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Abstract
Shipping company is a company that focuses on shipping business, that is by selling sea
transportation services for ship charterers who need it by operating company-owned
vessels or charters so that the results are as desired by the company to obtain profits, to
support the success of ship operations, it is needed reliable, dynamic and professional
operator. The formulation of the problem in this study is how the procedure for the
arrival and departure of crude oil vessels at PT. Oceanindo Prima Sarana Palembang
Branch. The results in this study are that the arrival and departure procedures of the
Ramba Jetty Sungai Lilin pier ship by PT. Oceanindo Prima Sarana Palembang
Branch through several stages, namely through the ship arrival process, ship arrival
preparation, ship arrival and departure process and when the ship rests

Abstrak
Perusahaan pelayaran adalah suatu perusahaan yang menitik beratkan pada usaha
pelayaran, yaitu dengan menjual jasa angkutan laut bagi penyewa kapal yang
membutuhkannya dengan mengoperasikan kapal milik perusahaan atau charter agar
hasilnya sesuai yang di inginkan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan, untuk
menunjang keberhasilan pengoperasian kapal, di butuhkan operator yang handal,
dinamis, dan profesional. Rumusan masalah dala penelitian ini adalah bagaimana
prosedur pelayanan kedatangan dan keberangkatan kapal minyak mentah pada PT.
Oceanindo Prima Sarana Cabang Palembang. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa
prosedur kedatangan dan keberangkatan kapal dermaga Ramba Jetty Sungai Lilin oleh
PT. Oceanindo Prima Sarana Cabang Palembang melaluibeberapa tahap yaitu melalui
proses kedatangan kapal, persiapan kedatangan kapal, saat kedatangan kapal dan proses
keberangkatan serta saat kapal sandar
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kegiatan perniagaan yang berkembang pesat di Provinsi Sumatera Selatan, membuat

perusahaan–perusahaan pelayaran terutama pada perusahaan pelayaran PT. Oceanindo Prima Sarana
Cabang Palembang mengoperasikan kapal SPOB yang di charter olehConocoPhillips. Perusahaan ini
bergerak dalam bidang keagenan kapal di wilayah Kota Palembang, Dengan dibukanya cabang
keagenan tersebut, maka segala kegiatan perusahaan di Palembang di tangani langsung oleh cabang
agen tersebut. Cabang ini bertugas melayani segala keperluan kapal yang dimiliki, maupun kapal dari
perusahaan lain yang menggunakan jasa dari PT. Oceanindo Prima Sarana Cabang Palembang. Selain
itu perusahaan ini menyediakan pelayanan pengurusan kedatangan dan keberangkatan kapal PT.
Oceanindo Prima Sarana Cabang Palembang dan juga menyediakan pelayanan manajemen kapal.

Kegiatan utama perusahaan pelayaran adalah mengoperasikan kapal milik sendiri atau kapal
yang di charter agar hasilnya sesuai yang diinginkan perusahaan untuk memperoleh
keuntungan.Perusahaan pelayaran yang menyediakan pelayanan keagenan kapal harus dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.Disini agen bertindak sebagai pihak yang mewakili
pemilik kapal dalam mempersiapkan segala sesuatu agar kegiatan kapal selama di pelabuhan dapat
berjalan sesuai dengan rencana.Agen juga harus mempersiapkan fasilitas sebelum kapal tiba dan
memastikan kegiatan bongkar muat dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan
pelayanan sepenuhnya terhadap kepentingan kapal selama di pelabuhan.

Perusahaan pelayaran adalah suatu perusahaan yang menitik beratkan pada usaha pelayaran,
yaitu dengan menjual jasa angkutan laut bagi penyewa kapal yang membutuhkannya dengan
mengoperasikan kapal milik perusahaan atau charter agar hasilnya sesuai yang di inginkan oleh
perusahaan untuk memperoleh keuntungan, untuk menunjang keberhasilan pengoperasian kapal, di
butuhkan operator yang handal,dinamis, dan profesional.

