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Abstrak

Dwelling time merupakan ukuran waktu yang dibutuhkan kontainer impor, sejak
kontainer dibongkar dari kapal (berthing) sampai dengan keluar dari kawasan
pelabuhan (gate out). Pengaruh dwelling time menjadi pandangan khusus dalam
perkembangan perekonomian dikarenakan banyak sekali pelanggaran hukum yang
terjadi dalam perizinan bongkar muat kapal yang dilaksanakan.

Pada praktiknya terjadi perilaku koruptif yang menyebabkan ketidak efisienan,
maka diperlukan kepastian regulasi untuk menjamin kegiatan bongkar muat
berjalan dengan baik sehingga menimbulkan keefisienan. Kajian ini menggunakan
pendekatan hukum normatif yang dikaitkan dengan pendekatan ekonomi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan economic
analysis of law, yang mencakup: (1) Transactions Cost Economy yang
mengevaluasi efisiensi peraturan hukum yang sebagian besar berkenaan dengan
hukum privat; (2) Institusi Ekonomi Baru ; (3) Teori “Public Of Choice”.

Hasil dari penelitian bahwa pelaksanaan dwelling time yang semula dimaksudkan
untuk efisiensi waktu bongkar muat justru mengakibatkan ketidak efisienan.
Dalam efisiensi ekonomi dilaksanakan dan membangun aturan yaitu menaikan
tarif pajak bagi impor barang dan maksimalisasi seluruh teknis dalam pelaksanaan
pelayanan dwelling time dengan penyederhanaan pengaturan dan komitmen dari
bagi berbagai pihak yang terkait demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Dwelling Time, Hukum, Ekonomi, Efisien, Kesejahteraan
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sejarah perjalanan dwelling time modern yang berkembang sangat pesat selama 

tiga puluh tahun terakhir ini terlahir akibat desakan organisasi-organisasi 

masyarakat sipil dan jaringannya berada ditingkat global. Menurut  definisi  

World  Bank  (2011),  dwelling  time adalah  waktu  yang  dihitung mulai dari 

suatu petikemas (kontainer) dibongkar dan diangkat (unloading) dari kapal 

sampai petikemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama. 

 

Hingga dekade 1960-70an, gagasan dwelling time terus berkembang. Lahirnya 

The International Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 

pada tahun 1965 oleh Intergovernmental Maritime Consultative Organization 

(IMCO) memiliki tujuan memperlancar hubungan laut antar negara dengan 

mencegah terjadinya kelambatan yang tidak perlu dari kapal penumpang, awak 

kapal, dan muatan, baik pada waktu kedatangan maupun keberangkatan kapal. 

Konvensi ini bertujuan mewujudkan kerja sama antar pesertanya untuk sejauh 

mungkin mencapai keseragaman formalitas-formalitas dokumen dan prosedur 
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yang bertalian dengan lalu lintas pelayaran internasional, dan dengan demikian 

memperlancar hubungan laut antar negara.
1
 

 

Hubungan antar laut juga tidak terlepas dari pelabuhan. Pelabuhan memiliki 

peranan yang penting dalam kontribusi perekonomian negara ini. Pelabuhan 

sangatlah besar peranannya dalam suatu negara, selain sebagai penggerak 

ekonomi, pelabuhan juga berperan utama sebagai pembangun peradaban. 

Pelabuhan yang menggerakan sektor ekonomi dari bawah hingga atas yang 

memiliki kontribusi yang luar biasa sebagai penyeimbang perekonomian bahkan 

penyelamat pertumbuhan ekonomi negara sehingga memperlihatkan hasil yang 

membanggakan. Dengan  kontribusi pelabuhan yang besar seperti ini maka dari 

itu perekonomian haruslah membaik. 

 

Dwelling time disuatu pelabuhan bisa berjalan dengan baik apabila pelayanan 

berjalan dengan baik dengan menerapkan sistem hemat, cepat, dan efisien. Yang 

akan memberikan kemajuan baik bagi bidang ekonomi dan hukum sehingga akan 

mewujudkan kesejahteraan perekonomian Indonesia. Dengan pemberdayaan 

segala komponen yang ada di pelabuhan. 

 

Kenyataannya semua berbanding terbalik dengan kontribusi yang telah diberikan 

oleh pemerintah. Tatanan kepelabuhan masih jauh dari apa yang dinamakan 

efisien. Untuk melakukan pelayanan yang baikpun masih sulit, karena efek 

pelaksanaan operasional yang berbelit belit. Sedangakan amanat  dalam PP No 61 

Tahun 2009 tentang Kepelabuhan adalah tatanan kepelabuhan nasional 

                                                           
1
 Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Konsep-Konsep Hukum Dalam 

Pembangunan.Bandung. P.T. ALUMNI. 2013. hlm. 165-166 
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diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan 

berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global 

untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-wawasan 

nusantara.
2
 Posisi pelabuhan yang serba sulit dengan izin sebagai dasar bongkar 

muat dalam suatu pelabuhan dalam pelaksanaannya. Izin yang diharapkan itu 

tidak hanya sekedar regulasi untuk memulihkan perekonomian keesokan harinya, 

namun juga mensejahterakan kebutuhan negara dan masyarakat secara layak 

sesuai dengan standar manusiawi. Sehingga dapat memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keteriban dunia.
3
 

Pelaksanaan operasional yang berbelit-belit terjadi bukan karena tidak adanya 

aturan tetapi disebabkan pelaksanaan yang kurang baik dikarenakan standar 

operasional prosedur yang tidak jelas sehingga dimanfaaatkan bagi individu 

maupun korporasi yang mau mengambil keuntungan dari regulasi yang tidak 

terbuka dan perizinan yang lambat dalam pelaksanaan dwelling time. 

 

Secara sosiologis kedudukan perseoan terbatas dipelabuhan adalah tidak bebas 

termasuk PT. PELINDO II. Sebagai perusahaan yang berkaitan dengan pihak-

pihak lain. Dan pihak lain inilah yang pada dasarnya menentukan cepat atau 

lambatnya kegiatan bongkar muat. Mengingat kedudukan perseroan yang harus 

sesuai dengan standard good corporate maka perlu adanya campur tangan 

pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya. 

 

Kemudian muncul konsep ISO 9001 memastikan bahwa organisasi menawarkan 

produk-produk berkualitas sekaligus mendorong dan bertindak atas umpan balik 

                                                           
2
 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan 

3
 Alinea 4 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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pelanggan, pengguna akhir, dan badan pengatur. ISO 9001 merupakan 

kesepakatan internasional yang digunakan untuk menentukan standar universal 

yang berlaku untuk semua organisasi mengenai produk dan layanan yang 

memenuhi harapan pelanggan dan syarat peraturan. 

 

Dari isu pokok dalam konsep IS0 9001 yang salah satu poinnya menyangkut 

masalah pelayanan bahwasanya di negara ini belum ada payung hukum yang kuat 

dimana Pengaturannya masih sebatas Peraturan Pemerintah (PP) yaitu PP No. 47 

tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Isi 

subtansinya pun masih general hal ini dapat di lihat pada Pasal 2 (Setiap 

Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan 

lingkungan)
4
, Pasal 3 ayat 1 (Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam 

berdasarkan Undang-Undang)
5
, ayat 2 (Kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan).
6
 

 

Di dalam undang-undang pelayaran di negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 

2008 penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan yang diatur di dalam pasal 68 

hingga pasal 108 adalah meliputi kegiatan :pengaturan dan pembinaan, 

pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan, keselamatan dan 

keamanan pelayaran; dan/atau, kepabeanan,  keimigrasian, kekarantinaan. Maka 

dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 belum mengakomodir penerapan 

                                                           
4
 Pasal 2  Peraturan Pemerintah  Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan Perseroan Terbatas 
5
 Ibid Pasal 3 ayat 1 

6
 Ibid Pasal 3 ayat 2 
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Dwelling time dalam kegiatan pelayanan seperti apa yang diamanahkan ISO 9001. 

Penerapan dwelling time di Negara terdapat di dalam PP No. 60 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal 

yang tertuang di dalam Pasal 2 yang bahwasanya isi nya mengatur kegiatan usaha 

bongkar muat barang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang 

bongkar muat barang dari dan kekapal dipelabuhan, Peraturan Pemerintah ini pun 

juga belum mengatur secara jelas mengenai penerapan dwelling time dalam 

menjalankan pelayanan yang lebih baik. 

 

Dengan beberapa contoh kasus yang terjadi di negara ini seperti dwelling time 

(DT) dipelabuhan utama eksport import yang relatif masih tinggi diatas 6 hari. 

Penyebab utama tingginya dwelling time adalah proses pre-clearance yang relatif 

masih panjang (antara 3 s.d. 4 hari) di Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), 

sedangkan di Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) proses dwelling time hanya 

butuh 2,3 hari. Pengembangan INSW/inaport akan sangat banyak membantu 

dalam mengurangi ketidak pastian waktu selama proses post-clearance tersebut. 

Apalagi diakhir 2015 ketika Asian Single Windows (ASW) akan dilaksanakan di 

42 pelabuhan prioritas di ASEAN, dimana 14 Pelabuhan ada di Indonesia.
7
 

 

Untuk mengatur hubungan hukum antara perusahaan bongkar muat dengan pihak-

pihak lainnya maka diadakannya suatu perjanjian kerja antara perusahaan bongkar 

muat dan pihak yang terkait dimana biasanya  memuat unsur pekerjaan, dan 

                                                           
7
 Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor UM.008/100/19/DJPL-15 

Tentang Rencana Strategis (RENSTRA)Drirektorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019 

hlm. I-14 
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kewajiban dll. Perjanjian kerja tersebut mengatur hak dan kewajiban para pihak 

yang menggunakan jasa di pelabuhan tersebut. 

