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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Republik Indonesia atau 

Indonesia Sea and Coast Guard merupakan Direktorat dibawah Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang 

bertugas mengamankan pelayaran di Indonesia. Berdasarkan SK Menteri 

Perhubungan Nomor KM.14 /U /Phb - 1973 Tanggal 30 Januari 1974 Komando 

Operasi Penjaga laut dan Pantai berubah menjadi Kesatuan Penjagaan Laut dan 

Pantai (KPLP) setingkat Direktorat. Pada tahun 2008 disahkan UU 17 2008 

tentang Pelayaran, menggantikan UU pada tahun 1992 yang mengatur 

pembentukan Penjaga Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard), yaitu untuk 

menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan 

fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai 

(Pasal 276).  Keberadaan (Sea and Coast Guard), ini sangat penting, karena 

melihat potensi kejahatan yang besar dari jalur laut. Pasalnya, jika tidaka ada 

pengawalan dan penjagaan laut seperti gawang atau halaman tanpa pagar, 

penyelundupan senjata api, narkoba, maupun human trafficking mudah masuk 

melalui laut Suwarto (2014) 

Penyelenggaraan penjagaan laut dan pantai (PLP) dilakukan oleh 5 

Pangkalan PLP dalam 3 wilayah operasi (yakni Indonesia Barat oleh PPLP 

Tanjung Priok dan PPLP Tanjung Uban, Indonesia Tengah oleh PPLP Tanjung 

Perak, dan Indonesia Timur oleh PPLP Bitung dan PPLP Tual). Luas wilayah laut 

Indonesia yang harus dijaga oleh kelima pangkalan PLP tersebut sekitar 1.119.500 

mil2. Dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum terjadi keseimbangan 

antara penyediaan pangkalan PLP dan jumlah sumber daya yang dimiliki saat 

hanya 667 orang (Renstra DJPL 2016) dengan luas wilayah operasi yang harus 

ditangani. Sebagai catatan, jenis kapal patroli yang dikuasai pangkalan PLP 

umumnya berukuran kecil (kelas III-IV), sedangkan kapal besar (kelas I dan II) 

umurnya sudah relatif tua (diatas 30 tahun). Berbagai fasilitas kerja (terutama 

gedung, peralatan SAR, dan senjata api) serta penyediaan bahan bakar untuk 

operasional perlu menjadi perhatian di masa datang untuk optimalisasi kinerja dari 

pangkalan PLP. 

Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Perak adalah unit Pelaksana 

Teknis dilingkungan Ditjen Hubla yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Dirjen Hubla yang tertuang didalam KEPMENHUB Nomor KM 65 tahun 

2002 tanggal 02 Oktober 2002. Dengan dasar inilah Pangkalan PLP Kelas II 

Tanjung Perak melaksanakan tugas kegiatan penjagaan, penyelamatan, 

pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran di 

perairan laut dan pantai. Daerah atau perairan yang direncanakan sebagai lokasi 

adalah Wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Pangkalan PLP Tanjung 

Perak sesuai Telegran Dirjen. Hubla nomor: 13/VIII/DV-05 tanggal 13 Agustus 

2005. Batas / koordinat Wilayah Kerja Pangkalan PLP kelas II Tg.Perak adalah 

sebagai berikut meliputi Seluruh Wilayah Perairan Propinsi Jawa Timur – sebelah 
Timur Propinsi  Jawa Tengah – Propinsi Kalimantan Selatan –  Propinsi Bali – 
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Propinsi NTB – Propinsi NTT –  Propinsi Sulawesi Selatan – Sebelah Barat 

Propinsi Sulawesi Tenggara. 

Dalam rangka mewujudkan keamanan laut Indonesia, maka Kapal Patroli 

Pangkalan PLP Tanjung Perak Surabaya memiliki tugas dan tanggung jawab yang 

sangat besar. Kinerja ABK yang tinggi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan 

tersebut. Meskipun Kinerja setiap orang tergantung pada dukungan dalam bentuk 

Pengorganisasian, penyediaan sarana dan prasarana, pemilihan teknologi, 

kenyamanan lingkungan kerja serta kondisi dan syarat kerja. Penggunaan 

peralatan dan teknologi maju sekarang ini bukan saja dimaksudkan untuk 

memberikan kemudahan dan kenyamanan kerja. (Simanjuntak dan Payaman 

2000).  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1992 tentang 

Pelayaran pasal 1 manyatakan anak buah kapal adalah awak kapal selain nakhoda 

atau pemimpin kapal. Anak buah kapal wajib menaati perintah nakhoda atau 

pemimpin kapal secara tepat dan cermat dan dilarang meninggalkan kapalnya 

tanpa izin nakhoda atau pemimpin kapal. Syarat-syarat wajib yang harus 

dipenuhi untuk dapat bekerja sebagai anak buah kapal sesuai dengan Pasal 17 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, antara lain 1) 

memiliki sertifikat keahlian pelaut dan/ atau sertifikat keterampilan pelaut. 2) 

berumur sekurang kurangnya 18 tahun. 3) sehat jasmani dan rohani 

berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus. 