PT. Oceanindo Prima Sarana Cabang Palembang adalah suatu perusahaan pelayaran yang
bergerak dalam bidang jasa keagenan kapal, operator kapal (ship management) dan penyediaan kapal
beserta awak kapalnya, yang di charter oleh Conocophillips dari Ramba, Sungai Lilin ke Muntok
ataupun Pelabuhan Plaju Palembang. PT. Oceanindo Prima Sarana Cabang Palembang mempunyai
tugas mengawasi kelancaran operasi kapal–kapal yang di charter oleh Conocophillips antara lain,
kelancaran proses bongkar muat minyak mentah yang diangkut, mengikuti prosedur standar
Keselamatan dan Kesehatan yang ditetapkan oleh Conocophillips dan menyiapkan kapal laik laut
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Internasional, yaitu Ketentuan Nasional
seperti Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD) dan Undang–Undang Pelayaran serta peraturan
pelaksanaan lainnya termasuk ketentuan dan juga sesuai dengan standar dari International Maritime
Organization (IMO) dan International Labour Organization (ILO) yang dinyatakan bahwa kapal
tersebut secara teknis administrative dan kewajiban lainnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan
kapal, dengan demikian maka kapal dapat berlayar meninggalkan pelabuhan dengan aman, tertib,
lancar dan selamat.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar Belakang masalah yang diuraikan sebelumnya maka ada beberapa masalah

yang akan diteliti adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Prosedur Pelayanan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Minyak Mentah pada PT.

Oceanindo Prima Sarana Cabang Palembang?
2. Kendala-Kendala apa saja yang terjadi saat pengurusan dokumen kedatangan dan keberangkatan

kapal minyak mentah pada PT. Oceanindo Prima Sarana Cabang Palembang?
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C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Prosedur Pelayanan Dokumen Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Minyak
Mentah pada PT. Oceanindo Prima Sarana Cabang Palembang.

2. Ingin mengetahui kendala yang terjadi saat pengurusan dokumenkedatangan dan keberangkatan
kapal minyak mentah pada PT. Oceanindo Prima Sarana Cabang Palembang.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis
1. Prosedur

Dalam Kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa prosedur adalahtahap kegiatan untuk
menyelesaikan suatu aktivitas ,metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan
suatu masalah.

Menurut Ida Nuraida (2008:35) Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-
pelaksanaan pekerjaan), dimana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang
dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa
yang melakukannya.

2. Pelayanan
Dalam kamus ekonomi Winardi (1991: 93) dinyatakan bahwa pelayanan adalah bentuk

pemberian layanan yang diberikan oleh produsen baik terhadap penggunabarang diproduksi
maupun jasa yang ditawarkan. Hal yang paling penting dalam suatu usaha adalah kualitas
pelayanan yang diberikan, konsumen akan merasa puas jika pelayanan yang diberikan sangat baik.
Karena keberhasilan suatu produk sangat ditentukan pula baik tidaknya pelayanan yang diberikan
perusahaan dalam memasarkan produknya baik itu pelayanan sewaktu penawaran produk,
pelayanan keramahan wiraniaga, pelayanan satpam, pelayanan kasir, pelayanan pengaturan parkir,
hingga pelayanan terhadap kondisi produk pasca pembelian.

Perusahaan pelayaran yang menyediakan pelayanan keagenan kapal harus dapat
melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar.Disini agen bertindak sebagai pihak yang
mewakili pemilik kapal dalam mempersiapkan segala sesuatu agar kegiatan kapal selama di
perlabuhan dapat berjalan sesuai dengan rencana.Agen juga harus mempersiapkan fasilitas
sebelum kapal tiba dan memastikan kegiatan bongkar muat berjalan dengan baik sehingga dapat
memberikan pelayanan sepenuhnya terhadap kepentingan kapal selama di pelabuhan.

3. Kedatangan Kapal
Engkos Kosasih (2007:205) menyatakan waktu kapal tiba atau datang Port Agen

memberitahu General Agent tentang hari/jam tiba/sandar kapal, bunker on board, rencana
bongkar/muat, keadaan muatan kapal , waktu kapal di pelabuhann port agent memberitahu unit
General agent tetang hasil bongkar/muat dan hambatan bongkar/muat.