Dalam konsep negara hukum, berlakunya asas kepastian hukum dimana asas ini 

menjamin kepastian hukum yang mengikat yaitu melalui suatu aturan yaitu  

Seperti undang-undang. Amanat dari ISO9001 tentang sistem manajemen mutu 

yang salah satunya dalam bidang pelayanan perizinan yang masih minim dan 

belum adanya payung hukum yang kuat dalam mengatur secara jelas di dalam 

Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 yang mengatur tentang pelayaran belum 

mengakomodir mengenai dwelling time yang di peruntukan untuk 

mensejahterakan negara dan pengusaha, padahal diharapkan dengan regulasi yang 

baikdalam dwelling time ini negara dan masyarakat mendapatkan 

kesejahteraannya sehingga nantinya akan timbul efek domino yang positif  apabila 

sebagian “dana” dwelling time ini di peruntukan bagi kesejahteraan negara dan 

masyarakat nantinya sehingga akan timbul ikatan emosional yang kuat antara 

negara dan pengusaha dengan perusahaan. 

 

Dalam kegiatan usaha bongkar muat barang merupakan kegiatan usaha yang 

bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang 

meliputi kegiatan: stevedoring, cargodoring dan receiving/delivery dan dalam 

kegiatan usaha bongkar muat barang dilakukan oleh badan usaha yang didirikan 

khusus untuk bongkar muat barang di pelabuhan dan wajib memiliki izin usaha.
8
 

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tersebut belum mengatur dengan jelas 

sanksi dalam pelaksanaan tersebut karena masih bersifat umum dan luas. 

Sehingga diperlukan peraturan yang jelas tentang standard operasional prosedur 

                                                           
8
 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 60 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 1 dan 2 
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yang baik dan benar agar terciptanya ketertiban dalam pelaksanaan dwelling time 

di Pelabuhan. 

Prosedur dwelling time yang rumit, dengan segala kegiatan dan pihak-pihak yang 

terkait maka sangat kompleks. Dalam kekompleksan itu timbul kegiatan yang 

menyebabkan rawan korupsi, yang memberikan ketidak percayaan masyarakat 

atas kebijakan-kebijakan yang ada. Karena kebijakan itu harus bersifat efisiensi 

dan efektif dalam pelaksanaannya. 

 

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang mekanisme pelabuhan yang mensejahterakan negara dan masyarakat 

dengan melalui dwelling time yang berjudul “Pengaturan dwelling time oleh PT. 

Pelindo II di Pelabuhan Panjang”. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1) Bagaimanakah pengaturan dwelling time PT. Pelindo di Pelabuhan Panjang? 

2) Bagaimanakah prosedur pelaksanaan dwelling time PT. PELINDO II di 

Pelabuhan Panjang? 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang hukum administrasi 

negara pada umumnya dan hukum perizinan pada khususnya menemukan Produk 

Hukum baru mengenai Pengaturan Dwelling time oleh PT. PELINDO II di 

Pelabuhan Panjang. 
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1.4 Tujuan dan Keguanaan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian 

ini, adalah : 

1) Memberikan pengetahuan dan  informasi kepada masyarakat 

mengenai Pegaturan dwelling time oleh PT. PELINDO II di Pelabuhan 

Panjang. 

2) Memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan dwelling time oleh 

PT. PELINDO II  di Pelabuhan Panjang. 

 

1.4.2 Kegunaan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang akan di bahas, kegunaan penelitian ini 

terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan paraktis, yaitu sebagai berikut : 

1) Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan landasan teori,asas, 

konsep dan landasan hukum yang konstruktif ilmiah sebagai upaya 

pengembangan wawasan di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara, 

khususnya Hukum Perizinan yang berkaitan dengan dwelling time sebagai 

sarana yang di lakukan perusahaan dalam mensejahterakan bangsa dan 

negara. 

2) Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi untuk menambah 

pengetahuan penulis dan pembaca mengenai Pengaturan dwelling time oleh 

PT. PELINDO II (IPC) di Pelabuhan Panjang. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Pelabuhan Sebagai Terminal Ekonomi 

 

Ribuan tahun yang lalu pelabuhan-pelabuhan yang ada pada awalnya dibangun di 

sungai-sungai dan perairan pedalaman, kemudiaan berkembang secara bertahap, 

pelabuhan dibangun ditepi laut terbuka seiring dengan perkembangan peradaban 

manusia. Peran dan fungsi pelabuhan pada masa tersebut hanya sebagai tempat 

aktivitas perdagangan, sehingga fasilitas dan pengelolaannya seperti pelabuhan 

yang ada dewasa ini.
9
 

 

Menurut tujuannya, kegiatan suatu pelabuhan dapat dihubungkan dengan 

kepentingan ekonomi dan kepentingan pemerintah, yang dalam perkembangannya 

ditandai dengan perkembangan teknologi kemasan barang dan peralatannya yang 

semakin baik disertai teknologi sarana angkutan laut cenderung meningkat.
10

 

Pengelolaan pelabuhan juga mengikut sertakan peran dari pihak swasta yaitu 

dalam pembangunan atau penyelenggaraan sarana dan prasarana pelabuhan, 

sehingga hal ini mempengaruhi pola investasi dan sistem pengelolaannya
11

 serta 

                                                           
9
 Referensi Kepelabuhan, Seri Keempat, Perencanaan Perancangan dan Pembangunan 

Pelabuhan. Pelabuhan Indonesia 2000, hlm. 1   
10

 Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Adminstrator Pelabuhan Makassar, 

Pengelolaan Pelabuhan Laut, Ujung Pandang. hlm. 2 
11

 ECO PORT. Pengelolaan Pelabuhan Berwawasan Lingkungan, Direktorat Pelabuhan 

dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Jakarta, 2003. hlm.5 
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mendorong peran dan fungsi pelabuhan yang semakin kompleks dibandingkan 

dengan sebelumnya.
12

 

 

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-

batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan 

yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, 

dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang 

dilengkapi denganfasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan 

penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda 

transportasi.
13

 

 

Jadi pelabuhan sebagai terminal ekonomi dapat simpulkan yaitu kegiatan dalam 

titik simpul dalam mata rantai sistem transportasi serta merupakan pintu gerbang 

(gate way) khususnya dalam transportasi laut dalam rangka kegiatan lalu lintas 

barang, peti kemas, pergerakan penumpang dan hewan, dengan demikian 

pelabuhan mempunyai peran dan fungsi yang penting dalam pertumbuhan 

ekonomi. Berkembangnya lalu lintas laut, teknologi bongkar muat, meningkatnya 

perdagangan antar pulau dan luar negeri, maka kualitas peran dan fungsi 

pelabuhan sebagai terminal bagi barang dan kapal perlu ditingkatkan kualitasnya 

secara konsisten dan berkesinambungan untuk mengimbangi laju pertumbuhan 

kegiatan ekonomi dan perdagangan dari tahun ke tahun.
14

 

 

                                                           
12

 Referensi Kepelabuhan Seri Ketujuh. Peralatan Pelabuhan. Pelabuhan Indonesia, 

Jakarta, 2000. hlm 1-5 
13

 Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008  
14

 Tingkat Pemanfaatan JPT Terhadap Ekspor Impor Melalui Pelabuhan, Program 

Pendidikan dan Pelatihan Tecnical Advisor JPT Angkatan VI, Departemen Perhubungan 1998, 

hlm. 5-7 
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2.1.1. Pengertian Pelabuhan 

 

Pengertian tentang pelabuhan ada beberapa hal yang terkait, yaitu berasal 

dari kata port dan harbour, namun pengertiannya tidak dapat diambil untuk 

menjadi pengertian pelabuhan secara harfiah. Harbour mempunyai arti 

sebagian perairan yang terlindungi badai, aman dan baik atau cocok bagi 

akomodasi kapal-kapal untuk berlindung, mengisi bahan bakar, persedian, 

perbaikan dan bongkar muat barang.
15

 Sedangkan Port adalah harbour yang 

terlindung, dimana tersedia fasilitas terminal laut, yang terdiri dari tambatan 

atau dermaga untuk bongkar muat barang dari kapal, gudang, transit dan 

penumpukan lainnya untuk menyimpan barang dalam jangka pendek atau 

jangka panjang.
16

 

 

Kedua hal diatas mempunyai dua arti berbeda dari sudut penekanannya 

namun tujuannya sama. Dalam bahasa Indonesia Pelabuhan secara umum 

dapat didefinisikan sebagai wilayah perairan yang terlindungi, baik secara 

alamiah maupun secara buatan yang dapat digunakan untuk tempat 

berlindung kapal dan melakukan aktivitas bongkar muat barang, manusia 

ataupun hewan serta dilengkapi dengan fasilitas terminal yang terdiri dari 

tambatan, gudang dan penumpukan lainnya dimana kapal melakukan 

transfer muatannya.
17

 

 

                                                           
15

 Temu Nasional Membangun Konsep Manajemen dilaut secara Terpadu, Efisiensi dan 

Efektifitas Pembangunan Transportasi Laut di Indonesia, Makassar, 2004, hlm. 2 
16

 Referensi Kepelabuhan seri kesatu, Pelayanan dan Perkapalan, Pelabuhan Indonesia, 

2000, hlm.1  
17

 Referensi Kepelabuhan ser Kelima, Sumber Daya Manusia Pelabuhan, Pelabuhan 

Indonesia. 2000, hlm. 1.  
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Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan 

batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun 

penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat 

berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan 

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat 

perpindahan intra dan antar moda transportasi.
18

 

 

Pengertian kepelabuhan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan 

ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang,keselamatan 

dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antar moda serta 

mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan 

tata ruang wilayah.
19

 

 

Pelabuhan berperan sebagaipintu gerbang komersil suatu daerah/negara, 

titik peralihan darat dan laut serta sebagai tempat penampungan dan 

distribusi barang.
20

 Dalam PP Nomor 1 Tahun 1969 tentang Susunan Dan 

Tata Kerja Kepelabuhan Dan Daerah Pelayaran, Pelabuhan juga sebagai 

"terminal point" untuk kapal laut serta kendaraan air lainnya, merupakan 

komponen logistik-teknis yang tidak terpisahkan dari pada penyelenggaraan 

angkutan laut. Dalam fungsinya sebagai terminal point, pelabuhan 

merupakan lingkungan kerja khusus yang penyelenggaraannya dan 

                                                           
18

Pasal 1 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan 
19

 Ibid, Pasal 1 ayat (2) 
20

 Triatmodjo, 1996,  http://e-journal.uajy.ac.id/4370/3/2MTS01812.pdf diakses minggu, 

18 Juli 2016 pukul 00.31 wib. 

http://e-journal.uajy.ac.id/4370/3/2MTS01812.pdf
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pengusahaannya diwujudkan dalam bentuk penanggung jawab tunggal dan 

umum di bawah Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.
21

 

Dari beberapa pengertian port dan harbour tersebut, port merupakan 

pengertian yang cocok untuk pelabuhan dikarenakan membahas tentang 

harbour yang terlindung, dimana tersedia fasilitas terminal laut, yang terdiri 

dari tambatan atau dermaga untuk bongkar muat barang dari kapal, gudang, 

transit dan penumpukan lainnya untuk menyimpan barang dalam jangka 

pendek atau jangka panjang. Karena pelabuhan sesungguhnya harus 

terlindungi dari segala aspek yang berada didalamnya dikarenakan 

Pelabuhan sebagai terminal ekonomi haruslah baik dalam segala penyediaan 

jasa maupun pelayanan agar tidak terjadi penyelewangan regulasi yang akan 

merugikan banyak pihak. 