Berdasarkan data yang diambil dari “Formasi Pengawakan Pada Kapal 

Negara Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Kelas II Tanjung Perak” tahun 

2017 klasifikasi Anak Buah Kapal di KPLP Tanjung Perak Surabaya sudah 

memenuhi syarat seperti dalam undang-undang diatas seperti sertifikat keahlian, 

umur minimal serta adanya pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh sebelum 

proses recruitmen. Akan tetapi ABK KPLP Tanjung Perak Surabaya yang 

berjumlah 275 masih mengalami berbagai kendala diantaranya yaitu masih 

kekurangan tenaga ABK diantaranya adalah Tenaga SAR/Penyelam Scuba (2 

orang), Tenaga Penanggulangan Pencemaran (1 orang), Pengemudi Kapal (1 

orang). Kepala Pangkalan PLP Surabaya mengatakan masih terbatasnya jumlah 

ABK Kapal Patroli KPLP Tanjung Perak Surabaya, pengawakan dengan jumlah 

kru yang berkompeten pada masing-masing bidang masih terbilang minim 

merupakan permasalahan yang serius mengingat luasnya wilayah kerja patroli. 

Permasalahan-permasalahan tersebut mempengauhi kinerja ABK KPLP Tanjung 

Perak Surabaya, maka perlu dikaji sampai seberapa tinggi tingkat aktual 

kinerjanya dan untuk memenuhi kekurangannya diperlukan strategi untuk 

mencapainya. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dikemukakan mengenai rumusan 

masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Banyaknya faktor-faktor pembatas yang menjadikan kinerja aktual ABK kapal 

patroli KPLP Tanjung Perak Surabaya tidak tercapai. 

2. Belum terbentuknya sebuah langkah strategi untuk meningkatkan kinerja ABK 

kapal patrol KPLP Tanjung Perak Surabaya. 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah dapat 

dikemukakan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memperngaruhi menurunnya capaian 

kinerja ABK kapal patroli KPLP Tanjung Perak Surabaya tidak tercapai. 

2. Merumuskan rancangan strategi peningkatan kinerja strategi untuk 

meningkatkan kinerja ABK kapal patrol KPLP Tanjung Perak Surabaya. 

 

Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian mengenai kinerja ABK Kapal Patroli KPLP 

Tanjung Perak Surabaya dapat memberikan data mengenai kinerja ABK secara 

menyeluruh. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai penyelenggaraan 

penjagaan laut dan pantai yang selama ini dijalankan, untuk diperbaiki apa saja 

yang masih kurang dan untuk dipertahankan / ditingkatkan terutama yang 

berkaitan dengan kinerja ABK. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian membahas khususnya tentang kinerja ABK Kapal 

Patroli KPLP Tanjung Perak Surabaya dan harapan yang diinginkan oleh 

pimpinan Pangkalan PLP. Selain itu faktor-faktor lingkungan internal yang terdiri 

sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki, dan faktor eksternal 

meliputi peraturan perundang-undangan dan dukungan intansi lain yang diberikan 

kepada KPLP Tanjung Perak Surabaya. Kemudian dari hal-hal tersebut, akan 

muncul rancangan strategi peningkatan kinerja ABK Kapal Patroli KPLP Tanjung 

Perak Surabaya. 

Pelabuhan Tanjung Perak dan Kantor Pangkalan PLP Tanjung Perak berada 

di bawah kendali Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DITJEN HUBLA) 

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.  

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Kinerja Anak Buah Kapal 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang 

Perkapalan menyatakan bahwa anak buah kapal adalah awak kapal selain nahkoda 

atau pemimpin kapal. Anak buah kapal harus terlatih dalam hal yang perlu mereka 

lakukan bila terjadi musibah atau meninggalkan kapal dan jika mungkin bagi 

pelayar lainnya. ABK (Anak Buah Kapal) atau Awak Kapal ini terdiri dari 

beberapa bagian. Dan masing masing bagian mempunyai tugas dan tanggung 

jawab sendiri, ABK ini bertanggung jawab terhadap Perwira Kapal tergantung 

Department masing masing. Pimpinan tertinggi ABK atau Awak Kapal ini adalah 

Mualim 1 (Chief Officer) pada Deck Department, sedangkan Mualim 1 itu sendiri 

bertanggung jawab kepada Nakhoda. Anda boleh mempelajari Tingkatan pada 
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