Menurut Budi Sasono (2014:23) Berbagai persiapan yang harus di lakukan ABK ketika
kapal akan sampai di pelabuhan tujuan sebagai berikut :
1. Paling lambat 2x24 jam sebelum kapal tiba di pelabuhan tujuan harus kirim cable master ke

cabang/agen
2. Untuk persiapan pembongkaran, dalam cable master harus dicantumkan pula:

a. Kesiapan berapa gang kerja
b. Permintaan BBM dan air
c. Draft Kapal, sisa BBM, sisa air

3. Mempersiapkan dan meneliti kelengkapan dokumen kapal yang diperlukan untuk port
Clearance di atas kapal.
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4. Menyiapkan laporan kedatangan kapal (LKK) untuk di serahkan ke kantor setempat lewat
cabang/agen.

5. Menanyakan ke cabang/agen via radio tentang panduan kesiapan tambatan.
6. Bila kapal langsung sandar, pastikan apakah kapal bisa maju dan mundur.
7. Bila kapal tiba supaya labuh jangkar terlebih dahulu. Apabila akan sandar maka mesin dicoba

untuk maju dan mundur dulu.
4. Keberangkatan Kapal

Budi Sasono (2014:29) Persiapan yang harus dilakukan sebelum kapal akan berangkat,
nakhoda harus memastikan bahwa kapal laik laut . Hal-hal yang wajib diperiksa adalah:
1. Kapal, peralatan dan permesinan, perbekalan, harus di koordinasikan dengan semua perwira.
2. Personil yang mencukupi, baik kemampuan maupun jumlahnya. Enam jam sebelum kapal

berangkat, semua personil sudah siap di atas kapal. Perhatikan Sailing Order dari Cabang/Agen
setempat.

3. Stabilitas kapal mencukupi selama waktu pelayaran.
4. Meminta informasi dan petunjuk yang cukup tentang rincian pelayaran dari Kadiv. Operasi

Kepala Cabang/Agen setempat, antara lain mengenai :
a. Rute Kapal
b. Agen yang ditunjuk di pelabuhan tujuan (alamat, no.telepon, dan lain-lain).

5. Koordinasikan dengan para perwira dek tentang kelainan navigasi dan kondisi cuaca.
6. Memastikan muatan dalam kondisi aman.
7. Memastikan surat-surat/dokumen-dokumen kapal, kru, barang, SIB (Surat Izin Berlayar) telah

siap dalam tas kapal.
5. Kapal

Menurut Undang-Undang Nomor17 Tahun 2008 nomor 36 tentang Pelayaran, “Kapal”
adalah Kendaraanair dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin,
tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung
dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak
berpindah-pindah.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) UURI NO.37 Tahun 2004 pasal
309 Kapal adalah semua alat berlayar, bagaimanapun namanya dan apapun sifat nya.Kecuali bila
ditentukan lain, atau diadakan perjanjian lain, dianggap bahwa kapal itu meliputi perlengkapan
kapalnya.Dengan perlengkapan kapal diartikan segala barang yang tidak merupakan bagian kapal
itu, tetapi di peruntukkan tetap digunakan dengan kapal itu.

Wiwoho Soedjono (1983 : 41). Pada bab IV Peraturan Bandar Kapal ialah semua alat
pengangkutan di air yang berupa kapal-kapal, tongkang-tongkang, rakit-rakit dan lain-lain.
a. Kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai alat penggerak

misalnya :
 Kapal Motor
 Kapal Uap
 Kapal Tenaga Matahari
 Kapal Tenaga Nuklir

b. Kapal yang di gerakkan oleh angin adalah kapal layar
c. Kapal tunda adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak atau kapal lain
d. Kendaraan yang berdaya duku dinamis adalah jenis kapal yang dapat di operasikan di atas air

dengan penggerak daya dukung dinamis yang di akibatkan oleh kecepatan atau rancangan
bangunan kapal itu sendiri, misalnya hydrofoil dan kapal cepat lainnya yang memiliki kriteria
tertentu.

e. Kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis kapal yang bergerak di bawah permukaan air.
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f. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan
bangunan terapung yang tidak memiliki alat sendiri, serta di tempatkan suatu lokasi perairan
tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel terapung,
tongkang akomodasi untuk menunjang kegiatan lepas pantai, sedangkan ditinjau dari segi
niaga, terdapat berbagaijenis kapal menurut C.D.Sudjatmiko (1994:73) membagi kapal
menjadi tiga golongan, yaitu:
1. Kapal barang (Cargo Vessel)

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk tujuan pengangkutan barang menurut jenis
barang masing-masing

2. Kapal barang penumpang
Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut barang dan penumpang secara
bersama-sama, kapal semacam ini umumnya digunakan untuk pelayaran antar pulau
dimana jarak suatu pelabuhan lain terlalu jauh.

3. Kapal penumpang (Passenger Vessel)
Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut penumpang dari satu pelabuhan
kepelabuhan lainnya.

6. Minyak Mentah
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Minyak mentah di bagi menjadi dua pengertian

‘Minyak’ adalah Barang cair yang di ambil dari biji-bijian, tumbuhan, lemak binatang dsb.
Sedangkan ‘Mentah’ adalah belum masak buah-buahan, belum matang penganan dsb.; belum
direbus, diolah, dimasak dsb,; belum dikerjakan; belum jadi perundingan belum ada hasilnya;
belum sempurna dsb. Jadi Minyak Mentah Minyak bumi yang belum diolah atau belum disuling.

Crude oil atau dalam Bahasa Indonesia disebut minyak mentah atau minyak bumi
merupakan cairan kental, berwarna coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada
di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi (wikipedia 2015).

B. Kajian Fakta
Kajian fakta ini dibuat berdasarkan keadaan, kejadian atau peristiwa yang sebenarnya dan

dapat dibuktikan berdasarkan paparan dibawah ini.
Prosedur Pelayanan Dokumen Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Minyak Mentah Pada
PT. Oceanindo Prima Sarana Cabang Palembang
a. Prosedur Kedatangan Kapal

Clearance Inadalah pemeriksaan dokumen terhadap kapal yang datang atau tiba di
pelabuhan. Jauh sebelum kapal tiba, perusahaan pelayaran atau agen, yang dalam hal ini bagian
operasional (Chief Operasional) menerima e-mail atau faksimili dari Nakhoda kapal berupa
pemberitahuan perkiraan waktu kedatangan kapal atau Estimate Time Arrival (ETA). Setelah
menerima laporan tersebut perusahaan pelayaran atau agen meneruskan laporan tersebut kepada
pihak-pihak yang berhubungan dalam pengurusan Clearance in.

Dua hari sebelum kapal tiba, perusahaan pelayaran atau agen, yang dalam hal ini bagian
Operasional (Chief Operasional)menerima e-mail atau faksimile dari Nahkoda kapal berupa
pemberitahuan perkiraan waktu kedatangan kapal atau Estimate Time of Arrival (ETA). Setelah
menerima laporan tersebut perusahaan pelayaran atau agen meneruskan laporan tersebut kepada
pihak–pihak yang berhubungan dengan prosedur kedatangan kapal dan dokumen–dokumen yang
disiapkan jauh sebelum kapal tiba atau sandar :
1) Memberikan tembusan pemberitahuan rencana kedatangan kapal kepada Kantor Syahbandar

dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Pos Wilker (wilayah kerja) Sungai Lilin.
2) Satu hari sebelum kapal tiba atau sandar, perusahaan pelayaran atau agen membuat laporan

Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) ke Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan
(KSOP) atau Pos Wilker (Wilayah Kerja) Sungai Lilin.

http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
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3) Setelah kapal tiba, agen bersama Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), sesuai bidang dan tugasnya masing – masing naik ke
kapal memeriksa dan mengambil dokumen – dokumen kapal.

b. Prosedur Keberangkatan Kapal
Clearance Out adalah pemeriksaan terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan

pelabuhan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran
dikewajiban lainnya. Setelah semuanya selesai, maka perwakilan dari perusahaan pelayaran atau
agen melakukan pengurusan Clearance Out.

