
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Keselamatan transportasi adalah hal yang mutlak harus dipenuhi. 

Keselamatan ini meliputi moda transportasi darat, kereta api, udara dan laut. 

Keselamatan transportasi laut memiliki beberapa elemen yang harus dipenuhi. 

Keselamatan transportasi laut untuk selanjutnya disebut keselamatan pelayaran 

setidaknya harus memenuhi 2 kriteria yang layak. Pertama adalah layak laut dan 

kedua adalah layak layar. Layak laut adalah terpenuhinya 12 kriteria sesuai 

dengan ketentuan yang terdapat dalam International Safety Mangement (ISM) 

Code bab IX, layak layar adalah suatu keadaan terpenuhinya keamanan kapal 

untuk berlayar yang terdiri atas 4 kriteria. Keamanan kapal meliputi kondisi kapal 

dan crew kapal yang memenuhi syarat untuk menjaga keamanan kapal. Dua 

kriteria ini menunjukkan bahwa keselamatan pelayaran memiliki lingkup 

tanggungjawab dari sisi darat dalam hal ini oleh Syahbandar dan keselamatan 

diatas kapal menjadi tanggungjawab nakhoda.  

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di 

Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 disebutkan Pelayaran adalah satu 

kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, 

keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Pada Ayat 32 

disebutkan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan 

terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan 

di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Pada Ayat 33 disebutkan 

bahwa Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan 

keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, 

garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, 

status hukum kapal, manajemen keselamatan dan manajemen keamanan kapal 

untuk berlayar di perairan tertentu. Pada Ayat 34 dinyatakan bahwa Keselamatan 

kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, 

bangunan, permesinan, perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan 

termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan 

dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Pada Ayat 41 

dinyatakan Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi 

pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggungjawab 

tertentu sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Pada Ayat 56 disebutkan 

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. Keselamatan  Pelayaran 

secara internasional tercantum dalam Safety of life at Sea (SOLAS) 1974 Pasal IX 

yaitu International Safety Management (ISM) Code yang diperbaiki dengan 

Amandemen 1978 berlaku bagi semua kapal yang melakukan pelayaran antara 

pelabuhan-pelabuhan di dunia. 

Transportasi laut adalah salah satu jenis moda transportasi yang memiliki 
kelebihan dalam hal membawa jumlah penumpang dan barang. Perkembangan 

perdagangan antar pulau (dalam negeri) maupun perdagangan internasional pada 
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akhirnya telah memberikan dampak meningkatnya arus barang dan dan kunjungan 

kapal di Pelabuhan Tanjung Priok. Tidak terlepas juga dalam hal jumlah 

penumpang yang datang dan keluar dari Pelabuhan Utama Tanjung Priok. 

Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok telah berusaha meningkatkan keselamatan 

penumpang dan barang dan menghindari kecelakaan kapal, hal ini dilakukan 

mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga mengacu kepada 

keselamatan pelayaran yang tertuang dalam Safety of life at Sea (SOLAS) 1974 

Pasal IX yaitu International Safety Management (ISM) Code.  

Keselamatan sangat penting dalam moda transportasi laut, karena moda 

transportasi ini saat ini menggunakan kapal yang besar yang dapat mengangkut 

muatan barang dan manusia. Sehingga bila terjadi kecelakaanakan mengakibatkan 

kerugian yang besar terlebih lagi jika memakan korban jiwa. Saat ini Pelabuhan 

Utama Tanjung Priok adalah salah satu pelabuhan yang memiliki tingkat 

kepadatan lalu lintas kapal tertinggi di Indonesia. Kondisi keselamatan pelayaran 

yang diharapkan adalah mewujudkan zero accident, tetapi dalam kenyataannya di 

Pelabuhan Tanjung Priok kondisi tersebut belum dapat terpenuhi. Penelitian ini 

perlu dilakukan untuk mengetahui faktor dominan yang menyebabkan masih 

terjadinya kecelakaan kapal dan memberikan masukan berupa kebijakan yang 

dapat diterapkan untuk mewujudkan zero accident. 

 

Perumusan Masalah 

 

Sejak tahun 1996 Syahbandar Utama Tanjung Priok telah menerapkan 

International Safety Management (ISM) Code yang mengacu pada ketentuan yang 

telah dikeluarkan oleh Safety of life at Sea (SOLAS) 1974 Pasal IX. Akan tetapi 

masih terjadi kecelakaan kapal di Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Oleh karena 

itu dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :  

1. Mengapa masih terjadi kecelakaan padahal penerapan ISM Code telah 

dilaksanakan serta faktor apa yang sering menyebabkan terjadinya 

kecelakaan ? 

2. Bagaimana penerapan manajemen ISM Code diterapkan baik di darat dan 

di atas kapal sehingga dapat mewujudkan zero accident? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan 

sebelumnya, yaitu: 

1. Menentukan faktor dominan penyebab terjadinya kecelakaan kapal di 

Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 

2. Menentukan strategi yang tepat untuk diterapkan demi mewujudkan zero 

accident. 

 

Manfaat Penelitian 

 

1. Menjadikan ISM Code sebagai acuan keselamatan bagi manajemen pelayaran 

dan pengembangan keilmuan mengenai keselamatan pelayaran. 

2. Memberikan masukan kepada para operator kapal dan pelaku/ pengguna jasa 

angkutan laut dalam keselamatan pelayaran. 
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