan kapal yang masih belum memadai. Menurut Wibowo (2010) 

ada beberapa faktor yang menghambat kinerja sistem Pelabuhan Komersial 

Indonesia, yaitu:(1) batasan-batasan geografi; (2) masalah tenaga kerja; (3) 

kurangnya keamanan; (4) korupsi; (5) kurangnya sarana dan prasaran pelabuhan; 

dan (6) faktor alam. 

 Selain itu, waktu tunggu pandu (waiting time) di pelabuhan tersebut masih 

terjadi dalam pelayanan pemanduannya. Ini tidak sesuai dengan peraturan 

pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Kelas 

Utama Tanjung Priok No. 304 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata cara 

Pemanduan Kapal yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Kelas Utama 

Tanjung Priok, yaitu waktu tunggu pandu diatas kapal (pilot on board) minimal 

30 menit, oleh karena itu dibutuhkan solusi yang tepat agar Pelabuhan Utama 

Tanjug Priok dapat mewujudkan zero waiting time for marine pilot.  

Waiting time dan approaching time pada jasa pelayanan pemanduan 

diberlakukan karena dianggap paling dapat menilai kinerja seorang pandu. 

Penelitian diperlukan agar dapat menjadi masukan bagi peningkatan kinerja jasa 

pelayanan pemanduan di Pelabuhan Utama Tanjung Priok, karena untuk 

mendapatkan kualitas pelayanan yang baik diperlukan standar kinerja yang tepat 

bagi jasa pelayanan pemanduan di Indonesia. 

 

 

 

 



 

4 

Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Sarana dan prasarana yang mendukung terhadap kegiatan approaching time 

yang ditetapkan sebagai salah satu standar kinerja untuk mengukur jasa 

pelayanan pemanduan kapal di Indonesia. 

2. Waiting time pada jasa pelayanan pemanduan kapal sangat bergantung pada 

jumlah penugasan pandu dan frekuensi pergerakan kapal tunda. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan 

sebelumnya, yaitu : 

1. Menentukan faktor approaching time yang tepat untuk dijadikan sebagai salah 

satu standar kinerja jasa pelayanan pemanduan di Indonesia. 

2. Menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi waiting time di Pelabuhan 

Utama Tanjung Priok. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Sebagai masukan bagi pemegang kebijakan dalam bidang pemanduan.  

2. Meningkatkan kualitas jasa pemanduan di Indonesia melalui penyusunan 

standar kinerja yang tepat bagi jasa pelayanan pemanduan. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menitikberatkan pada standar kinerja jasa pelayanan 

pemanduan di Indonesia yaitu approaching time dan waiting time berdasarkan 

data dalam kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2013 s/d 2015 di Pelabuhan Utama 

Tanjung Priok. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Kondisi Umum Pemanduan di Pelabuhan Utama Tanjung Priok 

Menurut Abdullah (2014) pemanduan berfungsi untuk memandu kapal yang 

akan keluar atau memasuki pelabuhan atau perairan wajib pandu. 

Pengoperasiannya, melibatkan banyak pihak sehingga persiapan pelaksanaan 

dilaksanakan sebaik-baiknya. Demikian juga pada saat pelaksanaannya, 

dikendalikan dengan berkoordinasi antara pihak-pihak terkait sehingga pelayanan 

jasa pemanduan dapat berjalan dengan cepat, aman dan lancar, sebagaimana 

tercantum dalam Gambar 2. 