Setelah semuanya selesai, maka agen melakukan pengurusan keberangkatan kapal di
beberapa pihak yang berhubungan, yaitu :
1. Mengambil dan meminta Buku Kesehatan (health Book) serta Clearance out kepada Kantor

Kesehatan Pelabuhan (KKP).
2. Mengajukan surat keterangan selesai kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan

(KSOP) yang berisikan bahwa kapal tersebut telah selesai melakukan kegiatan dan siap
berangkat ke pelabuhan tujuan yang telah ditetapkan dan di buktikan dengan Bill of Lading
(B/L).

3. Mengajukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ke Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan
(KSOP) dengan dilampiri Clearance Out dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

METODE PENELITIAN

A. Bahan Atau Metode Penelitian
Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif,

dan data atau materi penelitian di peroleh melalui penelitian lapangan disebut juga data primer,
penelitian pustaka disebut juga data sekunder, dan data tersier untuk menjalankan serta melengkapi
data primer dan sekunder.
1. Data Primer.

Adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama dilapangan
berdasarkan pendapat yang ada, penulis menyimpulkan bahwa data primer merupakan data utama
yang di dapatkan langsung dari apa yang akan di teliti. (Kriyantono 2010:41).

2. Data Sekunder.
Data sekunder (Secondary data) adalah mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh

seseorang selain peneliti yang melakukan studi saat ini, terdapat beberapa sumber data sekunder,
termasuk buku dan majalah, publikasi pemerintah mengenai indicator ekonomi, data sensus,
abstrak statistic, basis data database, media, laporan tahunan perusahaan, dan lainnya. Studi kasus,
dan catatan dokumen lainnya sumber data sekunder memberikan banyak informasi untuk
penelitian dan pemecahan masalah.Data semacam itu adalah seperti kita ketahui, kebanyakan
bersifat kualitatif (Uma Sekaran, 2017:134).

3. Data Tersier.
Data Tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber

sekunder.Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar
bacaan.Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder
maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba
menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik. Sebagai contoh, artikel yang
panjang di Encyclopedia Britannica jelas merupakan bentuk bahan analisis yang merupakan
karakteristik sumber sekunder.Di samping itu, mereka juga berupaya menyediakan pembahasan
komprehensif yang menyangkut sumber tersier.

B. Analisis Data

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_primer
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_sekunder
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_sekunder
https://id.wikipedia.org/wiki/Bibliografi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Katalog_perpustakaan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Direktori
https://id.wikipedia.org/wiki/Ensiklopedia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Buku_teks&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica
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Analisis Data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari
penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.Setelah
data terkumpul, baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian perpustakaan di analisis
dengan menggunakan analisis kualitatif itu sendiri adalah analisis data yang di lakukan merupakan
penjelasan-penjelasan sesuai dengan objek penelitian dalam bentuk kata, kalimat (tulisan) dan
gambar.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisa kualitatif dimana dalam hal ini penulis
melakukan analisa terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa Indonesia
kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau
sebaliknya.

C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah PT. Oceanindo Prima Sarana Cabang

Palembang yang berlokasi di Komplek Pertamina Plaju Jl. Antara No. 287E, Palembang.Telp.0811-
7131-275 , Email Oceanindo.Plaju@gmail.com.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelayanan Dokumen Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal Minyak Mentah Pada
PT. Oceanindo Prima Sarana Cabang Palembang.
1. Prosedur Kedatangan Kapal.

a. Persiapan Kedatangan Kapal.
Dua hari sebelum kapal tiba, perusahaan pelayaran atau agen, yang dalam hal ini bagian

Operasional (Chief Operasional)menerima e-mail atau faksimile dari Nahkoda di Muntok dan
akan datang ke sungai lilin, serta laporan dari general agentjumlah muatan yang akan
dibongkar. Berdasarkan rencana kedatangan kapal tersebut dipersiapkan segala sesuatu yang
diperlukan untuk pelaksanaan kedatangan kapal agar dapat bersandar dan melakukan kegiatan
bongkar muat, maka bagian operasionalnya menyiapkan dokumen–dokumen yang akan
diajukan ke instansi yang terkait, adapun dokumen–dokumen yang akan di persiapkan dan
yang akan di ajukan ke instansi–instansi adalah sebagai berikut :
1. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Pengajuan Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) ke Kantor Syahbandar dan Otoritas
Pelabuhan (KSOP).

2. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
Pemberitahuan kedatangan kapal (PKK) kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang.
Adapun Dokumen–Dokumen yang disiapkan dan akan diajukan ke beberapa pihak yang
terkait, adalah sebagai berikut :
1) Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

a. Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) yang diajukan terlebih dahulu kebagian
Tata Usaha (TU) untuk penomoran yang akan diposisikan oleh kepala KSOP,
dalam PKK tersebut disebutkan rencana kapal tiba dan keberangkatan kapal.

b. Nota Keberangkatan Kapal (NKK) yang berisikan keterangan antara lain, jenis
muatan, dan tujuan muatan. Diajukan kebagian Lalu lintas dan Angkutan laut yang
disertai dengan pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK).

2) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)
Menyerahkan Inward Manifest yang berisikan keterangan, Nama sarana

pengangkut, nomor voyage, bendera, nomor pos B/L, pelabuhan asal bongkar,
pelabuhan muat akhir, tanggal tiba, jumlah muatan dan volume, yang akan diperiksa
kebenaran data serta jumlah barang yang akan datang dan berlabuh memasuki Ramba
Jetty Sungai Lilin.

mailto:Oceanindo.Plaju@gmail.com
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3) Satu Hari Sebelum Kapal Tiba
Sebelum kapal tiba, perusahaan pelayaran atau agen, yang dalam hal ini bagian

Operasional (Chief Operasional)menerima e-mail atau faksimile dari Nahkoda kapal
berupa pemberitahuan perkiraan waktu kedatangan kapal atau Estimate Time of Arrival
(ETA). Setelah menerima laporan tersebut perusahaan pelayaran atau agen meneruskan
laporan tersebut kepada pihak–pihak yang berhubungan dengan prosedur kedatangan
kapal dan dokumen–dokumen yang disiapkan jauh sebelum kapal tiba atau sandar :

4) Memberikan tembusan pemberitahuan rencana kedatangan kapal kepada Kantor
Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Pos Wilker (wilayah kerja) Sungai
Lilin.

5) Satu hari sebelum kapal tiba atau sandar, perusahaan pelayaran atau agen membuat
laporan Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) ke Kantor Syahbandar dan Otoritas
Pelabuhan (KSOP) atau Pos Wilker (Wilayah Kerja) Sungai Lilin.

6) Setelah kapal tiba, agen bersama Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)
dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), sesuai bidang dan tugasnya masing – masing
naik ke kapal memeriksa dan mengambil dokumen – dokumen kapal.

b. Saat Kedatangan (Clearance In)
Beberapa jam sebelum kapal sandar Chief Operational melakukan Clearance in di

KSOP dibagian kelaiklautan kapal dengan menyampaikan memorandum clearance in yang
disertai dengan dokumen – dokumen kapal. Adapun dokumen – dokumen kapal tersebut
adalah sebagai berikut :
1) Surat Kebangsaan Kapal (Certificate of Registry).
2) Surat Ukur (Tonnage Certificate).
3) Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang (Cargo Ship SafetyContruction

Certificate).
4) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (Cargo Ship Safety Equipment

Certificate).
5) Cargo Ship Safety Radio Certificate.
6) Exemption Certificate.
7) Safe Manning Certificate.
8) International Oil Pullution Prevention Certificate.
9) Certificate Of Fitness For Ship.
10) Air Pollution Prevention Statement Of Compliance.
11) Document Of Compliance For Sewage Pollution Prevention.
12) Buku catatan Minyak (Oil Record Book).
13) Lambung (Hull).
14) Permesinan (Machinerry).
15) International Load Line Certificate.
16) Safety Management Certificate.
17) Document Of Certificate.
18) International Ship Security Certificate.
19) Report Of Inspection.
20) Deratting Certificate.

