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BAB  I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

SumberiiDaya Manusiai (SDM) memilikiiiiperanan pentingiidan sangat

strategisiidalam pembangunaniiinasional sertaiiikeberhasilan pendidikaniiiadalah

kuncinya. Haliiini karena SDMiiiselaku subyek atauiiipelaku akaniimenentukan

keberhasilaniiipencapaian tujuaniiipembangunan nasional. Olehiiikarena itu,

penyiapaniiSDM dengan pendidikaniidaniiipelatihan harusiidilakukaniiisecara

terencana, terkoordinasiiibaik daniiterukur sertaiiharus dilakukanidengan langkah-

langkahiiyang strategisiipula. PembinaaniiSDM berbasisiikompetensi merupakan

salahiisatu modeliiyang dapatiimemberikan hasiliiyang sesuaiiidengan tujuanidan

sasaranipembinaan SDMidi dalamiPerusahaan yangiberbasis strandarikinerja yang

telahiditetapkan. Modeliiini lebihiispesifik, fleksibel, mempunyai relevansi dengan

tugasidaniipekerjaan, denganilebih bermutuiefektif daniefesien dalamiwaktu yang

lebihiterukur.

Perencanaaniipenyiapan SDMiidiorientasikan untukiimenghasilkan SDM

yangiimemiliki dayaisaing. Peningkatanidaya saingiSDM dapat dilakukanidengan

berbagaiiupaya, antarailain melaluiipendidikan, pelatihanikerja danimengapresiasi

pengalamaniidi tempatiiikerja. Pendidikaniidan pelatihaniikerja harusiiimampu

mempersiapkaniiSumber DayaiiiManusia Indonesiaiiyang mempunyaiiiikualitas,

keterampilan, profesionalismeiidan kompetensiiyang tinggiiserta relevanidengan

kondisiidan kebutuhanidunia kerja. Olehiikarena itu, pendidikaniidan pelatihan
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kerjaiiharus dilakukanisecara sinergi, bermuaraiikepada peningkataniikompetensi

kerja. Untukimewujudkan SDMiiyang berdayaisaing terdapat 3i (tiga) komponen

pentingiiyaitu; standariikompetensi kerja, pendidikaniidan pelatihaniiberbasis

kompetensiidan sertifikasiikompetensi.

Standariikompetensi kerjaiimenjadi acuan dalamiipengembangan program

pendidikaniiidan pelatihan berbasisiikompetensi daniipengembangan sertifikasi

kompetensiiikerja, bahkan dapatiiimenjadi acuan dalamiipengembangan SDM.

Dalamiiiimplementasinya baikiiiuntuk pengembangan standartiiikompetensi,

pelaksanaaniipendidikan daniipelatihan berbasisiikompetensi maupunipelaksanaan

sertifikasi kompetensiiidiperlukan kemampuaniiindividu yangiiiterukur, agar

peningkataniidaya saing SDMiidapat dicapai. Kemampuaniiindividu yangiiterukur

ituiidapat dituangkaniidalam standariikompetensi yangimeliputi kompetensiidalam

mengembangkanistandar kompetensi, kompetensiimelakukan (delivery) pelatihan

danikompetensi melakukaniiasesmen. Kompetensi - kompetensiiitersebut, pada

dasarnyaiiimerupakan kompetensiiiimetodologi. Seluruhiiiikompetensi yang

diperlukaniidibahas bersamaiipemangku kepentinganiiterkait sepertiiiilembaga

pendidikanidan pelatihan, lembagaiisertifikasi, asosiasiiiprofesi, asesor, instruktur,

profesional/praktisiiiidi bidangnya, sertaiikeberadaan sektoriiiterkait Undang-

Undang, PeraturaniiPemerintah daniPeraturan Menteriidi Sektoriterkait.

