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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya, 
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dapat kami susun agar dapat dijadikan sebagai penuntun dalam melaksanakan tugas selama satu 
tahun pembelajaran. 

Materi dalam Diktat mata pelajaran Hukum Maritim & Peraturan Perikanan Tahun Ajaran 
2017 / 2018 ini adalah mencakup pembahasan yang dibuat sesuai dengan silabus tahun 2012. 

Semoga Diktat mata pelajaran Hukum Maritim & Peraturan Perikanan Tahun Ajaran 2017 / 
2018 ini dapat bermanfaat dalam melaksanakan proses pembelajaran tanpa menggunakan 
pedoman guru mempunyai kecenderungan materi tidak berurutan yang disampaikan hanya 
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Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah yang telah 
memberikan tugas mengajar dan bimbingan dalam penulisan buku ini. Penulis berharap kritik dan 
saran yang membangun untuk lebih sepurnanya buku pedoman ini dan semoga buku ini dapat 
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PETUNJUK SISWA 
 

1. Bacalah rumusan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pembelajaran dan tujuan 
pembelajaran dan kaitannya dengan unit / kompetensi lain. 

2. Pelajari dengan seksama materi pembelajaran pada setiap standar kompetensi atau 
kompetensi dasar, dan kerjakan sendiri tugas-tugas dan atau pelatihan (task) yang ada 
didalamnya. 

3. Jika mengalami kesulitan, konsultasikan kepada guru. 
4. Anda akan dinilai pada setiap tahapan belajar, sehingga nilai akhir anda tidak hanya 

ditentukan oleh hasil evaluasi. 
5. Kerjakan evaluasi setiap unitnya dengan sejujur-jujurnya. 
6. Cocokkan hasil pekerjaan anda dan nilailah kompetensi anda bersama guru. 
7. Diskusikan dengan guru tentang hasil belajar anda. 

 
 

PETUNJUK GURU 
 

1. Bacalah rumusan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pembelajaran dan tujuan 
pembelajaran dan kaitannya dengan unit / kompetensi lain. 

2. Pelajari dengan seksama materi pembelajaran, kalau dirasa ada yang kurang memadai, 
silahkan ditambah atau disesuaikan.  

3. Bimbinglah siswa menjalani/mengerjakan sendiri tugas-tugas maupun pelatihan-
pelatihannya. 

4. Jika siswa mengalami kesulitan berikan bantuan yang sifatnya rangsanan untuk berpikir ke 

arah pemecahan masalah, bukan diberi jawaban final. 
5. Nilailah siswa pada setiap tahapan belajar, sehingga nilai akhir siswa tidak hanya ditentukan 

oleh hasil evaluasi formatif. 
6. Adakan evaluasi pada setiap akhir proses pembelajaran setiap standar kompetensi atau 

kompetensi dasar dengan alat evaluasi (assessment test) yang tersedia atau dengan alat tes 
yang lain yang sesuai. 

7. Periksalah hasil pekerjaan siswa dan nilailah kompetensi siswa dengan seksama dengan 
tidak tertutup kemungkinan melibatkan siswa sebagai pemberi masukan. 

8. Diskusikan hasil belajar dengan siswa itu sendiri untuk menentukan tindak lanjut bersama. 
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BAB  I 
STRUKTUR ORGANISASI DI ATAS KAPAL 

 
Standar Kompetensi : Menerapkan Hukum Perkapalan 
Kompetensi Dasar : Menerapkan Struktur Organisasi di atas Kapal. 
 
Suatu organisasi yang sehat dan sempurna, maka dalam proses pembentukan, eksistensi dan operasionalnya 
harus memenuhi prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut : 
1. Organisasi secara keseluruhan berikut bagian-bagian pokok dari padanya harus mempunyai tujuan yang 

jelas dan tegas. Gunanya untuk menjamin adanya kesatuan pengertian, kesatuan arah, kesatuan 
sasaran, kesatuan tahap/gerak dari semua unit dalam organisasi serta semua anggota organisasi. 

2. Tujuan harus dapat dipecah-pecah menjadi fungsi-fungsi / tugas-tugas ataupun kegiatan yang dapat 
dirumuskan dengan tegas. Dari pembidangan kegiatan dapat dilakukan penggolongan jabatan (position 
Clasification), analisa pekerjaan (job analysis) dan urutan pekerjaan (job description). Hal ini menjamin 
adanya pembagian kerja, pengadaan tenaga dan penempatan tenaga kerja tersebut. 

3. Penunjukan, pengangkatan orang-orang yang memegang fungsi-fungsi dimaksud harus dilakukan atas 
dasar pertimbangan-pertimbangan objektif, yakni dimilikinya pengetahuan, kecakapan dan pengalaman 
untuk bidang-bidang tugas dimaksud. Hal ini menjamin adanya penempatan orang¬orang yang cocok 
dengan kecakapan dan jabatannya. 

4. Perincian wewenang dan tanggung jawab para pejabat-pejabat harus dirumuskan secara tegas dan 
jelas, guna menghindarkan adanya kesimpang siuran pembinaan, miss management dan sebagainya. 