 

Pengertian tentang pelabuhan memberikan suatu kesimpulan bahwa dengan 

segala kegiatannya sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

pengusahaan dalam bongkar muat memiliki hubungan dari segi hukum, 

ekonomi, sosio-kultural, budaya, dan poltik dalam mensejahterakan 

masyarakat. Oleh karena itu, pelabuhan dengan segala aktivitasnya 

mempunyai keterkaitan yang sangat erat (linkage) dengan sektor industri, 

pertanian, pariwisata dan sektor perdagangan.
22

 Pelabuhan sebagai suatu 

pintu gerbang (gate way) bagi transportasi laut harus memberikan suatu 

sinergi dan sinambung dalam kegiatan yang berada didalamnya dalam 

                                                           
21

 Pasal 2 Perauran Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969 tentang Susunan Dan Tata Kerja 

Kepelabuhan Dan Daerah Pelayaran 
22

 Paper Manajemen Transportasi Laut, Kebijakan Sektor Perhubungan Laut dalam 

Mengantisipasi Perdagangan Bebas, Manajemen Operasional Kepelabuhan STIAMAK 

Barunawati Surabaya, 2000, hlm. 1-9  
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rangka kegiatan lalu lintas barang, peti kemas, pergerakan penumpang dan 

hewan, dengan demikian pelabuhan mempunyai peran dan fungsi yang 

penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Dalam menunjang 

pertumbuhan ekonomi maka perbaikan kualitas pelabuhan sebagai pintu 

gerbang kegiatan ekonomi harus dilakukan agar setiap kegiatan yang 

berhubungan dengan pelabuhan dapat konsisten dan berkesinambungan 

untuk mengimbangi laju pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan 

dari waktu ke waktu. 

 

2.1.2. Peran dan Fungsi Pelabuhan 

Pelabuhan yang ada di Indonesia dalam penyelenggaraannya dan 

pengusahaannya dalam memajukan segala sektor tidak terlepas dari peran 

dan fungsinya, yaitu  

Pelabuhan memiliki peran sebagai
23

: 

a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya; 

b. pintu gerbang kegiatan perekonomian; 

c. tempat kegiatan alih moda transportasi; 

d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan; 

e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan 

f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara. 

 

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan
24

: 

a. pemerintahan; dan 

b. pengusahaan. 

 

                                                           
23

 Pasal 4 Perauran Pemerintah Nomor  61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan  
24

Ibid, Pasal 5 
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Dari peran dan fungsi diatas maka pelabuhan merupakan terminal ekonomi 

dalam membangun peradaban dari suatu bangsa, dengan peran pelabuhan 

sebagai pintu gerbang kegiatan perkonomian yang merupakan simpul dari 

kegiatan pemerintahan dan pengusahaan. Wajar sekali apabila pelabuhan 

sebagai terminal ekonomi dalam kegiatannya memberikan suatu tatanan 

yang baik dalam aspek ekonomi, apabila regulasi yang dilaksanakan baik 

dalam pelaksanaannya. Sehingga pelabuhan dapat dikatakan sebagai pintu 

gerbang peradaban yang akan membangun kehidupan bermasyarakat yang 

baik. 

 

2.1.3. Jenis-jenis Pelabuhan 

Pelabuhan sangat beragam, tergantung dilihat dari sudut mana 

memandangnya. Menurut sudut pandang orang awam, dikenal pelabuhan 

laut (seaport), pelabuhan udara (airport) dan pelabuhan darat (dryport).
25

 

Dalam pembagian pelabuhan jenis ini didasari atas jenis moda transportasi 

utama yang dilayani. Untuk pelabuhan laut, moda transportasi utama yang 

dilayani adalah kapal laut, yang digunakan sebagai angkutan laut maupun 

angkutan penyeberangan. Jenis Pelabuhan dapat dibagi berdasarkan: 

1) Menurut PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan, pelabuhan 

dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 

a. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan 

untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
26

 

                                                           
25

R.P. Suryono, Shipping: Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor melalui Laut, Seri 

Bisnis Iternasional keenam. Penerbit: PPM, Jakarta, 2001, hlm. 1  
26

Pasal 1 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhan 
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b. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk 

kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
27

 

2) Menurut PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, pelabuhan 

dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu: 

a. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk 

melayani kegiatan angkutan laut dan/atauangkutan 

penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
28

 

b. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang 

digunakan untuk melayani angkutan sungai dandanau yang 

terletak di sungai dan danau.
29

 

Dari ke dua jenis pelabuhan tersebut dibagi lagi dalam beberapa 

hirarki yaitu: 

a. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya 

melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan 

internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan 

internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal 

tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan 

penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
30

 

b. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya 

melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat 

angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan 

sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta 

                                                           
27

 Ibid, Pasal 1 ayat (5) 
28

 Pasal 1 ayat (17)  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan 
29

 Ibid, Pasal 1 ayat (8) 
30

 Ibid, Pasal 1 ayat (4) 
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angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan 

antarprovinsi.
31

 

c. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi 

pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih 

muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, 

merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan 

pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang 

dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan 

jangkauan pelayanan dalam provinsi.
32

 

3) Pelabuhan berdasarkan Pengusahaannya
33

 

a. Pelabuhan yang diusahakan: adalah pelabuhan dalam 

pembinaan Pemerintah yang sesuai kondisi, kemampuan dan 

perkembangan potensinya diusahakan menurut asas-

asas/hukum perusahaan atas ketetapan Menteri. 

b. Pelabuhan yang tidak diusahakan: adalah pelabuhan dalam 

pembinaan Pemerintah yang sesuai kondisi, kemampuan dan 

perkembangan potensinya masih lebih menonjol sifat 

"overheidszorg" dan atau yang belum ditetapkan sebagai 

pelabuhan yang diusahakan. 

                                                           
31

 Ibid, Pasal 1 ayat (5) 
32

 Ibid, Pasal 1 ayat (6) 
33

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969 tentang Susunan Dan Tata Kerja 

Kepelabuhan Dan Daerah Pelayaran 
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4) Pelabuhan berdasarkan alamnya
34

 

Menurut segi alam, pelabuhan laut dibagi menjadi pelabuhan 

terbuka dan pelabuhan tertutup. Pelabuhan terbuka adalah 

pelabuhan dimana kapal-kapal bisa masuk dan merapat secara 

langsung tanpa bantuan pintu-pintu air. Pelabuhan Indonesia pada 

umumnya adalah pelabuhan terbuka. Pelabuhan tertutup adalah 

pelabuhan dimana kapal-kapal yang masuk harus melalui beberapa 

pintu air. Pelabuhan tertutup ini dibuat pada pantai dimana terdapat 

perbedaan pasang surut yang besar dan waktu pasang surutnya 

berdekatan. Pelabuhan tertutup dapat di temui di Liverpool, Inggris 

dan Terusan Panama. 

5) Pelabuhan berdasarkan Lokasinya
35

: 

a. Pelabuhan Pesisir 

b. Pelabuhan  Sungai Muara 

c. Pelabuhan Danau 

d. Pelabuhan Kanal 

6) Pelabuhan berdasarkan Lingkup Pelayaran yang dilayani
36

 

Berdasarkan lingkup pelayaran yang dilayani, pelabuhan dibagi 

menjadi sebagai berikut : 

a. Pelabuhan Internasional, yaitu pelabuhan yang melayani 

perdagangan dan pelayaran internasional, contoh: pelabuhan 

Singapura, Tanjung Priok. 

                                                           
34

 International Maritime Organization, “Comprehensive Manual on Port Reception 

Facilities”, IMO. 1999, hlm. 79-331 
35

 Pemaparan Menteri Perhubungan Pekan Orientasi Wartawan Maritim, Peranan Penting 

Pelabuhan Indonesia dalam Mata Rantai SISTRANAS, Yogyakarta, 1999, hlm. 15 
36

 Landasan Hukum bagi BHI Dalam berpartisipasi dengan PT.PELINDO, Pelindo I, 

Medan. hlm. 11 



19 
 

b. Pelabuhan Regional adalah pelabuhan yang melayani kegiatan 

perdagangan di wilayah Asia, Eropa Barat, atau Amerika 

Latin. Contoh: Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.  

c. Pelabuahan Lokal adalah pelabuhan yang melayani kegiatan 

perdagangan atau pelayaran daerah. Contoh: Pelabuhan Tegal 

di Jawa Tengah dan Pelabuhan Pare-Pare di Sulawesi.
37

 

7) Pelabuhan berdasarkan kegiatan Perdagangan Luar Negeri
38

 

Terbagi atas pelabuhan impor, yaitu pelabuhan yang 

melayanimasuknya barang-barang dari luar negeri dan pelabuhan 

ekspor adalah pelabuhan yang melayani penjualan barang-barang 

ke luar negeri. 

8) Pelabuhan menurut wilayah Pengawasan Bea dan Cukai
39

 

Dari segi pembagian wilayah bea cukai, jenis pelabuhan dibagi 

menjadi custom port, adalah pelabuhan yang berada dibawah 

pengawasan Bea Cukai. Sedangkan, free port (pelabuhan bebas) 

adalah pelabuhan yang berada diluar pengawasan bea cukai. 