Setelah memorandum Clearance in selesai, maka kapal siap untuk ditarik dan disandaran
kedermaga, yang telah ditentukan. Pada saat kapal sandar Chief Operational mengambil surat
perintah tugas (SPT) dikantor kesehatan pelabuhan dan memberitahukan kepada petugas
Pengawasan dan Penyelundupan (P2) bahwa kapal telah sandar dan membawa petugas P2,
Karantina dan KSOP untuk naik kekapal.
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Memeriksa dan mengambil dokumen–dokumen kapal sesuai dengan tugasnya masing–
masing dan apabila pemeriksaan sudah selesai maka petugas membuat surat pernyataan
pemeriksaan (SPP) yang akan diisi dan disetujui oleh nakhoda kapal.

2. Prosedur Keberangkatan.
a. Saat Kapal Sandar

Agen mengajukan dokumen–dokumen yang perlu di isi dan ditanda tangani oleh Nakhoda
kapal serta mengambil dokumen-dokumen kapal yang diperlukan untuk Clearance out dan
pembuatan Surat Persetujuan Belayar (Port Clearance). Adapun dokumen-dokumen tersebut
sebagai berikut :
1. Dokumen yang akan diajukan kepada Nakhoda Kapal :

a. Surat Penyataan Nakhoda Kapal dan Chief Operational.
b. Surat Peryataan Pemeriksaan dari Petugas P2.
c. Surat Pernyataan Nakhoda Kapal (Master Sailing Declaration).
d. Surat Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance).
e. Outwad Manifest.
f. Crew List.
g. Report Of Physcal Check dan Ships Condition.
h. Daftar pemeriksaan fisik kapal dalam rangka penerbitan surat persetujuan berlayar
(Port Clearance).

2. Dokumen yang diperlukan untuk penerbitan surat persetujuan berlayar (Port Clearance):
a. Buku Pelaut Anak Buah Kapal (ABK) dan Nakhoda Kapal.
b. Health Book.
c. Port Clearanca Certificate.
d. Crew List.
e. Ship Particulars.
f. Cargo Manifest.
g. Imo Crew Effects Declaration.
h. Bond Store List and Provision Store List.
i. Vaccination List.
j. Ship Stores.

b. Beberapa Jam sebelum Keberangkatan Kapal.
1) Clearance Out.

a. Kantor Kesehatan Pelabuhan.
Mengembalikan SPT dan melakukan Clearance disertai Buku Kesehatan (Health

Book), setelah Clearance selesai petugas Clearance karantina akan memberikan Surat
Izin Berlayar karantina pelabuhan yang digunakan untuk pembuatan SPB di KSOP.

b. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Melakukan memorandum Clearance out dibidang kelaiklautan kapal atau perwira

jaga (hanya untuk jika kapal berangkat diluar jam kerja pegawai KSOP) dan dilampiri
dengann dokumen-dokumen kapal.

2) Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance).
Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) dilakukan di KSOP,

adapun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerbitan SPB adalah sebagai berikut :
a. Kwitansi bukti pembayaran uang rambu.
b. Surat izin berlayar karantina kesehatan.
c. Memorandum Clearance in/out.
d. Surat pernyataan Nakhoda dan Chief Operational.
e. Surat permohonan penerbitan perstujuan berlayar.
f. Master Sailing Declaration.
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g. Outward Manifest.
h. Nota keberangkatan kapal.
i. Crew List.
j. Report Of physical Check dan ships Condition.
k. Daftar pemeriksaan fisik dan administrative kapal dalam rangka penerbitan Surat

Persetujuan Berlayar (Port Clearance).
l. Port Clearance Certificate.
m. Imo Crew List.
n. Ship Particulars.
o. Port Of Call List.
p. Cargo Manifest.
q. Imo Crew’s Effects Declaration.
r. Bond Store List dan Provision Store List.
s. Vaccination List.
t. Ship Stores.