5. Setiap anggota organisasi harus tahu kepada siapa dia harus bertanggung jawab dan melapor, 
sebaliknya harus tahu pula siap-siapa yang harus bertanggung jawab dan melapor kepadanya. Prinsip ini 
mempermudah berlangsungnya proses komunikasi dan pengendalian. 

6. Lingkup pengendalian (span of control) seseorang pejabat harus dibatasi seefisien mungkin. Adanya 
perbandingan tenaga kerja yang setepat-tepatnya, maka perlu adanya pembatasan mengingat tidak ada 
prang yang benar-benar serba bisa. 

7. Harus ada pelimpahan wewenang dalam melaksanakan tugas dart pejabat atasan kepada pejabat 
bawahan. 

8. Desentralisasi perlu dilakukan bagi organisasi yang mempunyai cabang di daerah, mencegah 
kemacetan-kemacetan yang mungkin timbul. 

9. Pucuk pimpinan organisasi hendaklah bebas dad kesibukan-kesibukan teknis, soal-soal rutin atau soal-
soal kecil lainnya. Hal ini dimaksudkan agar pimpinan dapat lebih meningkatkan kecakapan 
kepemimpinannya, perhatiannya terarah ke pembinaan, organisasi yang balk. 

10. Harus ada pembinaan hubungan manusia (human relation) yang baik, perasaan sekesatuan, perasaan 
memiliki (sense of belonging) dan program perangsang, balk yang bersifat fisik maupun psikologis. 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi sederhana di Atas Kapal Sederhana. 
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Struktur organisasi kapal terdiri dari seorang Nakhoda selaku pimpinan umum di atas kapal dan Anak Buah 
kapal yang terdiri dari para perwira kapal dan non perwira/bawahan (subordinate crew). 
Struktur organisasi kapal diatas bukanlah struktur yang baku, karena tiap kapal bisa berbeda struktur 
organisaninya tergantung jenis, fungsi dan kondisi kapal tersebut. 
Selain jabatan-jabatan tersebut dalam contoh struktur organisasi kapal diatas, masih banyak lagi jenis jabatan 
di kapal, diluar jabatan Nakhoda. Misalnya di kapal pesiar ada jabatan-jabatan Bar-tender, cabin-boy, 
swimming-pool boy, general purpose dan lain sebagainya. Dikapal lain misalnya terdapat jabatan juru listrik 
(electrician), greaser dan lain sebagainya. 
Semua orang yang mempunyai jabatan di atas kapal itu disebut Awak kapal, termasuk Nakhoda, tetapi Anak 
kapal atau Anak Buah Kapal (ABK) adalah semua orang yang mempunyai jabatan diatas kapal kecuali jabatan 
Nakhoda. 
Untuk kapal penangkap ikan masih ada jabatan lain yaitu Fishing master, Boy-boy (pembuang umpan, untuk 
kapal penangkap pole and Line (cakalang), dsb. 
 
Contoh Struktur Organisasi di atas Kapal lainnya : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 3. Contoh Struktur Organisasi di atas Kapal lainnya 
 

TUGAS PRIBADI 
 
Dari materi di atas coba anda simpulkan dan dicatat pada catatan masing-masing kemudian serahkan 
hasilnya pada guru untuk dinilai ! 
 

TUGAS KELOMPOK 
 
Buatlah kelompok yang terdiri 4 – 5 orang, kemudian tiap kelompok menyusun struktur organisasi di 
atas kapal dimana ada yang menjadi Nahkoda dan ABK, kemudian simpulkan dan jelaskan kenapa 
harus dilakukan pembagian tugas dalam struktur organisasi di atas kapal, setelah itu diskusikan  
dengan kelompok anda dan persentasikan di depan kelas untuk dinilai oleh guru ? 
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UJI KOMPETENSI 
 

Jawablah Pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas ! 
1. Suatu organisasi yang sehat dan sempurna, maka dalam proses pembentukan, eksistensi dan 

operasionalnya harus memenuhi prinsip-prinsip organisasi, coba anda jelaskan ? 
2. Kebijakan-kebijakan nakhoda atau perwira yang dibawahnya merupakan implementasi dari 

perencanaan manajemen, sehingga output akhirnya adalah ? 
3. Buatkan suatu struktur organisasi di atas kapal perikanan dan coba anda jelaskan kenapa harus 

disusun sturtur organisasi  ? 
 

 

APLIKASI PENGEMBANGAN KARAKTER 
 

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat lebih memahami dalam mengidentifikasi  Strktur 
Organisasi di atas Kapal, kemudian siswa dapat menanamkan sikap karakter bangsa dan nilai-nilai 
Kewirausahaan melaksanakan membuat Struktur Organisasi di atas kapal. 