                                                           
37

 Konsep Kerjasama Usaha, Dalam Rangka Mewujudkan Sinergi antara BUMN 

pengelola Pelabuhan Khusus dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri dengan PELINDO, hlm. 7 
38

  Radiks Purba, Angkutan Muatan Laut,, Bhratara, Jakarta, 1981, hlm. 1-6 
39

PSI (Pre Shipment Inspection) dalam Konteks Persiapan BEA dan CUKAI 

mengimplementasikan secara Efektif UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. hlm. 3 
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9) Pelabuhan menurut kegiatan pelayaran
40

 

Berdasarkan kegiatan pelayaran, pelabuhan dapat dibagi menjadi 3 

jenis,yaitu: Pelabuhan Samudera seperti Pelabuhan Tanjung Priok 

Dan Tanjung Perak; Pelabuhan Nusantara (Interinsuler) seperti 

Pelabuhan Banjarmasin di Kalimantan Selatan; Pelabuhan Rakyat 

adalah Pelabuhan Sunda Kelapa di Pasar Ikan, Jakarta. 

10) Pelabuhan berdasarkan peranan pelabuhan dalam pelayaran. Dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu:  

a. Pelayaran Transito adalah pelabuhan yang mengerjakan 

transhipment cargo (peralihan barang),
41

 Contohnya adalah 

Pelabuhan Singapura. 

b. Pelabuhan Ferry adalah pelabuhan penyeberangan, yang 

dilakukan adalahmenghubungkan dua tempat dengan 

membawa penumpang dan kendaraan, contoh Pelabuhan 

Banyuwangi-Gilimanuk atau Merak-Bakahueni. 

11) Pelabuhan berdasarkan kepemilikan
42

 

a. Pelabuhan Indonesia dibedakan menjadi: Pelabuhan yang 

ditangani pemerintah pusat dan sektor swasta.  

Pelabuhan dibawah pembinaan Depertemen Perhubungan, 

yang terdiri dari pelabuhan umum Perumpel yang diusahakan 

maupun pelabuhan yang tidak diusahakan dalam pembinaan, 

                                                           
40

 Peran Pelabuhan dalam Kegiatan Pelayaran, Pemaparan Kertas Kerja, Pelindo II, 

Jakarta, hlm.6  
41

 Beralihnya barang muatan dari satu kapal kekapal lainnya disuatu pelabuhan, Referensi 

Kepelabuhan Seri kesebelas, Pengelolaan Pelabuhan dari Aspek Pengaturan, Pelabuhan Indonesia, 

2000, hlm. 4  
42

 Sistem Pengelolaan Pelabuhan Era OTODA, Cianjur 2001, hlm. 1-10   
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Ditjen Perhubungan Laut, serta pelabuhan yang dikelola 

instansi BUMN, dan lainya diluar Departemen Perhubungan. 

b. Pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan oleh pihak swasta 

digolongkan dalam kelompok yang kedua. 

12) Pelabuhan berdasarkan penggunaannya
43

 

a. Pelabuhan perikanan 

Pada awalnya pelabuhan perikanan tidak memerlukan 

kedalamanan air yangbesar karena kapal-kapal nelayan di 

Indonesia relatif kecil. Namun dalam perkembangan 

selanjutnya, munculnya kapal-kapal penangkap ikan 

asingyang mendapatkan hal penangkapan ikan di Indonesia 

membuat semakin besar tuntutan terhadap pelabuhan 

perikanan di Indonesia karena kegiatan perikanan mulai 

mengarah pada orientasi ekspor. Umumnya, pelabuhan 

perikanan dilengkapi oleh tempat pelelangan ikan (pasar 

Jelang). Contoh pelabuhan ikan di Indonesia adalah 

pelabuhan ikan Cilacap dan pelabuhan ikan di Bejina 

(Kepulauan Aru, Maluku). 

b. Pelabuhan minyak 

Pelabuhan minyak biasanya tidak membutuhkan dermaga 

atau pangkalan yang harus dapat menahan muatan vertikal 

yang besar, tetapi cukup dengan jembatan atau tambatan yang 

dibuat menjorok ke laut untuk mendapatkan kedalaman air 

                                                           
43

http://e-journal.uajy.ac.id/159/3/2TA12921.pdf diakses pada tanggal 16 Februari 2017 

Pukul 14:54 

http://e-journal.uajy.ac.id/159/3/2TA12921.pdf
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yang dibutuhkan. Aktivitas bongkar muat dapat dilakukan 

dengan pompa melalui pipa. Contoh pelabuhan minyak 

adalah pelabuhan milik PT. Pertamina yang tersebar di 

seluruh Indonesia. 

c. Pelabuhan barang 

Pelabuhan barang memiliki dermaga yang dilengkapi dengan 

fasilitas bongkar muat barang seperti kran (derek) untuk 

mengangkut barang, fasilitas reparasi dan gudang 

penyimpanan dalam skala yang memadai. Contohnya adalah 

pelabuhan Jamrud yang merupakan bagian dari kawasan 

pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. 

d. Pelabuhan penumpang 

Sesuai dengan namanya, pelabuhan ini berperan sebagai 

prasarana transportasi moda transportasinya bermuatan 

manusia (penumpang). Pelabuhan penumpang umumnya 

dilengkapi dengan terminal penumpang sebagai stasiun yang 

melayani berbagai aktivitas yang berhubungan dengan 

kebutuhan orang yang bepergian, seperti kantor imigrasi, 

administrasi pelabuhan, dan kantor maskapai pelayaran. 

Untuk mendukung kelancaran sirkulasi penumpang dan 

barang, sebaiknya alur masuk-keluar  dipisahkan. Penumpang 

dapat melalui lantai atas yang dihubungkan langsung dengan 

kapal sedangkan barang melalui dermaga. 

e. Pelabuhan campuran 



23 
 

Pada umumnya pencampuran pemakaian hanya terbatas pada 

pelayaran penumpang dan barang. Pelabuhan seperti ini 

umumnya merupakan pelabuhan lokal yang berada di pulau-

pulau kecul di Indonesia. 

f. Pelabuhan militer 

Pelabuhan militer hanya dikhususkan bagi kegiatan yang 

bersifat kemiliteran. Pelabuhan ini memiliki wilayah perairan 

yang cukup luas untuk memungkinkan gerakan cepat kapal-

kapal perang. Contohnya adalah pelabuhan LANTAMAL 

(Pangkalan Utama Angkatan Laut) dan LANAL (Pangkalan 

Angkatan Laut) di seluruh Indonesia. 

13) Pelabuhan menurut letak geografisnya
44

 

Menurut letak geografisnya, pelabuhan dapat dibedakan menjadi 

pelabuhan alam, semi alam, atau buatan.  

a. Pelabuhan alam  

Pelabuhan alam merupakan daerah perairan yang terlindungi 

dari badai dan gelombang secara alam, misalnya oleh sebuah 

pulau, jazirah, atau terletak diteluk, estuary dan muara 

sungai. Estuari adalah bagian dari sungai yang dipengaruhi 

oleh pasang surut air laut. Pada saat pasang air laut masuk ke 

hulu sungai. Saat pasang tersebut air sungai dari hulu 

terhalang dan tidak bias langsung dibuang kelaut. Dengan 

demikian diestuari terjadi penampungan air dalam jumlah 

                                                           
44

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/41644/3/Chapter%20II.pdf diakses pada 
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yang besar. pada saat surut, air tersebut akan keluar ke laut. 

Karena volume air Universitas Sumatera Utara yang 

dikeluarkan sangat besar maka kecepatan aliran cukup besar 

untuk dapat mengerosi endapan didasar sungai. Lama periode 

air pasang dan surut tergantung pada tipe pasang surut. 

b. Pelabuhan buatan  

Pelabuhan buatan adalah suatu daerah perairan yang 

dilindungi dari pengaruh gelombang. Pemecah gelombang ini 

membuat daerah perairan tertutup dari laut dan hanya 

dihubungkan oleh suatu celah untuk keluar masuknya kapal.  

c. Pelabuhan semi alam 

Pelabuhan ini merupakan campuran dari kedua tipe diatas, 

misalnya suatu pelabuhan yang terlindung oleh lidah pantai 

dan perlindungan buatan hanya pada alur masuk. 

 

Dari beberapa pengertian diatas dalam penelitian ini yang akan 

dibahas adalah Pelabuhan Laut (seaport), yang merupakan 

Pelabuhan umum yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk 

kepentingan pelayanan masyarakat umum.  Diawasinya beberapa 

pelabuhan laut oleh bea dan cukai dalam gunannya sebagai 

pengangkut barang, pengangkut penumpang yang merupakan 

pelabuhan campuran. Maka sangat baik dan benar apabila 

Pelabuhan sebagai terminal ekonomi, karena tidak terlepas dari 

kegiatan sektor kemanusiaan dan barang yang menjalankan 

kegiatan ekonomi dengan berdampak pada hukum. 
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Kaitannya pelabuhan sebagai terminal ekonomi dengan aspek 

hukum membuat pelabuhan semakin baik lagi dalam menjalankan 

kegiatan perekonomian. Bukan karena membatasi, tapi dikarenakan 

adanya pelaksanaan hak dan kewajiban yang jelas bagi individu 

yang terlibat dalam tindak yang berlaku dipelabuhan. Dengan 

kejelasan bertindak dalam kegiatan di pelabuhan akan terciptanya 

keseimbangan dan keteraturan akibat regulasi yang dijalankan 

berjalan dengan baik. 