Setelah port clearance diterbitkan maka agen langsung ke kapal dan
mengembalikan dokumen-dokumen kapal serta menyerahkan port clearance kepada
nakhoda kapal.

B. Kendala-Kendala Pada Prosedur Keberangkatan dan Kedatangan Kapal.
Adapun beberapa kendala yang sering di hadapi oleh perusahaan pelayaran PT. Oceanindo

Prima Sarana Cabang Palembang yang mengelola keagenan kapal dalam hal pelayanan kapal yaitu
sebagai berikut :
1. Proses Kedatangan Kapal.

a. Terlambatnya dalam pengurusan dokumen kedatangan kapal dikarenakan pejabat yang
berwenang yang akan menandatangani dokumen tersebut sering tidak berada ditempat.
Sehingga dokumen untuk Bill Of Lading tertunda dan permintaan tanda tangan dokumen
kedatangan kapal tersebut dilanjutkan keesokan harinya sampai dengan selesai.

b. Karena banyaknya kapal yang masuk di Dermaga Ramba Jetty Sungai Lilin membuat sering
terjadinya antrian kapal dikarenakan jumlah dermaga umum terbatas, sehingga kapal yang di
ageni mengalami keterlambatan dalam melakukan aktifitas bongkar muat, dan tidak dapat
berlabuh atau tiba di dermaga tepat waktu yang telah di jadwalkan oleh Chief Operational.

c. Terlambatnya dalam pengurusan dokumen-dokumen dikarenakan jarak kantor dan lokasi kapal
sangat jauh sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pengurusan dokumen.

d. Pada saat cuaca buruk seperti angin kencang dan hujan mengakibatkan jaringan internet
terganggu sehingga memperlambat proses pengurusan dokumen.

2. Proses Keberangkatan Kapal
a. Adanya muatan yang belum siap untuk dimuat ke kapal dikarenakan pengiriman muatan

(Minyak) dari pemilik ke Agen PT. Oceanindo Prima Sarana Cabang Palembang sehingga
dalam pemuatan kapal harus menunggu muatan tersebut.

b. Terlambatnya dalam pengurusan dokumen kedatangan kapal dikarenakan pejabat yang
berwenang yang akan menandatangani dokumen tersebut sering tidak berada ditempat.
Terutama jika kapal berangkat pada waktu malam atau subuh hal tersebut mengakibatkan
tertundanya keberangkatan kapal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan terhadap prosedur kedatangan dan keberangkatan kapal
Dermaga Ramba Jetty Sungai Lilin oleh PT. Oceanindo Prima Sarana Cabang Palembang, penulis
mengambil kesimpulan dari Laporan Akhir Proyek Darat (PRODA) ini sebagai berikut :
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1. Prosedur kedatangan dan keberangkatan kapal Dermaga Ramba Jetty Sungai Lilin oleh PT.
Oceanindo Prima Sarana Cabang Palembang, terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan yaitu
sebagai berikut :
a. Proses kedatangan kapal
b. Persiapan kedatangan kapal
c. Saat Kedatangan Kapal
d. Proses Keberangkatan
e. Saat kapal sandar.

2. Kendala-Kendala pada Prosedur Keberangkatan dan Kedatangan Kapal
a. Proses Kedatangan Kapal

Terlambatnya dalam pengurusan dokumen kedatangan di karenakan pejabat yang
berwenang yang akan menandatangani dokumen tersebut sering tidak berada di tempat, jumlah
dermaga terbatas sehingga terjadi antrian kapal dan mengakibatkan keterlambatan dalam
melakukan aktifitas bongkar muat, jarak kantor dan lokasi kapal yang jauh, cuaca buruk yang
mengakibatkan jaringan internet terganggu sehingga memperlambat proses pengurusan dokumen.

b. Proses Keberangkatan Kapal
Adanya muatan yang belum siap untuk dimuat dikapal dan terlambatnya dalm pengurusan

dokumen di karenakan pihak berwenang yang akan menandatangani dokumen tersebut sering
tidak berada ditempat.
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