 
 
 

BAB  II 
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AWAK KAPAL 

 
Standar Kompetensi : Menerapkan Hukum Perkapalan 
Kompetensi Dasar : Tugas dan Tanggung Jawab Awak Kapal 

 
A. Nahkoda 

 UU. No.21 Th. 1992 dan juga pasal 341.b KUHD dengan tegas menyatakan bahwa Nakhoda adalah 
pemimpin kapal, kemudian dengan menelaah pasal 341 KUHD dan pasal 1 ayat 12 UU. No.21 
Th.1992, maka definisi dari Nakhoda adalah sebagai berikut : 
“ Nakhoda kapal ialah seseorang yang sudah menanda tan gani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan 
Pen gusaha Kapal dimana din yatakan seba gai Nakhoda, serta memenuhi syarat seba gai Nakhoda 
dalam arti untuk memimpin kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku “ 

 Pasal 342 KUHD secara ekplisit menyatakan bahwa tanggung jawab atas kapal hanya berada pada 
tangan Nakhoda, tidak ada yang lain. Jadi apapun yang terjadi diatas kapal menjadi tanggung jawab 
Nakhoda, kecuali perbuatan kriminal. 
Misalkan seorang Mualim sedang bertugas dianjungan sewaktu kapal mengalami kekandasan. 
Meskipun pada saat itu Nakhoda tidak berada di anjungan, akibat kekandasan itu tetap menjadi 
tanggung jawab Nakhoda. Contoh yang lain seorang Masinis sedang bertugas di Kamar Mesin ketika 
tiba-tiba terjadi kebakaran dari kamar mesin. Maka akibat yang terjadi karena kebakaran itu tetap 
menjadi tanggung jawab Nakhoda. 
Dengan demikian secara ringkas tanggung jawab Nakhoda kapal dapat dirinci antara lain : 
a. Memperlengkapi kapalnya dengan sempurna 
b. Mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur/aturan 
c. Membuat kapalnya layak laut (seaworthy) 
d. Bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran 
e. Bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada diatas kapalnya 
f. Mematuhi perintah Pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku 
 

Nakhoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum diatas kapal dan 
mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan 
yang berlaku. Ada beberapa hal yang harus diketahui tentang Nahkoda :  
 Bila nakhoda berhalanganmaka selaku nakhoda bertindaklah mualim pertama; dalam hal mualim 

pertama juga tidak hadir atau berhalangan, bila di kapal ada seorang mualim atau lebih, yang 
berwenang untuk bertindak sebagai nakhoda, yang lebih tinggi dalam pangkat, kemudian dari 
mualim-mualim selebihnya yang lebih tinggi dalam pangkat, dan bila mereka juga tidak hadir atau 
terhalang, orang yang ditunjuk oleh dewan kapal.  
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 Nakhoda wajib bertindak dengan kepandaian, ketelitian dan dengan kebijaksanaan yang cukup 
untuk melaksanakan tugasnya dengan baik,  Ia bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan 
olehnya pada orang lain karena kesengajaannya atau kesalahannya yang besar.  

 Nakhoda wajib menaati dengan seksama peraturan yang lazim dan ketentuan yang ada untuk 
menjamin kesanggupan berlayar dan keamanan kapal, keamanan para penumpang dan 
pengangkutan muatannya. Ia tidak akan melakukan perjalanannya, kecuali bila kapalnya untuk 
melaksanakan itu memenuhi syarat, dilengkapi sepantasnya dan diberi anak buah kapal 
secukupnya.  

 Nakhoda wajib menggunakan pandu, di mana pun bila peraturan perundang-undangan, kebiasaan 
atau kewaspadaan mengharuskannya. Nakhoda tidak boleh meninggalkan kapalnya selama 
pelayaran atau bila ada bahaya mengancam, kecuali bila ketidakhadirannya mutlak perlu atau 
dipaksa untuk itu oleh ikhtiar penyelamatan diri.  

 Nakhoda wajib mengurus barang yang ada di kapal milik penumpang yang meninggal selama 
perjalanan, di hadapan dua orang penumpang membuat uraian secukupnya mengenai hal itu atau 
menyuruh membuatnya, yang ditandatangani olehnya dan oleh dua orang penumpang tersebut.  

 Nakhoda harus dilengkapi di kapal dengan : surat laut atau pas kapal, surat ukur dan petikan dari 
register kapal yang memuat semua pembukuan yang berkenaan dengan kapal sampai hari 
keberangkatan terakhir dari pelabuhan Indonesia. daftar anak buah kapal, manifes muatan, carter 
partai dan konosemen, ataupun salinan surat itu. 

 Nakhoda berusaha agar di kapal diselenggarakan buku harian kapal (register harian atau jurnal), di 
mana semua hal yang penting yang terjadi dalam perjalanan dicatat dengan teliti. Nakhoda sebuah 
kapal yang digerakkan secara mekanis, di samping itu harus berusaha agar oleh seorang personil 
kamar mesin diselenggarakan buku harian mesin.  

 Nakhoda dan pengusaha kapal wajib memberikan kesempatan kepada orang-orang yang 
berkepentingan atas permintaan mereka untuk melihat buku harian, dan dengan pembayaran 
biayanya memberikan salinannya. 