 

2.1.4. Fasilitas Pelabuhan 

Pelabuhan tidak terlepas dari segala fasilitas pelabuhan. Karena setiap 

pelabuhan wajib memiliki rencana induk pelabuhan,
45

 yang disusun oleh 

penyelenggara pelabuhan
46

. Rencana Induk Pelabuhan merupakan pedoman 

dalam pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan 

penentuan batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan 

kepentingan pelabuhan
47

. Rencana Induk Pelabuhan dibagi menjadi 

Rencana Induk Pelabuhan laut dan Rencana Induk Pelabuhan sungai dan 

danau yang meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan.
48

 

Maka Fasilitas pelabuhan pun bermacam-macam yang masing masing 

rencana induk pelabuhan dibagi menjadi 2 berdasarkan kriteria kebutuhan 

                                                           
45

 Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 51 

Tahun 2015 tentang Penyelengggaraan Pelabuhan Laut “Setiap Pelabuhan wajib memiliki 

Rencana Induk Pelabuhan” 
46

 Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan  
47

 Pasal 41 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 51 Tahun 

2015 tentang Penyelengggaraan Pelabuhan Laut 
48

 Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan 
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yaitu: Fasilitas Pokok dan Fasilitas Penunjang.
49

 Fasilitas pokok dalam 

rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk Pelabuhan 

lautdisusun berdasarkan kriteria kebutuhan, meliputi:
50

 

1) Dermaga; 

2) Gudang lini 1; 

3) Lapangan penumpukan lini 1; 

4) Terminal penumpang; 

5) Terminal peti kemas; 

6) Terminal roro; 

7) Fasilitas penampungan dan pengolahan limbah; 

8) Fasilitas bunker; 

9) Fasilitas pemadam kebakaran; 

10) Fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya Dan Beracun 

(B3);dan 

11) Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan sarana Bantu 

Navigasi Pelayaran (SBNP). 

 

Fasilitas penunjang dalam rencana peruntukan wilayah daratan untuk 

Rencana Induk Pelabuhan laut disusun berdasarkan kriteria kebutuhan, 

meliputi:
51

 

1) Kawasan perkantoran; 

2) Fasilitas pos dan telekomunikasi; 

3) Fasilitas pariwisata dan perhotelan; 

4) Instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi; 

5) Jaringan jalan dan rel kereta api; 

6) Jaringan air limbah, drainase, dan sampah; 

7) Areal pengembangan pelabuhan; 

8) Tempat tunggu kendaraan bermotor; 

                                                           
49

Ibid, Pasal 21 ayat (2) dan (3)  
50

Ibid , Pasal 22 ayat (2) 
51

 Ibid, Pasal 22 ayat (3) 
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9) Kawasan perdagangan; 

10) Kawasan industri; dan 

11) Fasilitas umum lainnya. 

 

Fasilitas pokok dalam rencana peruntukan wilayah perairan untuk Rencana 

Induk Pelabuhan laut disusun berdasarkan kriteria kebutuhan, meliputi:
52

 

1) Alur-pelayaran; 

2) Perairan tempat labuh; 

3) Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; 

4) Perairan tempat alih muat kapal; 

5) Perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya 

Dan Beracun (B3); 

6) Perairan untuk kegiatan karantina; 

7) Perairan alur penghubung intrapelabuhan; 

8) Perairan pandu; dan 

9) Perairan untuk kapal pemerintah. 

 

Fasilitas penunjang pada rencana peruntukan wilayah perairan untuk 

Rencana Induk Pelabuhan laut disusun berdasarkan kriteria kebutuhan, 

meliputi:
53

 

1) perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang; 

2) perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; 

3) perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar); 

4) perairan tempat kapal mati; 

5) perairan untuk keperluan darurat; dan 

6) perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan. 

 

                                                           
52

 Ibid, Pasal 23 ayat (2) 
53

 Ibid, Pasal 23 ayat (3) 
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Fasilitas pokok dalam rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana 

Induk Pelabuhan sungai dan danau disusun berdasarkan kriteria kebutuhan 

meliputi:
54

 

1) Dermaga; 

2) Lapangan penumpukan; 

3) Terminal penumpang; 

4) Fasilitas penampungan dan pengolahan limbah; 

5) Fasilitas bunker; 

6) Fasilitas pemadam kebakaran; dan 

7) Fasilitas penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dan Beracun (B3). 

 

Fasilitas penunjang dalam rencana peruntukan wilayah daratan untuk 

Rencana Induk Pelabuhan sungai dan danau disusun berdasarkan kriteria 

kebutuhan meliputi:
55

 

1) Perkantoran; 

2) Fasilitas pos dan telekomunikasi; 

3) Fasilitas pariwisata; 

4) Instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi; 

5) Jaringan jalan dan rel kereta api; 

6) Jaringan air limbah, drainase, dan sampah; 

7) Areal pengembangan pelabuhan; 

8) Tempat tunggu kendaraan bermotor; 

9) Kawasan perdagangan; 

10) Kawasan industri; dan 

11) Fasilitas umum lainnya. 

 

                                                           
54

Ibid, Pasal 24 ayat (2) 
55

 Ibid, Pasal 24 ayat (3) 
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Fasilitas pokok dalam rencana peruntukan wilayah perairan untuk Rencana 

Induk Pelabuhan sungai dan danau disusun berdasarkan kriteria kebutuhan, 

meliputi:
56

 

1) Alur-pelayaran; 

2) Areal tempat labuh; 

3) Areal untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; 

4) Areal untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya Dan 

Beracun (B3); dan 

5) Areal untuk kapal pemerintah. 

 

Fasilitas penunjang dalam rencana peruntukan wilayah perairan untuk 

Rencana Induk Pelabuhan sungai dan danau disusun berdasarkan kriteria 

kebutuhan meliputi:
57

 

1) Areal untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang; 

2) Areal untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan 

3) Areal untuk keperluan darurat. 

Fasilitas pokok dalam rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana 

Induk Pelabuhan laut serta Rencana Induk Pelabuhan sungai dan danau 

yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan disusun 

berdasarkan kriteria kebutuhan, meliputi:
58

 

1) Terminal penumpang; 

2) Penimbangan kendaraan bermuatan (angkutan barang); 

3) Jalan penumpang ke luar/masuk kapal (gang way); 

4) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa; 

5) Fasilitas bunker; 

6) Instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi; 

7) Akses jalan dan/atau jalur kereta api; 
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 Ibid, Pasal 25 ayat (2)  
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 Ibid, Pasal 25 ayat (3) 
58

 Ibid, Pasal 26 ayat (2) 
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8) Fasilitas pemadam kebakaran; dan 

9) Tempat tunggu (lapangan parkir) kendaraan bermotor sebelum naik ke 

kapal. 

Fasilitas penunjang dalam rencana peruntukan wilayah daratan untuk 

Rencana Induk Pelabuhan laut serta Rencana Induk Pelabuhan sungai dan 

danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan disusun 

berdasarkan kriteria kebutuhan, meliputi:
59

 

1) Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa 

kepelabuhanan; 

2) Tempat penampungan limbah; 

3) Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan; 

4) Areal pengembangan pelabuhan; dan 

5) Fasilitas umum lainnya. 

 

Fasilitas pokok dalam rencana peruntukan wilayah perairan untuk Rencana 

Induk Pelabuhan laut serta Rencana Induk Pelabuhan sungai dan danau 

disusun berdasarkan kriteria kebutuhan meliputi:
60

 

1) Alur-pelayaran; 

2) Fasilitas sandar kapal; 

3) Perairan tempat labuh; dan 

4) Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal. 

 

Fasilitas penunjang dalam rencana peruntukan wilayah perairan untuk 

Rencana Induk Pelabuhan laut serta Rencana Induk Pelabuhan sungai dan 

danau disusun berdasarkan kriteria kebutuhan, meliputi:
61

 

1) Perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang; 

2) Perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; 
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 Ibid, Pasal 26 ayat (3) 
60

 Ibid, Pasal 27 ayat (2) 
61

 Ibid, Pasal 27 ayat (3) 
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3) Perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar); 

4) Perairan untuk keperluan darurat; dan 

5) Perairan untuk kapal pemerintah. 

 

Fasilitas yang ada dalam pelabuhan merupakan penunjang sebagai kawasan 

perdagangan, bagi kegiatan perekonomian maka pelabuhan akan membuat 

jalannya proses yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan. Suatu 

kemajuan pelabuhan karena fasilitas tersebut merupakan suatu standar yang 

ditentukan dalam menjalankan kegiatan pelabuhan dengan baik apabila 

regulasi yang dijalankan juga berjalan dengan baik. 

 

2.2. Kapal dan Hubungannya dengan Dwelling time 

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan 

dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, 

termasuk kendaraan yang berdaya dukungdinamis, kendaraan di bawah 

permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-

pindah.
62

 Kapal atau yang biasa disebut kapal niaga merupakan alat pengangkutan 

diperairan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “kapal” adalah:
63

 

1) Kapal yang digerakkan oleh angin adalah kapal layar; 

2) Kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang 

mempunyai alat penggerak mesin, misalnya kapal motor, kapal uap, kapal 

dengan tenaga matahari,dan kapal nuklir; 

3) Kapal yang ditunda atau ditarik adalah kapal yang bergerak dengan 

menggunakan alat penggerak kapal lain; 

                                                           
62

 Pasal 1 ayat (36) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 
63

 Pasal 4 Penjelasan atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 
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4) Kendaraan berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat 

dioperasikan di permukaan air atau di atas permukaan air dengan 

menggunakan daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan 

dan/atau rancang bangun kapal itu sendiri, misalnya jet foil, hidro foil, 

hovercraft, dan kapal-kapal cepat lainnya yang memenuhi kriteria tertentu; 

5) Kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis kapal yang mampu 

bergerak dibawah permukaan air; dan 

6) Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah 

alat apung dan bangunan terapung yang tidak mempunyai alat penggerak 

sendiri, serta ditempatkan di suatu lokasi perairan tertentu dan tidak 

berpindah pindah untuk waktu yang sama, misalnya hotel terapung, 

tongkang akomodasi (acomodation barge) untuk menunjang kegiatan 

lepas pantai dan tongkang penampung minyak (oil storage barge), serta 

unit-unit pemboran lepas pantai berpindah (mobile offshore drilling 

units/modu). 

 

Ditinjau dari Konstruksi bangunan kapal dan sifat muatan yang diangkut, ada 

empat jenis kapal niaga, sebagai berikut:
64

 

1) Kapal barang (cargo ship), yaitu kapal yang dibangun khusus untuk 

mengangkut barang menurut jenisnya. Berdasarkan jenis barang yang 

diangkut, kapal barang dibedakan menjadi: 

a. Kapal muatan umum (general cargo ship) 

b. Kapal muatan curah (bulk cargo ship) 

c. Kapal tanki (tanker ship) 

                                                           
64

 Muhammad, Abdul Kadir Pengangkutan Niaga, (Bandung: Citra Ditya Mandiri, 1998), 
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d. Kapal pengangkut khusus (special designed ship) 

e. Kapal Peti kemas  

2) Kapal penumpang (passanger ship), yaitu kapal yang dibangun khusus 

mengangkut penumpang. Kapal ini terdiri dari beberapa geladak dan tiap 

geladak terdiri dari kamar-kamar penumpang berbagai kelas. 