Arahaniistandar baku Indonesiaiadalah PeraturaniPresiden Nomori8 Tahun

2012 tentangiiKerangka KualifikasiiiiiNasional Indonesia, yangiiiselanjutnya

disingkatiiiiKKNI, yang terdiriiiidari 9 leveliiiadalah kerangkaiiipenjenjangan

kualifikasiiikompetensi yangiiidapat menyandingkan, menyetarakan, dan
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mengintegrasikaniiiantara bidangiipendidikan dan bidangiiipelatihan kerjaiiiserta

pengalamaniikerja dalamiirangka pemberian pengakuaniiikompetensi kerjaiisesuai

denganiistruktur pekerjaanidi berbagaiisektor. KKNIimerupakan perwujudanimutu

daniijati diri bangsaiiIndonesia terkaitiidengan sistemiipendidikan daniipelatihan

nasionaliiiyang dimilikiiiiIndonesia, KKNI terdiriiiidari 9 (sembilan) jenjang

kualifikasi, dimulaiidari Kualifikasii1 sebagai kualifikasiiterendah daniKualifikasi

9 sebagaiiikualifikasi tertinggi. Jenjangiiikualifikasi adalah tingkatiiicapaian

pembelajaraniiyang disepakati secarainasional, disusun berdasarkaniukuran hasil

pendidikan dan/atau pelatihaniiiyang diperoleh melaluiiiiipendidikan formal,

nonformal, informal, atauiipengalamaniikerja.

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana terhampar beribu-ribu

pulau dan lautan yang luas. Daratan Indonesia seluas 1.904.569 km2 dan

lautannya seluas 3.288.683 km2. Indonesia terletak diantara 2 (dua) Benua yakni

Benua Asia dan Benua Australia serta 2 (dua) Samudera yakni Samudera Pasifik

dan Samudera Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan perhubungan laut di

Indonesia sangat dibutuhkan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan,

dimana untuk menempuh jarak dari satu pulau dengan pulau lainnya diperlukan

sarana pengangkutan laut yang memadai. Sarana pengangkutan laut ini harus

dikelola, dirawat, dan diawasi pelaksanaannya secara rutin mengingat betapa

pentingnya sarana pengangkutan laut di Indonesia. Wilayah Indonesia yang

memiliki luas laut sangat besar menyebabkan transportasi laut (kapal) menjadi

salah satu transportasi utama pada era globalisasi ini.
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Berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran, jenis angkutan di perairan terdiri atas:

1. Angkutan laut;

2. Angkutan sungai dan danau; dan

3. Angkutan penyeberangan.1

Tugas dan fungsi Syahbandar secara khusus diatur dalam Undang-Undang

Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 207 Undang - Undang Nomor 17

tahun 2008 tentang Pelayaran, menyebutkan bahwa Syahbandar melaksanakan

fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan,

pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan,

kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di Pelabuhan. Sekalipun

telah ada peraturan yang mengatur tentang peran seorang Syahbandar dalam

mengeluarkan surat persetujuan berlayar, tidak jarang juga ditemui beberapa

kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh kelalaian seorang Syahbandar

dalam menjalankan tugas Kesyahbandarannya, yaitu dengan memberikan ijin

pelayaran dan surat kelaiklautan kapal kepada kapal yang tidak layak untuk

berlayar dan kapal yang tidak lulus uji kelas oleh Biro Klasifikas Indonesia.

Pentingnya masalah keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam

pelayaran angkutan laut merupakan tanggungjawab dalam kepelabuhanan, sebab

salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah

persoalan kemampuan dan keahlian seseorang untuk menjalankan tugas

Kesyahbandarannya baik dalam melaksanakan keseluruhan tugas dalam

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.



5

Pelabuhan serta dalam melakukan kerjasama ataupun hubungan dengan badan

usaha lain yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam perkapalan maupun

pelayaran itu sendiri.