 Bila nakhoda telah mengadakan pembicaraan mengenai urusan penting dengan para anak buah 
kapal, maka nasihat yang diberikan kepadanya disebutkan dalam buku harian.  

 Nakhoda wajib dalam 48 jam setelah tibanya di pelabuhan darurat atau di pelabuhan tujuan akhir, 
menunjukkan atau menyuruh menunjukkan buku harian kapal atau buku harian kepada pegawai 
pendaftaran anak buah kapal, dan minta agar buku itu ditandatangani oleh pegawai tersebut 
sebagai tanda telah dilihatnya.  

 Di kapal harus ada register hukuman yang lembar demi lembar diparaf oleh pegawai pendaftaran 
anak buah kapal. Dalam register ini dilakukan pencatatan yang dimaksud dalam pasal 390, 
sedangkan di dalamnya juga diselenggarakan pencatatan semua kejahatan yang dilakukan di lautan 
bebas di atas kapal itu. Atas permintaan atau atas nama nakhoda, pegawai pendaftaran anak buah 
kapal membubuhkan pada register hukuman yang ditunjukkan kepadanya tanda “telah melihat” 
yang ditandatangani dan diberi tanggal olehnya.  

 Nakhoda wajib memberi pertolongan kepada orang-orang yang ada dalam bahaya, khususnya bila 
kapalnya terlibat dalam tubrukan, kepada kapal lain yang terlibat dan orang-orang yang ada di 
atasnya, dalam batas kemampuan nakhoda tersebut, tanpa mengakibatkan kapalnya sendiri dan 
penumpang penumpangnya tersebut ke dalam bahaya besar. 

 Di samping itu ia wajib, bila hal ini mungkin baginya, memberitahukan kepada kapal lain yang 
terlibat dalam tubrukan itu, nama kapalnya, pelabuhan tempat kapal terdaftar, dan pelabuhan 
tempat kedatangan dan tempat tujuannya. 

 Terhadap pengusaha kapalnya, nakhoda selalu wajib bertindak sesuai dengan ketentuan 
pengangkatannya dan perintah yang diberikan kepadanya atas dasar pengangkatan itu, asalkan 
ketentuan dan perintah itu tidak bertentangan dengan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan 
perandang-undangan kepadanya sebagai pemimpin. 

 Ia harus terus-menerus memberitahukan kepada pengusaha kapalnya tentang segala sesuatu 
mengenai kapal dan muatannya, dan minta perintahnya, sebelum mulai dengan tindakan keuangan 
yang penting. 

Ketentuan Pasal 341 dan Pasal 377 KUHD menyebutkan bahwa nahkoda adalah Pemimpin kapal, yaitu 
seorang tenaga kerja yang telah menandatangani perjanjian kerja laut dengan perusahaan pelayaran 
sebagai nahkoda, yang memenuhi syarat dan tercantum dalam sijil anak buah kapal sebagai nahkoda 
ditandatangani dengan mutasi dari perusahaan dan pencantuman namanya dalam surat laut. (Djoko 
Triyanto, 2005:32). Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari diatas kapal mempunyai jabatan penting : 



S U P M  W A I H E R U  A M B O N  | 12 

Diktat : Hukum Maritim & Peraturan Perikanan 
 Tahun Pelajaran 2017 / 2018 

1. Nahkoda sebagai Pemimpin kapal Tugasnya selaku pemimpin kapal, mengandung arti nahkoda 
merupakan pemimpin tertinggi dalam mengelola, melayarkan dan mengarahkan kapal tersebut. 
Demikian pula, setiap anak buah kapal akan turun ke darat bila kapal sedang berlabuh, maka ia 
harus meminta ijin lebih dahulu kepada nahkoda, dan jika ijin tersebut ditolaknya, maka nahkoda 
harus menulis dalam buku harian kapal dengan alasan yang cukup sebagaimana ditentukan pada 
pasal 385KUHD. Selain itu nahkoda harus melayarkan kapalnya dari suatu tempat ke tempat lain 
dengan aman, tepat waktu, praktis, dan selamat. 

2. Nahkoda sebagai pemegang kewibawaan umum 
Mengandung pengertian bahwa semua orang yang berada di atas kapal, tanpa kecuali harus taat 
serta patuh kepada perintah-perintah Nakhoda demi terciptanya keamanan dan ketertiban di atas 
kapal. 
Tidak ada suatu alasan apapun yang dapat dipakai oleh orang-orang yang berada di atas kapal untuk 
menentang perintah Nakhoda sepanjang perintah itu tidak menyimpang dari peratu ran perundang-
undangan. Aetiap penentangan terhadap perintah Nakhoda yang demikian itu merupakan 
pelanggaran hukum, sesuai dengan pasal 459 dam 460 KUH. Pidana, serta pasal 118 UU. No.21, Th. 
1992. 

Jadi menentang perintah atasan bagi awak kapal dianggap menentang perintah Nakhoda karena 
atasan itu bertindak untuk dan atas nama Nakhoda. 

a. Kewibawaan terhadap semua pelayar, artinya : semua orang yang berada di kapal, wajib 
menuruti perintah-perintah nahkoda guna kepentingan keselamatan atau ketertiban umum. 

b. Kewibawaan disiplin terhadap anak buah kapal, artinya : para awak kapal berada dibawah 
perintah nahkoda. 