3) Kapal barang penumpang (cargo passanger ship), yaitu kap yang 

dibangun untuk mengangkut barang dan penumpang bersama-sama. Kapal 

ini terdiri dari beberapa geladak untuk barang dan kamar penumpang. 

4) Kapal barang dengan akomodasi penumpang yang terbatas, yaitu kapal 

barang biasa tetapi diizinkan membawa penumpang dalam jumlah terbatas 

maksimum 12 orang yang ditempatkan dalam kamar dan bukan digeladak 

atau dek. 

 

Kapal merupakan salah satu bagian dalam kegiatan dipelabuhan sebagai terminal 

ekonomi, karena kapal merupakan alat pengangkut baik kapal penumpang 

maupun kapal barang  dimana akan menghubungkan dari pelabuhan satu 

kepelabuhan yang lainnya. Maka apabila kedatangan dan keberangkatan kapal 

tertunda pasti akan berdampak pada sektor perekonomian baik dipelabuhan yang 

didatangi maupun pelabuhan yang dituju. 

 

Kapal memiliki hubungan dwelling time yang sangat lekat, karena bongkar muat 

yang dilaksanakan oleh kapal dan dikelola oleh pelabuhan. Lamanya proses 

bongkar muat tersebut dikarenakan ada masalah dalam pelaksanaan bongkar 

muat. Karena itulah kapal merupakan salah satu faktor yang akan mengganggu 

apabila ada kendala dalam kedatangan dan keberangkatan kapal di suatu 
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pelabuhan. Dengan itu keterlibatan para pelaksana yang berkaitan dengan segala 

kegiatan dipelabuhan harus berjalan sesuai dengan regulasi yang diterapkan. 

 

2.3.   Peti Kemas 

 

2.3.1. Pengertian 

 

Peti Kemas (container) adalah satu kemasan yang dirancang secara khusus 

denganukuran tertentu, dapat dipakai berulang kali, dipergunakan 

untukmenyimpan dan sekaligus mengangkut muatan yang ada di dalamnya. 

Filosofi di balik Peti Kemas adalah membungkus atau membawa muatan 

dalam peti-peti yang sama dan membuat semua kendaraan dapat 

mengangkutnya sebagai satu kesatuan, baik kendaraan itu berupa Kapallaut, 

kereta api, truk, atau angkutan lainnya, dan dapat membawanya secara 

cepat, aman,dan efisien atau bila mungkin, dari pintu ke pintu (door to 

door). 

 

2.3.2. Dimensi dan Ketentuan Peti Kemas 

Pengoperasian Peti Kemas dapat berjalan dengan baik apabila semua pihak 

yangterlibat harus menyetujui agar ukuran - ukuran Peti Kemas harus sama 

dan sejenis serta mudah diangkut. Badan International Standard 

Organization (ISO) telah menetapkan ukuran - ukuran dari Peti Kemas 

sebagai berikut:
65

 

1) Container 20’ Freight (20 feet) 

a. Ukuran luar: 20‟ x 8‟ x 8‟6”, atau 6,058m x 2,438m x 2,591 

 

                                                           
65
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b. Ukuran dalam:5,919 x 2,340 x 2,380m 

c. Kapasitas: 33 Cbm 

d. Payload: 22,1 ton 

2) Container 40’Freight (40 feet) 

a. Ukuran luar: 40‟ x 8‟x 8‟6atau 12,192 x 2,438 x 2,591m 

b. Ukuran dalam: 12,045 x 2,309 x2,379m 

c. Kapasitas:67,3 Cbm 

d. Payload: 27,396 ton 

3) Container 40’High Cub e Dry(40 feet) 

a. Ukuran luar: 40‟ x 8‟ x 9‟6” atau 12,192 x 2,438 x 2,926 m 

b. Ukuran dalam: 12,056 x 2,347x2,684m 

c. Kapasitas: 76 Cbm 

d. Payload: 29,6 ton 

 

Meskipun ada beberapa silang pendapat mengenai Peti Kemas. 

International Standard Organization (ISO) memberikan ketentuan 

mengenai Peti Kemas (freight container) sebagai berikut: 

1) Berbentuk tetap dan karenanya cukup kuat untuk dipakai berkali kali. 

2) Dibuat khusus untuk mengangkut barang melalui berbagai cara moda 

transportasi dengan tidak mengisi di antaranya (one way transport). 

3) Dilengkapi dengan perlengkapan operasional untuk segera dipakai, 

terutama untuk memindahkan dari moda transpor yang satu ke moda 

transpor yang lain. 

4) Dibuat sedemikian rupa sehingga mudah diisi dan dikosongkan. 

5) Mempunyai isi bagian dalam 1 m3 (35,8 cu.ft) atau lebih. 
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2.3.3. Jenis-jenis Peti Kemas (Container) 

 

Petikemas (Container), memiliki beberapa jenis dan kegunaanya, antara 

lainsebagai berikut : 

1) Dry Frieght Container/General Cargo, di gunakan untuk mengangkut 

barang-barang umum. 

2) Reefer Container, digunakan untuk mengangkut barang – barang yang 

memerlukan suhu pendingin, misalnya untuk jenis sayur-sayuran, 

daging dll. 

3) Bulk Container, digunakan untuk mengangkut muatan curah, misalnya 

beras,gandum, dll. 

4) Open Side Container, digunakan untuk mengangkut muatan yang 

ukurannya tidak memungkinkan dimasukan dari pintu belakang 

Petikemas. Jadi semua sisi Peti kemas harus dibuka. Misalnya alat – 

alat berat. 

5) Soft Tof Contaier, digunakan untuk mengangkut barang yang 

ukurannya sangat besar. 

6) Flat Rack Container, digunakan untuk mengangkut barang – barang 

berat misalnya, mesin, spert part , dll 

7) Tank Container, yaitu peti baja yang dibangun di dalam kerangka 

container digunakan untuk mengangkut Tanki yang didalamnya diisi 

barang-barang yang berbahaya, misalnya gas, minyak, bahan kimia 

yang mudah meledak. 

 

Peti Kemas sebagai tempat dipergunakan untuk menyimpan sekaligus 

mengangkut muatan yang ada di dalamnya berhubungan dengan pelabuhan. 
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Peti Kemas yang dimuat oleh kapal dipelabuhan memilik tempat 

penampungan Peti Kemas yang akan dikelola oleh pihak pelabuhan. 

Penampungan Peti Kemas haruslah sesuai dengan volume Peti Kemas yang 

masuk kepelabuhan maupun yang keluar pelabuhan karena akan diangkut 

oleh kapal, kereta api, mobil pengangkut Peti Kemas. 

 

Volume tempat penampungan Peti Kemas harus sesuai dikarenakan apabila 

tidak sesuainya tempat penampungan Peti Kemas yang disediakan oleh suatu 

pelabuhan, akan terjadi penumpukan Peti Kemas yang berdampak pada 

kegiatan dipelabuhan tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pengaturan 

yang ada harus menentukan Peti Kemas yang masuk dan keluar sesuai 

dengan waktu yang telah disepakati dalam suatu pengaturan, dengan adanya 

pengaturan tersebut kegiatan perekonomian yang ada dipelabuhan bisa 

berjalan dengan sebagaimana mestinya tanpa merugikan norma norma yang 

berlaku untuk ketertiban di pelabuhan. 

2.4. Dwelling time dan Labuh Kapal 

 

Negara kesejahteraan adalah suatu konsep dimana negara sebagai penjamin 

kesejahteraan rakyat, jadi rakyat mempunyai hak untuk mendapat kesejahteraan 

yang di berikan dari negara. Konsep ini sudah semestinya dilaksanakan oleh 

setiap negara terlebih pada negara-negara modern yang sedang berkembang 

terlebih bagi negara maju.dalam konsep ini negara menjamin kepastian setiap 

warga negara mendapatkan kesejahteraan terlebih bagi rakyat dari kalangan 

menengah kebawah, kalangan ini lah yang seharusnya menjadi prioritas utama 
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bagi negara untuk di perhatikan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan tujuan 

negara, sebagaimana digariskan dalam pembukaan UUD 1945. 

 

Dalam dalam kepustakaan istilah pelayanan umum sering kali dikaitkan dengan 

pelayanan yang disediakan untuk kepentingan umum. Istilah pelayanan sendiri 

mengandung makna, yaitu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat. Dengan kata 

lain, pelayanan umum itu sendiri bukanlah sasaran atau kegiatan, melainkan suatu 

proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Tjosvold sebagaimana dikutip dari bukunya Sadu Wasistiono.
66

 

 

Masyarakat secara tidak langsung malakukan sesuatu sesuai dengan tata nilai 

yang ada karena adanya kepercayaan terhadap sesuatu (sistem, regulasi, kegiatan 

sehari). Mengapa terjadi demikian karena kepercayaan tentang segala sesuatu 

akan menghasilkan suatu nilai dan akan menjadi tata nilai bagi yang mempecayai 

suatu yang sudah dipercayainya. 

Pelaksanaan dwelling time telah dirasakan oleh masyarakat yang menjadi tanda 

tanya yang besar. Karena dwelling time merupakan kepercayaan bagi masyarakat 

apabila sesuatu telah ditetapkan oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan 

tertentu maka itu merupakan suatu yang benar, baik lagi berguna bagi  bangsa dan 

negara. Tetapi apa yang terjadi beberapa oknum melakukan kesalahan dalam 

pelaksanaan yang telah membuat rasa tidak percaya terhadap masyarakat.  
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Oknum-oknum tersebut seakan akan memberikan suatu kemudahan bagi yang 

memakai jasanya dalam proses pelaksanaan bongkar muat yang akhirnya proses 

dwelling time pun menjadi kacau, kenapa seperti itu. Dengan penggunaan jasa 

dalam poses dwelling time, individu atau korporasi yang tidak menggunakan jasa 

oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab dalam proses dwelling time 

merasakan tidak adanya kemudahan. Karena proses perizinan yang dilakukan 

tidaklah sebagaimana dengan mestinya, yang menggunakan jasa selalu 

dipermudah dan kadang-kadang melakukan sesuatu hal yang melebihi 

kewenangannya.  