Pelayaran adalah high regulated sector dimana adanya pengaturan yang

jelas terhadap peran dari setiap pihak terkait dari pelayaran tersebut. Adanya

peraturan mengenai keselamaan pelayaran yang menitikberatkan pada pengaturan

pihak ketiga menjadi akibat banyaknya kecelakaan kapal yang disebabkan oleh

human error. Pada level operasional, Syahbandar, Pemilik kapal dan Nakhoda

bisa dibilang trisula keselamatan pelayaran. Ketiganya masing-masing memiliki

peran dan tanggungjawab sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pelayaran tidak hanya menyangkut mengenai

pengangkutan laut saja namun lebih luas lagi mencakup mengenai sarana dan

prasarana yang ada serta jaminan atas keselamatan, keamanan, serta perlindungan

selama berada di lingkungan maritim Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan

dalam pelayaran dibutuhkan berbagai penunjang, pengawasan, serta perawatan

yang rutin. Hal inilah yang menyebabkan diperlukannya jaminan kelaiklautan dan

keselamatan kapal sebagai jaminan terhadap keselamatan, keamanan, serta

perlindungan di lingkungan maritim.

Kecelakaan bisa muncul di manapun dan saat kapanpun. Hampir setiap

hari terjadi kecelakaan di mana-mana baik itu di darat, laut, maupun udara.

Namun sering terjadinya hal ini sering kali dikaitkan dengan bencana alam,

padahal ada faktor lain yang bisa diperhatikan dan diperbaiki untuk mengurangi

tingkat kecelakaan. Faktor ini adalah faktor yang sering sekali tidak optimal
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diupayakan dalam mencegah terjadinya kecelakaan. Faktor tersebut adalah human

factor atau faktor manusia. Lebih dari 40 tahun industri pelayaran dan perkapalan

telah fokus dalam pengembangan struktur kapal dan kehandalan sistem kapal

yang bertujuan untuk mengurangi kecelakaan dan menambah efisiensi dan

produktivitas. Industri perkapalan telah mengembangkan desain lambung, sistem

stabilitas, sistem propulsi, dan peralatan navigasi. Sistem kapal saat ini adalah

sistem yang canggih dan dan sangat handal.

Pengembangan sistem keselamatan di Indonesia sudah seharusnya menjadi

fokus utama. Kalau dibandingkan dengan negara luar sistem keselamatan di laut

Indonesia masih sangat lemah dan harus banyak diperbaiki. Oleh karena itu, tugas

akhir ini akan membahas keselamatan di laut dari sisi Pandu kapal yang

menyandarkan kapal di wilayah Perairan Wajib Pandu dengan ketentuan unit

penyelenggara pelabuhan yang dilimpahkan ke Badan Usaha Pelabuhan yang

telah ditunjuk dengan maksud untuk mencegah adanya tubrukan di luar dan

dermaga pelabuhan serta Pandu kapal tersebut harus memiliki Sertifikasi sebelum

memandu kapal. Sertifikasi tersebut ada di Peraturan Menteri 57 Tahun 2015

tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal, yang menyebutkan prosedur dan

syarat-syarat kompetensi Pandu dan pelimpahan kepanduan dan Petugas

Pelaksana Pengawas Pemanduan.
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Istilah - istilah dalam pemanduan dan penundaan kapal :

1. Pemanduaniadalah kegiatan panduiidalam membantu, memberikaniisaran dan

informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting

agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar

demi keselamatan kapal dan lingkungan.

2. Penundaaniikapal adalah bagianiiidari pemanduaniiiyang meliputiiiikegiatan

mendorong, menarik, menggandeng, mengawal dan membantu kapal yang

berolahgerak dialur pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam

pelabuhan, baik untuk bertambat kea tau untuk melepas dari dermaga, jetty,

trestle, pier, pelampung, dolphin, kapal, dan fasilitas tambat lainnya dengan

mempergunakan kapal tunda sesuai dengan mempergunakan kapal tunda

sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

3. Sumber Daya Manusia pemandun adalah personil yang memiliki kualifikasi

dan kompetensi tertentu dalam kegiatan pelaksanaan pemanduan dan

penundaan kapal.