3. Nahkoda sebagai jaksa atau abdi hukum.Di tengah laut nahkoda wajib menyelidiki atau mengusut 
kejahatan yang terjadi di dalam kapalnya : 

a. Nakhoda adalah sebagai penegak atau abdi hukum di atas kapal sehingga apabila diatas 
kapal terjadi peristiwa pidana, maka Nakhoda berwenang bertindak selaku Polisi atau Jaksa. 
Dalam kaitannya selaku penegak hukum, Nakhoda dapat mengambil tindakan antara lain : 

b. Menahan/mengurung tersangka di atas kapal 

c. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 

d. Mengumpulkan bukti-bukti 

e. Menyerahkan tersangka dan bukti-bukti serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada pihak 
Polisi atau Jaksa di pelabuhan pertama yang disinggahi. 

4. Nahkoda sebagai pegawai catatan sipil Apabila selama dalam pelayaran ada seseorang anak 
lahiratau seseorang meninggal di kapal, nahkoda harus membuatkan akta-akta pencatatan sipil yang 
bersangkutan di dalam buku harian kapal. 

Apabila diatas kapal terjadi peristiwa-peristiwa seperti kelahiran dan kematian maka Nakhoda 
berwenang bertindak selaku Pegawai Catatan Sipil. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan 
Nakhoda jika di dalam pelayaran terjadi kelahiran antara lain : 

a. Membuat Berita Acara Kelahiran dengan 2 orang saksi (biasanya Perwira kapal) 
b. Mencatat terjadinya kelahiran tersebut dalam Buku Harian Kapal 
c. Menyerahkan Berita Acara Kelahiran tersebut pada Kantor Catatan Sipil di pelabuhan 

pertama yang disinggahi. 
 Jikalau terjadi kematian : 
a. Membuat Berita Acara Kematian dengan 2 orang saksi (biasanya Perwira kapal) 
b. Mencatat terjadinya kematian tersebut dalam Buku Harian Kapal 
c. Menyerahkan Berita Acara Kematian tersebut pada Kantor Catatan Sipil di pelabuhan 

pertama yang disinggahi 
d. Sebab-sebab kematian tidak boleh ditulis dalam Berita Acara Kematian maupun Buku Harian 

Kapal, karena wewenang membuat visum ada pada tangan dokter 
Apabila kelahiran maupun kematian terjadi di luar negeri, Berita Acaranya diserahkan pada 
Kantor Kedutaan Besar R.I. yang berada di negara yang bersangkutan. 

5. Nahkoda sebagai notaris Dalam pasal 947, 950 dan 952 Kitab Undang-undang HukumPerdata 
(KUHPerdata) menyebutkan bahwa, bilamana nahkoda dapat bertindak sebagai notaris dalam 
pembuatan surat wasiat seseorang diatas kapal. Surat warisan itu kemudian ditandatangani oleh 
pewaris yang ada, nahkoda dan dua orang saksi. Pembuatan surat wasiat tersebut didasarkan atas 
keadaan yang tidak dimungkinkan si pewaris menemui pejabat yang berwenang. Surat wasiat 
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hanyalah berlaku sementara waktu saja, sebab apabila si pewaris itu meninggal dunia lebih dari 6 
bulan setelah pembuatan surat wasiat itu, maka surat itu tidak berlaku lagi. 

 
B. Anak Buah Kapal 

Hak-hak Anak Buah Kapal 
 Hak Atas Upah 
 Hak Atas Tempat Tinggal dan Makan 
 Hak Atas Perawatan waktu sakit/kecelakaan 
 Hak Atas Cuti 
 Hak Atas Pengangkutan untuk dipulangkan 

Kewajiban Anak Buah Kapal 
Kewajiban-kewajiban Anak Buah Kapal antara lain : 
 Taat kepada perintah atasan, teristimewa terhadap perintah Nakhoda 
 Meninggalkan kapal (turun ke darat) harus dengan ijin Nakhoda atau yang mewakilinya 
 Tidak membawa barang dagangan, minum-minuman keras, dan senjata (api) di atas kapal 
 Melakukan tugas tambahan atau kerja lembur jika dianggap perlu oleh Nakhoda 
 Turut membantu menyelamatakan kapal, penumpang, dan muatannya, dalam kecelakaan kapal 
 Berprilaku sopan, serta tidak mabuk-mabukan di kapal dalam rangka turut menciptakan keamanan 

dan ketertiban diatas kapal 
 
 Untuk tiap-tiap kapal, dibuat dihadapan pegawai yang diangkat oleh pengusaha yang berwenang 

sebuah daftar tentang semua orang yang harus melakukan dinas anak buah kapal yang disebut 
daftar anak buah kapal. 

 Dinas anak buah kapal adalah pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh mereka, yang diterima untuk 
dinas di kapal kecuali pekerjaan nakhoda. 