 

Wajar saja ada beberapa pelabuhan yang dimana proses dwelling time tidak 

berjalan dengan sebagaimana mestinya oleh sebab itu kepercayaan masyarakat 

terganggu oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh beberapa oknum 

yang tidak bertanggung jawab tersebut. Yang akan berdampak tidak percayanya 

masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

menyusun regulasi, dikarenakan pada pelaksanaannya berjalan tidak sebagaimana 

mestinya. 

 

Kembali ke permasalahan dwelling time yang terjadi di negara ini, pada proses 

dwelling time di negara ini masih jauh dari apa yang dinamakan mensejahterakan 

negara.  Untuk memenuhi pelaksanaan yang baik saja masih sulit, apalagi dalam 

menegakan segala regulasi yang ada, dikarenakan masih ada pihak pihak yang 

mencari keuntungan. Maka dari itu seharusnya pihak pemerintah dan pengusaha 

(pemilik modal) yang mempunyai kewenangan haruslah tersadar bahwasannya ini 

ada permasalahan yang urgent menyangkut kehidupan manusia. 
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Dengan adanya dwelling time disini pemerintah dan pengusaha bisa melakukan 

suatu terobosan dimana mereka dapat mensejahterakan masyarakat, maka dalam 

perkembangan dwelling time, pembaharuan sistem operasional dan prosedur dan 

perbaikan regulasi dengan sanksi yang jelas akan memberikan suatu kebaikan. 

 

2.4.1. Gambaran Tentang Kondisi Dwelling time 

 

Dwelling time memiliki peranan yang penting dalam kontribusi 

perekonomian negara ini. Dwelling time sangatlah besar peranannya dalam 

suatu negara, selain sebagai penggerak ekonomi dwelling time juga berperan 

utama sebagai pembangun peradaban. dwelling time yang menggerakan 

sektor ekonomi baik di bawah maupun diatas juga memiliki kontribusi yang 

luar biasa sebagai penyeimbang perekonomian bahkan penyelamat 

pertumbuhan ekonomi negara sehingga memperlihatkan hasil yang 

membanggakan. Dengan kontribusi proses dwelling time yang besar seperti 

ini maka dari itu kehidupan bernegara haruslah sejahtera. 

 

Menurut definisi World Bank, dwelling time atau masa tunggu bongkar-

muat adalah waktu yang dihitung mulai dari suatu petikemas (kontainer) 

dibongkar dan diangkat (unloading) dari kapal sampai petikemas tersebut 

meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama. Proses yang 

menentukan lamanya dwelling time di pelabuhan terbagi atas tiga tahap, 

yakni pre-clearance, customs clearance, dan post-clearance. Pre-clearance 

adalah proses peletakan petikemas di tempat penimbunan sementara (TPS) 

di pelabuhan dan penyiapan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB). 

Adapun customs clearance adalah proses pemeriksaan fisik petikemas 
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(khusus untuk jalur merah), lalu verifikasi dokumen-dokumen oleh Bea 

Cukai dan pengeluaran surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB). 

Sementara kegiatan post clearance adalah saat petikemas diangkut ke luar 

kawasan pelabuhan dan pihak pemilik petikemas melakukan pembayaran ke 

operator pelabuhan. Tahapan-tahapan yang terjadi ditemukannya bottle neck 

atau kepadatan diberapa titik pada setiap jalur. Seperti yang bisa lihat pada 

tabel dibawah dalam, dibagi dalam 3 proses
67

. 

Proses Bottleneck 

Pre 

Cleareance 

Pembuatan Surat 

Kepemilikan Importir 
Mengurus PIB 

Pembayaran Pajak 

Bea Cukai 

Costum 

Clearance 
Verifikasi Laporan 

Pemeriksaan 

Fisik 
 

Post 

Clearance 
Pembayaran Bank 

Pembuatan 

InterChange 
Truk Menuju TPS 

 

Proses pre-clearance, customs clearance, dan post-clearance tidak terlepas 

dari Pelayanan Kapal. Layanan kapal yang dapat digambarkan dengan 

ilustrasi berikut ini. Misalnya, sebuah kapal barang hendak masuk ke 

pelabuhan yang dikelola IPC. Kapal barang tersebut harus berlabuh di luar 

pelabuhan, lalu syah bandar memeriksa kelengkapan dokumennya. 

 

Tujuannya untuk menentukan apakah kapal barang tersebut layak laut dan 

telah memenuhi ketentuan keselamatan pelayaran. Selain itu petugas bea 

cukai, imigrasi, serta dinas kesehatan dan karantina melakukan tugasnya di 
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sini. Sambil menunggu pemeriksaan dari petugas yang bersangkutan, serta 

menunggu informasi dari pelabuhan berkaitan dengan bisakah bersandar di 

dermaga, maka kapal tersebut dikenakan biaya jasa labuh. 

 

Bila informasi dari dermaga menyatakan ada tempat kosong untuk 

bersandar, maka kapal barang tersebut segera berangkat menuju pelabuhan 

dan dermaga. Untuk menjaga keselamatan awak dan keamanan kapal, maka 

mesin kapal dimatikan, karena kedalaman lautnya kian berkurang. 

 

Kapal barang berjalan dengan mesin mati yang terikat tambang di antara 

dua kapal tunda yang berada di depan dan di belakang. Orang yang 

memandu kapal untuk masuk dan keluar pelabuhan dinamakan jasa pandu. 

Perjalanan kapal barang masuk ke pelabuhan menuju dermaga ini dikenakan 

biaya jasa tunda dan jasa pandu. 

 

Ketika mendekat dermaga, posisi diambil alih kapal kepil untuk membantu 

menambatkan kapal di dermaga. Di sini dikenakan biaya jasa kepil dan jasa 

tambat. Begitu pula sebaliknya saat kapal barang berangkat dari dermaga 

menuju laut lepas, dikenakan biaya jasa kepil, jasa pandu, dan jasa tunda.
68

 

Adanya alur tersebut tidak terlepas dari izin-izin dalam melakukan bongkar 

muat pada saat datangnya kapal sampai berlabuhnya kapal. Untuk 

memenuhi persyaratan saat kapal ingin bersandar di pelabuhan. Izin tersebut 

dikenakan karena pelabuhan memiliki kewajiban untuk memeriksa kapal 

                                                           
68
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tersebut. Pemberitahuan Kedatangan Keberangkatan (PKK) Kapal tersebut 

tidak terlepas dari beberapa Instansi terkait yaitu: 

1) Syahbandar 

2) PT.Pelindo 

3) Kepanduan  

4) Bea dan Cukai 

5) Komura 

 

Dokumen dokumen yang dibutuhkan untuk bongkar muat kapal yaitu: 

1) MANIFEST  

Manifest (Cargo-Manifest) atau sering dikenal dengan Cargo 

Declaration menurut Convention on Facilitation of International 

Maritime Traffic 1965 (FAL Convention of 1965) merupakan 

dokumen yang berisi semua informasi yang berkaitan dengan 

barang-barang niaga (kargo) yang diangkut sarana pengangkut 

(kapal) pada saat kedatangan ataupun keberangkatan. Dengan 

demikian semua barang ekspor dan impor yang dibawa oleh sarana 

pengangkut akan terdata (recorded) semua dalam Cargo-Manifest. 

dokumen manifest tersebut yang secara umum dapat dikelompokkan: 

a. Inward Manifest, yaitu dokumen manifest yang wajib 

diserahkan pada saat kedatangan sarana pengangkut di suatu 

pelabuhan yang berisi daftar muatan cargo alat angkut tersebut 

pada saat datang di suatu pelabuhan; 

b. Cargo Manifest, yaitu dokumen manifest selama sarana 

pengangkut tersebut dalam perjalanan berangkat dan menuju 

suatu pelabuhan, yang berisi daftar muatan cargo alat angkut 
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tersebut melakukan perjalanan dan membawa barang-barang 

tersebut; 

c. Outward Manifest, yaitu dokumen manifest yang wajib 

diserahkan pada saat keberangkatan sarana pengangkut dari 

suatu pelabuhan yang berisi daftar muatan cargo alat angkut 

tersebut pada saat berangkat dari suatu pelabuhan untuk menuju 

pelabuhan lainnya.
69

 

2) Bill of Lading (BL)
70

 

Bill of Lading atau Konosemen adalah dokumen pengapalan yang 

membuktikan bahwa barang sudah termuat di dalam kapal. 

Dokumen ini berfungsi sebagai : 

a. Bukti tanda penerimaan barang oleh carrier dan shipper. 

b. Bukti kontrak pengangkutan dan penyerahan barang antara 

pihakpengangkut dan pengirim. 

c. Bukti kepemilikan (documen of title) yang menyatakan bahwa 

orang yang memegang B/L adalah pemilik syah dari barang 

yang tercantum pada B/L. 

Jenis- jenis Bill Of Lading (B/L) adalah: 

a. Short Form B/L 

B/L yang tidak mencantumkan syarat- syarat pengangkutan. 

b. Long Form B/L 
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B/L yang mencantumkan syarat- syarat pengangkutan secara 

terinci. 

c. Though B/L. 