4. Panduiiadalah pelaut yangiiimempunyai keahlian dibidang nautikaiiyang telah

memenuhiipersyaratan untukimelaksanakan pemanduanikapal.

5. Operator radioiiipemanduan adalah operator radio distasiun andu yang

memnuhi persyaratan, bertugas memberikan layanan komunikasi dan

informasi terhadap pelayanan pemanduan, serta memiliki sertifikat radio

pemanduan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

6. Perairaniiwajib pandu adalah suatuiiwilayah perairaniiyang karenaiikondisi

perairannyaiwajib dilakukanipemanduan bagiikapal bertonaseikotoritertentu.
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7. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh

Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi  untuk menjalankan dan

melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

8. Otoritas pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas

yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan

kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komrsil.

9. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan

sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian,

pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian jasa kepelabuhanan

untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

10. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegitan usahanya khusus di

bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

11. Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas

hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

12. Pengawas pemanduan adalah pejabat pelaksana fungsi keselamatan pelayaran,

dalam hal ini kepala kantor kesyahbandaran utama, kepala kantor pelabuhan,

kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, dan kepala kantor unit

penyelenggara pelabuhan.

13. Pelaksana pengawas pemanduan adalah pegawai yang ditunjuk oleh pengawas

pemanduan yang  memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas

pengawasan pemanduan.
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Di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2008 tentang

Pemanduan dan Penundaan Kapal, yang menjabarkan pengertian antra lain:

pemanduan, SDM pemanduan, pandu, perairan wajib pandu, Unit Penyelenggara

Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, alur pelayaran, Pengawas pemanduan,

Pelaksana Pengawas Pemanduan. Kemudian Pandu diwajibkan melakukan

Medical Check Up, dan minimal harus mempunyai Ijasah Pelaut ANT-III. Setelah

mempunyai ijasah tersebut, bisa untuk memperoleh Sertifikat Pandu tingkat II dan

berpengalaman berlayar sebagai Mualim kapal dengan ukuran kapal minimal GT

1000, dan berlayar minimal 3 Tahun dengan dibuktikan Buku Pelaut dan

dikeluarkan Syahbandar tercantum dalam Peraturan Menteri 57 Tahun 2015 pasal

15. Dengan persyaratan untuk memiliki sertifikasi Pandu tingkat I, memiliki

ijasah pelaut paling rendah ANT II berpengalaman memandu kapal paling sedikit

2 tahun telah memandu 200 kapal dengan ukuran GT 600.000 dan dibuktikan

dalam surat keterangan dari Syahbandar dan Catatan dalam Buku Saku

Pemanduan, dalam kegiatan pemanduan semua kegiatan diawasi oleh Pengawas

Pemandu serta menetapkan sistem dan prosedur pelayanan jasa pemanduan dan

penundaan kapal dalam Peraturan Menteri 57 tahun 2015. Dalam melakukan

tugas pengawasan pemanduan, Pengawas pemanduan dapat menunjuk Pelaksana

Pengawas Pemanduan. Pelaksana Pengawas pemanduan ini dari Unit

Penyelenggara Pelabuhan harus memenuhi persyaratan memiliki ijasah pelaut

minimal ANT III dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas

pemanduan di BPPTL.
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Kebutuhan SDM Pandu yang sesuai di PM 57 Tahun 2015 dilampiran III

penetapan kelas Perairan Wajib Pandu, yaitu: untuk Perairan Wajib Pandu kelas I

dengan ukuran kapal GT 20.000 sampai dengan 29.000; Perairan Wajib Pandu

kelas II dengan ukuran kapal GT 15.000 sampai dengan 20.000; Perairan Wajib

Pandu kelas III dengan ukuran kapal 10.000 sampai dengan 15.000; Perairan

Wajib Pandu luar biasa dengan ukuran kapal GT 5.000 sampai dengan 10.000.