 Dalam dinas anak buah kapal tidak dimasukkan segala pekerjaan kuli muatan dan pekerja yang 
melakukan pekerjaan di kapal, yang bersifat sementara, dan dalam keadaan darurat dilakukan oleh 
para penumpang selain anak buah kapal. 

 Daftar anak buah kapal dibuat rangkap dua, satu lembar diperuntukkan bagi pegawai pendaftar 
anak buah kapal, lembar lainnya bagi nakhoda. 

 Daftar anak buah kapal itu menyebut selain nama para anak buah kapal dan dengan tidak 
mengurangi hal yang diatur di lain tempat :  

a. Nama kapalnya. 
b. Nama pengusaha kapalnya dan nakhodanya. 
c. Jabatan tiap anak buah kapal yang akan melakukan dinasnya di atas kapal dan siapa dari para 

anak buah kapal akan berpangkat perwira.  
 Daftar itu ditandatangani oleh atau atas nama nakhoda dan oleh pegawai pendaftaran anak buah 

kapal.  
 Bila terjadi pergantian nakhoda atau bila terjadi perubahan dalam susunan personil yang termuat 

dalam daftar anak buah kapal atau perubahan dalam jabatan yang dipegang oleh seorang anak 
buah kapal yang berdinas di kapal, maka lembaran daftar anak buah kapal yang diperuntukkan bagi 
nakhoda, diubah sesuai dengan itu, di pelabuhan pertama di mana hal itu dapat dilakukan, di 
hadapan pegawai pendaftaran anak buah kapal. 

 Setiap anak buah kapal di kapal harus diberi kesempatan untuk melihat daftar anak buah kapal dan 
perjanjian yang menyangkut dirinya. 

 Dalam daftar anak buah kapal hanya boleh dimuat mereka, yang telah membuat perjanjian kerja 
dengan pengusaha kapal atau dengan majikan lain, yang mewajibkan mereka untuk melakukan 
dinas anak buah kapal di atas kapal atau yang dengan izin pengusaha atas beban sendiri di atas 
kapal menjalankan perusahaan. 

 Selama anak buah kapal berada dalam dinas di kapal, ia wajib melaksanakan perintah nakhoda 
dengan seksama. Bila ia menganggap bahwa perintah ini melawan hukum, di pelabuhan pertama 
yang disinggahi kapal itu, dan di tempat menurut perkiraan hal ini dapat dilakukan tanpa 
menghambat kapal, ia dapat minta bantuan kepada syahbandar atau di luar Indonesia dari pegawai 
diplomatik atau pegawai konsulat yang digaji, yang pertama dapat dicapai.  

 Tanpa izin nakhoda, anak buah kapal tidak boleh meninggalkan kapal. Bila nakhoda menolak 
memberikan izin, maka atas permintaan anak buah kapal itu, ia wajib menyebut alasan 
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penolakannya dalam buku harian, dan memberi ketegasan tertulis kepadanya tentang penolakan ini 
dalam dua belas jam.  

 Bila anak buah kapal meninggalkan kapal tanpa izin, kembali tidak tepat pada waktunya di kapal, 
melakukan penolakan kerja, melakukan dinas tidak sempurna, mengambil sikap tidak pantas 
terhadap nakhoda, terhadap anak buah kapal atau penumpang lain, dan mengganggu ketertiban, 
nakhoda dapat mengenakan denda sebesar upah yang ditetapkan dalam uang menurut lamanya 
waktu dari setinggi-tingginya sepuluh hari, namun denda itu tidak boleh berjumlah lebih dari 
sepertiga dari upah untuk seluruh masa perjalanan. Dalam masa sepuluh hari tidak boleh dikenakan 
denda yang keseluruhannya berjumlah lebih tinggi dari jumlah tertinggi tersebut. 

 Perwira kapal adalah anak kapal, yang dalam sijil awak kapal mendapat kedudukan sebagai perwira 
diantaranya yaitu : 
a. Mualim I, II, III & IV. 
b. Kepala Kamar mesin, Masinis I, II, III & IV. 
c. Ahli listrik / Elektrisen. 
d. Kepala bagian umum (Tata Usaha) 

 Anak kapal adalah mereka yang namanya tercantum dalam daftar  awak kapal  (monsterrol) atau sijil 
awak kapal. Pekerjaan  anak kapal  yang dilakukan di kapal disebut “ Dinas Anak Kapal “. Yang  
dinamakan Dinas Anak Kapal ialah pekerjaan yang lazimnya dikerjakan oleh mereka, yang telah 
diterima untuk bekerja di kapal, kecuali pekerjaan Nahkoda.  

 Sijil Awak Kapal ialah daftar nama perwira dan Anak Buah Kapa (ABK)  yang menjalankan Dinas 
dalam kapal  yang bersangkutan yang dapat dirinci sebagai berikut : 

 Setiap perwira dan ABK yang telah membuat perjanjian kerja laut dengan pengusaha kapal serta 
yang diwajibkan melakukan dinas anak kapal. 