B/L yang dapat digunakan terus meskipun terdapat 

transshipment. 

d. Combined Transpor B/L 

B/L yang dapat digunakan terus baik transhipment maupun 

pengangkutan dari dermaga ke suatu tempat di daratan. 

e. Liner B/L 

B/L yang dapat dikeluarkan oleh pelayaran yang telah 

mempunyai jalur khusus. 

f. Charter B/L 

B/L yang digunakan penyewaan sebagian maupun seluruh 

kapal. 

g. Container B/L 

B/L yang digunakan untuk satu container yang biasanya nama 

barangnya tidak diketahui. 

h. Groupage B/L 

B/L yang digunakan untuk pengiriman dalam jumlah besar yang 

biasanya digunakan EMKL dalam pengiriman ke pelabuhan. 

i. House B/L 

B/L yang digunakan untuk pengiriman barang dari beberapa 

shipper terutama bagi yang menggunakan less container load 

(LCL). Dengan tujuan agar yang termuat tidak bercampur 
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dengan barang lain, sehingga memudahkan importir dalam 

penerimaan barangnya di pelabuhan bongkar. House B/L 

biasanya digunakan oleh kapal antar pulau di Indonesia yang 

pengirimannya tidak sampai satu container penuh. 

j. Ocean B/L 

B/L yang melindungi muatan dalam container. 

 

3) Packing atau weight List. 

Dokumen ini menerangkan kondisi barang yang dikepak, dibungkus, 

atau diikat dalam peti, kaleng, kadus dan sebagainya, dokumen ini 

berfungsi sebagai dokumen yang memudahkan pemeriksaaan pada 

Bea dan Cukai atau pada saat pembongkaran di negara tujuan. Isi 

dari Packing List meliputi: jenis barang, bahan pembungkus, jumlah 

dan berat barang, serta isi dari masing-masing pembungkusnya. 

Dengan adanya packing list dan weight list ini, makaimportir tidak 

perlu kuatir akan kekeliruan dalam memastikan kondisi barang. 

4) RKBM (Rencana Kegiatan Bongkar Muat) Kapal 

5) Berita Acara Bongkar Muat 

6) Time Sheet  

7) Tally Sheet 

 

Instansi yang terkait dengan bongkar muat yaitu: 

1) Kesyahbandaran/Otoritas Pelabuhan : Instansi yang mengawasi 

kedatangan kapal, surat-surat kapal dan kegiatan kapal. 
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2) PT. Pelindo: Instansi yang menyediakan Jasa, Alur kapal labuh 

dermaga, Pandu tunda, Sandar bongkar muat penumpukan barang 

dan gudang. 

3) Kepanduan: Dibawah instansi pelindo divisi yang melayani jasa 

pandu membawa kapal masuk dari muara ke kolam bandara sampai 

sandar. 

4) Bea Cukai : Instansi yang Mengawasi serta mengecek B/L, Manifest 

Bongkar muat kapal dalam dan luar negeri. 

5) Komura (Koperasi Buruh) Instansi yang menyediakan orang/tenaga 

kerja untuk bongkar muat diatas kapal maupuin darat. 

6) PBM (Perusahaan Bongkar Muat) yang ditunjuk pemilik kapal. 

7) Karantina (Kesehatan Pelabuhan) 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metodelogi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode merupakan cara 

melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang 

berdasarkan logika berfikir. Metodelogi artinya ilmu tentang cara melakukan 

sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodelogi penelitian artinya ilmu tentang 

cara melakukan penelitian dengan teratur. Metodelogi penelitian hukum artinya 

ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sitematis).
71

 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditetukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.
72

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum 

yuridis normatif, pendekatan secara normatif yaitu pendekatan yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ada kaitannya atau 

hubungannya permasalahan yang dibahas. 

                                                           
71

 Abulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya 

Bakti. 2004) Hal. 57 
72

 Ibid hal. 112 
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3.2. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari  dua sumber, yaitu sumber dan jenis 

data primer serta sumber dan jenis data data sekunder. 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang  

terlibat dalam kasus yang menjadi objek-objek penelitian, yaitu pihak-

pihak yang terlibat dalam Pengaturan dwelling time oleh PT. PELINDO II 

(IPC) di Pelabuhan Panjang  

2) Sumber Data Sekunder  

Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka dan 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier.
73

 

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan      

mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai 

kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.
74

 Dalam 

penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah : 

a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara. 

b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persereoan 

Terbatas. 

c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan. 

                                                           
73

 Ibid. Hal. 81 
74

 Ibid. Hal. 82 
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e) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor : KM 

21 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, 

Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang diselenggarakan 

oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan. 

f) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 

tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara Jo. Peraturan 

Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-

01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good 

Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara  

g) Peraturan Menteri No. 60 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 

dan Pengusaan Bongkar Muat Barang dari dan Ke Kapal 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan  hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer.
75

 Bahan hukum sekunder 

yang digunakan adalah literatur-literatur, makalah-makalah dan 

tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder
76

. Bahan 

hukum tersier yaitu Kamus Hukum  dan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 

                                                           
75

Loc. Cit 
76

Loc. Cit 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data 

sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi 

dengan cara mengumpulkan, membaca/ mempelajari, membuat catatan-

catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu 

berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan 

permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. 

 

3.4. Metode Pengolahan Data 

Setelah data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, maka untuk 

menentukan hal yang baik dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukan 

kegiatan sebagai berikut : 

1) Editing, yaitu memeriksa dan mengoreksi data yang masuk, apakah 

berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat 

untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

2) Sistematisasi, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah 

ditetapkan. 

3) Klasifikasi data, yaitu menyusun dan mengelompokan data berdasarkan   

jenis data. 
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3.5. Analisis Data 

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan, maka tahap 

selanjutnya adalah menganalisanya. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan 

dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci 

hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga di peroleh gambaran yang 

jelas dari jawaban permasalahan yang di bahas dan kesimpulan atas permasalahn 

tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir deduktif, 

yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju 

hal-hal yang khusus merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil 

penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari setiap bab diatas, penelitian ini melahirkan 

kesimpulan sebagai berikut :  

 

1) Kesimpulan dari permasalahan pengaturan dwelling time PT. Pelindo di 

pelabuhan panjang yaitu : 

 
Pertama, bahwa dwelling time sebagai kewajiban moral dan etika yang kemudian 

digeser menjadi kewajiban hukum. Ini menunjukan bahwa seharusnya hukum 

yang baik adalah yang sesuai dengan nilai nilai moral. Seperti adagium “Quid 

Leges Sine Moribus?“ ( “Apa artinya hukum jika tidak disertai moralitas?”). Jadi, 

apabila hukum tidak mencerminkan nilai moral akan mengakibatkan suatu aturan 

hukum akan kehilangan substansinya untuk menciptakan keadilan. 

 

Kedua, bahwa pengaturan hukum mengenai dwelling time yang berlaku di 

Indonesia belum mengakomodir efisiensi, terlebih lagi masalah mengenai bongkar 

muat yang inkonsisten. Maka dari itu pemerintah perlu memperbaiki pengaturan 

hukum yang ada sehingga dapat mengakomodir kegiatan bongkar muat sehingga 

dapat menjamin kepastian hukum dalam mensejahterakan bangsa dan negara. 
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Ketiga, dengan mengacu pada pasal 3 PP No. 61 Tahun 2009 yang disebutkan 

bahwa: “Tatanan Kepelabuhanan Nasional diwujudkan dalam rangka 

penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin 

efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan 

nasional dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara”.. Dimana PT. Pelindo dapat 

mensejahterakan kegiatannya berupa : Dengan memberikan pelatihan berupa 

kesadaran moral kepada para pelaksana bongkar muat sehingga meningkatkan 

morality skill yang menimbulkan kepercayaan yang baik dalam masyarakat. 

Dengan ini semua nantinya akan terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara 

pemerintah dengan pengusaha yang berdampak baik terhadap masa depan 

perseroan dan masyarakat. 

 

2) Kesimpulan dari permasalahan kedua pengaturan dwelling time PT. Pelindo di 

pelabuhan panjang: 

Pertama, paradigma tujuan dwelling time telah mengalami pergeseran,dalam 

pelaksanaa dwelling time hanya bertujuan mencari keuntungan semata demi 

kepentingan materialistis individu maupun golongan, namun seharusnya dwelling 

time harus memperdulikan persoalan masyarakat. Bahwa tujuan korporasi adalah 

bukan hanya untuk mencari keuntungan (profit), tapi juga harus memperhatikan 

kesejahteraan masyarakat hingga keluarganya. 

 

Kedua, pemerintah dapat memberikan kewajiban CSR (Corporate Social 

Responsibility) sesuai dengan kondisi korporasi dan lingkungan yang dihadapi. 

Namun yang lebih penting kewajiban bagi korporasi adalah untuk 

mensejahterakan masyarakatdalam pelaksanaan kegiatan dwelling time. Hal ini ini 
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dibutuhkan agas terciptnya hubungan harmonis antara pemerintah maupun 

pengusaha dengan masyarakat sehingga produktifitas kerja meningkat dan buruh 

sejahtera. 

 

Ketiga, bentuk-bentuk pelaksanaan (dwelling time) yang bertujuan untuk 

kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik apabila adanya kesadaran 

akan pentingnya mensejahterakan masyarakat dari pemerintah dan pengusaha, 

dengan pengawasan yang ketat dari pihak pemerintah sehingga nantinya 

terciptanya iklim yang baik di dunia hukum dan ekonomi. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut: 

Pertama, sebaiknya pemerintah segera merevisi Undang-Undang No. 17 Tahun 

2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas dan Peraturan Pemeritah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, agar 

menjamin kepastian hukum mengenai pelaksanaan dwelling time di pelabuhan  

dalam memberikan kesejahteraan pada masyarakat. 

Kedua, dalam setiap pelaksanaan dwelling time harus adanya pengawasan peran 

serta pemerintah dalam setiap bentuk pelaksanaan dwelling time yang di lakukan 

perusahaan dan memberi teguran yang tegas kepada para oknum nakal yang 

kegiatan usahanya merugikan pihak/masyarakat. 

Ketiga, dari penelitian dan pembahasan beberapa perusahan-perusahan terlebih 

lagi perusahan Pelayaran Multi Nasional diatas dapat disimpulkan ternyata masih 

banyak yang belum melaksanakan dwelling time dengan baik. Maka dari itu sudah 
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seharusnya pemerintah membuat peraturan hukum yang lebih khusus lagi seperti 

Peraturan Daerah (PERDA). Dengan adanya PERDA dapat menjamin kepastian 

hukum dalam mensejahterakan masyarakat dari dwelling time. Jadi disini 

Pemerintah Daerah meiliki peranan yang andil dalam pelaksanaan dwelling time. 
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