Sedangkan untuk Pandu tingkat I harus memandu kapal GT 600.000

diperbolehkan untuk memandu di Perairan Wajib Pandu kelas I; untuk Pandu

tingkat II harus sudah berpengalaman menjadi Mualim atau Nahkoda kapal

dengan ukuran GT minimal 1.000 baru diperbolehkan memandu di Perairan

Wajib Pandu kelas II. Untuk memenuhi kekurangan SDM Pandu harus diadakan

diklat pandu tingkat I, sedangkan sekarang kebanyakan pandu hanya mempunyai

Sertifikasi pandu tingkat II yang diadakan pendidikan dan pelatihan di BPPTL.

Untuk memenuhi kebutuhan Pandu tingkat I, baru akan diadakan pendidikan dan

pelatihan di tahun 2019 guna untuk mengisi kekosongan Pandu di Perairan Wajib

Pandu kelas I. Karena kekurangan SDM Pandu, maka yang seharusnya Pandu

tingkat II memandu kapal di Perairan Wajib Pandu kelas II, dengan adanya

kebijakan dari Unit Penyelenggara Pelabuhan/Pengawas Pemanduan dengan

mempertimbangkan pengalaman kerja serta kinerja Pandu yang diawasi Pelaksana

Pengawas Pandu dianggap baik dan mampu mengemban tugas dalam pemanduan

maka diberi dispensasi memandu kapal di Perairan Wajib Pandu kelas I. Dengan

begitu adanya kebijakan tersebut, tanpa adanya legalitas kompetensi yang bisa

dipertanggungjawabkan apabila terjadi kejadian dalam pemanduan. Dengan
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adanya dispensasi atau kebijakan dari Unit Penyelenggara Pelabuhan/Pengawas

Pemanduan untuk mengisi kekosongan Pandu tingkat I di Perairan Wajib Pandu

kelas I guna terpenuhinya proses keluar masuk dan penyandaran di alur

pemanduan. Dengan demikian, pembahasan yang dipilih adalah keselamatan di

laut dari faktor manusia dan proses keluar masuknya kapal sesuai dengan

prosedur.

Keamananiidan keselamataniipelayaran merupakan faktoriiyang sangat

pentingiiuntuk menunjangiikelancaran transportasiiilaut dan mencegahiiterjadinya

kecelakaaniiidimana membutuhkan SDM yang berstandar nasional Indonesia.

PELAKSANAAN STANDARISASI SUMBER DAYA MANUSIA KEPADA

PANDU KAPAL DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KEAMANAN DAN

KESELAMATAN PELAYARAN

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana standarisasi Sumber Daya Manusia Pandu Kapal di Syahbandar

Jepara dalam rangka pelimpahan kewenangan pemanduan kapal untuk

mewujudkan keamanan dan keselamatan pelayaran ?

2. Bagaimana kendala pelaksanaan keselamatan pelayaran pemanduan oleh

Pandu Kapal yang diawasi oleh Pelaksana Pengawas Pandu di Syahbandar

Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengetahui standarisasi Sumber Daya Manusia Pandu

Kapal di Syahbandar Jepara dalam rangka pelimpahan pemanduan kapal

untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan pelayaran.
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2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan keselamatan

pelayaran Pemanduan oleh Pandu kapal yang diawasi oleh Pelaksana

Pengawas Pandu di Syahbandar Jepara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul, “Pelaksanaan Standarisasi Sumber Daya

Manusia Kepada Pandu Kapal dalam Rangka Terwujudnya Keamanan dan

Keselamatan Pelayaran” ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai

berikut :

1. Kegunaann Teoritis :

Hasil penelitian nini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah

pengembangan atau kemajuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan

Hukum Tata Negara pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis :

a. Bagi Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan

sumbangan pemikiran ilmu hukum khususnya dalam bidang keamanan

dan keselamatan pelayaran.

b. Bagi Pandu kapal, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan

bahan masukan terhadap standarisasi Sumber Daya Manusia.

c. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan

ilmu pengetahuan tentang tugas Pandu Kapal dalam mewujudkan

keamanan dan keselamatan pelayaran.