 
TUGAS PRIBADI 

 
Dari materi di atas coba anda simpulkan dan dicatat pada catatan masing-masing kemudian serahkan 
hasilnya pada guru untuk dinilai ! 
 

TUGAS KELOMPOK 
 
Buatlah kelompok yang terdiri 4–5 orang, kemudian tiap kelompok dari Tugas & Tanggung jawab 
Awak Kapal setelah itu diskusikan  dengan kelompok anda dan persentasikan di depan kelas untuk 
dinilai oleh guru ? 
 

UJI KOMPETENSI 
 

Jawablah Pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas ! 
1. Coba anda jelaskan tugas dan tanggung jawab Nahkoda di atas Kapal ? 
2. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari diatas kapal mempunyai jabatan penting, tolong 

dijelaskan  ? 
3. Coba anda jelaskan kewajiban menjadi Anak Buak Kapal (ABK) ? 
4. Coba dijelaskan yang dimaksud dengan Nahkoda dan Perwira Kapal ? 

 
 

 
APLIKASI PENGEMBANGAN KARAKTER 

 
Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat lebih memahami dalam mengidentifikasi  Tugas dan 
Tanggung Jawab di atas Kapal, kemudian siswa dapat menanamkan sikap karakter bangsa dan nilai-
nilai Kewirausahaan melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab di atas kapal. 
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BAB  III 
PERJANJIAN KERJA LAUT 

 
 

Standar Kompetensi  : Menerapkan Hukum Perkapalan 
Kompetensi Dasar  : Menerapkan Perjanjian Kerja Laut 
 
Perjanjian kerja laut adalah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal di satu pihak dan 
seorang di pihak lain, dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk bertindak di bawah 
pengusaha itu melakukan pekerjaan dengan mendapat upah, sebagai nahkoda atau anak kapal. 
”Sedangkan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan, hanya 
memberikan pengertian secara eksplisit dan singkat yaitu perjanjian kerja laut adalah perjanjian kerja 
perseorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan.  
perjanjian tersebut harus dibuat atau ditandatangani dihadapan pejabat yang ditunjuk pemerintah 
serta pembuatannya harus pula menjadi tanggung jawab perusahaan pelayaran.  
Maksud dari perjanjian kerja dibuat dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah (Administratur 
pelabuhan) adalah agar pembuatan akta perjanjian tersebut harus berdasarkan atas kemauan kedua 
belah pihak atau tanpa adanya paksaan dan dalam perjanjian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan 
dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.  
Di samping syarat tertulis perjanjian kerja laut harus memenuhi pula ketentuan yang diatur dalam pasal 
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain : 

a. Adanya kesepakatan atau kemauan secara sukarela dari kedua belah pihak. 
b. Masing-masing mempunyai kecakapan untuk bertindak. 
c. Persetujuan mengenai atau mengandung suatu hak tertentu. 
d. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundang-undangan.  

 

Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja laut 
a. Bentuk Perjanjian Kerja laut 

Perjanjian kerja laut dapat dilakukan untuk 3 macam ikatan kerja (Pasal 398 Kitab Undang-Undang 
Hukum Dagang) :  
o Perjanjian kerja laut yang diselenggarakan untuk waktu tertentu atau perjanjian kerja laut 

periode, misal : untuk 2 (dua) tahun, 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun, dan lain-lain. 
Dalam perjanjian ini para pihak telah menentukan secarategas menegenai lamanya waktu 
untuk saling mengikatkan diri, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. 

o Perjanjian kerja laut yang diselenggarakan untuk waktu tidak tertentu. Dalam perjanjian ini 
hubungan kerja berlaku terus sampai ada pengakhiran oleh para pihak atau sebaliknya 
hubungan kerja berakhir dalam waktu dekat (besok), besok lusa dan sebagainya jika memang 
salah satu pihak ataupunpara pihak menghendakinya. 

o Perjanjian kerja laut yang diselenggarakan untuk satu atau beberapa perjalanan atau trip 
adalah perjanjian kerja lautyang diselenggarakan berdasarkan pelayaran yang diadakan 
perusahaan pelayaran dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain.  

Kemudian jika ditinjau dari sudut perbedaan perjanjian kerja laut dalam Undang-undang, yaitu 
menyangkut persoalan alasan-alasan yang sah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, 
maka perjanjian kerja laut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :  

1. Perjanjian kerja laut untuk nahkoda 
2. Perjanjian kerja laut untuk anak buah kapal. 

Dilihat dari pihak yang mengikatkan diri, perjanjian kerja laut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : 
a. Perjanjian kerja laut pribadi atau perseorangan, yaituperjanjian kerja laut yang dibuat 

antara seorang tenaga kerja dengan perusahaan pelayaran. 
b. Perjanjian kerja laut kolektif, yaitu perjanjian kerja laut yangdibuat antara perusahaan 

pelayaran atau gabungan perusahaan pelayaran dengan gabungan tenaga kerja (anak buah 
kapal), dengan syarat masing-masing pihak harus berbentuk badan hukum. 
 

b. Isi Perjanjian kerja laut 
Isi dari Perjanjian kerja laut (Pasal 401 Kitab Undang-undangHukum Dagang) antara lain : 

1. Nama lengkap, tanggal lahir dan tempat kelahiran dari anak kapal. 
2. Tempat dan tanggal dilakukan perjanjian. 
3. Dikapal mana ia akan bekerja 
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4. Perjalanan-perjalanan yang akan ditempuh. Sebagai apa ia dipekerjakan atau jabatan 
tenaga kerja di kapal,baik sebagai nahkoda atau anak buah kapal. 

5. Pernyataan yang berisi: apakah tenaga kerja tersebut mengikatkan diri untuk tugas-tugas 
lain selain tugas di kapal. 

6. Nama syahbandar yang menyaksikan atau mengesahkan perjanjian kerja laut itu. 
7. Gaji atau upah dan jaminan-jaminan lainnya selain yang harus atau diharuskan oleh 

Undang-undang. 
8. Saat perjanjian kerja laut itu dimulai.  
9. Pernyataan yang berisi: Undang-undang atau peraturan yang berlaku dalam penentuan hari 

libur atau cuti . 
10. Tanda tangan tenaga kerja, pengusaha pelayaran dan syahbandara). Tanggal 

ditandatanganinya atau disahkannya perjanjian kerja laut tersebut. 
 

c. Pengusaha kapal 
adalah seseorang yang mengusahakan kapal untuk pelayaran di laut dengan melakukan sendiri 
pelayaran itu, ataupun menyuruh melakukannya oleh seorang nahkoda yang bekerja padanya. 
(Pasal 320 Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Pada lazimnya seorang pengusaha dalam 
menjalankan usahanya mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnnya 
dengan biaya dan tenaga atau modal yang sekecil-kecilnya. Dalam praktik sering terjadi pemilik 
kapal menyewakan kapalnya pada orang lain yang akan bertindak sebagai pengusaha kapal, atau 
dapat juga menjalankan sendiri kapalnya dan ia bertindak sebagai nahkoda. 

 

d. Awak kapal atau anak buah kapal (ABK) 
Anak buah kapal adalah semua orang yang berada dan bekerja dikapal kecuali nahkoda, baik 
sebagai perwira , bawahan (kelasi) atau supercargo yang tercantum dalam sijil anak buah kapal 
dan telah menandatangani perjanjian kerja laut dengan perusahaan pelayaran. Adapun syarat-
syarat wajib yang harus dipenuhi untuk dapat bekerja sebagai anak buah kapal sesuai dengan 
Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, antara lain: 

1. Memiliki sertifikat keahlian pelaut dan/ atau sertifikat keterampilan pelaut. 
2. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun 
3. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan 

untuk itu. 
4. Disijil 

 

e. Hak dan Kewajiban Anak Buah Kapal 
Pada dasarnya hak-hak anak buah kapal, baik itu nahkoda, kelasi adalah sama, walaupun ada 
perbedaan sedikit namun tidak begitu berarti. Hak disebutkan dalam pasal 18 ayat 3 Peraturan 
Pemerintah No.7 tahun 2000 tentang Kepelautan antara lain :  
1. Hak atas Upah Besarnya upah yang diperoleh anak buah kapal didasarkan atas perjanjian 

kerja laut, sepanjang isinya tidak bertentangan denganUndang-undang  Nomor 13 tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 7 
tahun 2000 tentang Kepelautan, dan tidak bertentangan dengan Peraturan gaji pelaut. 
Berdasarkan Pasal 21 ayat (1), (2), PP No.7 tahun 2000, Upah tersebut didasarkan atas : 
a. 8 jam kerja setiap hari 
b. 44 jam perminggu 
c. Istirahat sedikitnya 10 jam dalam jangka waktu 24 jam 
d. Libur sehari setiap minggu 
e. Ditambah hari–hari libur resmi 

Ketentuan di atas tidak berlaku bagi pelaut muda, artinya mereka berumur antara 16 tahun 
sampai 18 tahun tidak boleh bekerja melebihi 8 jam sehari dan 40 jam seminggu serta tidak boleh 
dipekerjakan pada waktu istirahat, kecuali dalam pelaksanaan tugas darurat demi keselamatan 
berlayar.  
Dalam perjanjian kerja laut upah yang dimaksud tidak termasuk tunjangan atas upah lembur atau 
premi sebagaimana diatur dalam Pasal: 402, 409, dan 415 Kitab Undang-undang Hukum Dagang 
(KUHD). Biasanya jumlah upah yang diterima anak buah kapal paling sedikit adalah yang sesuai 
dengan yang tertuang dalam perjanjian kerja laut, kecuali upah yang dipotong untuk hal-hal yang 
sudah disetujui oleh anak buah kapal tersebut atau pemotongan yang didasarkan pada hukum 
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yang berlaku. Pengaturan mengenai pemotongan tersebut menurut Pasal 1602r Kitab Undang–
undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut : 

a. Ganti rugi yang harus dibayar 
b. Denda–denda yang harus dibayar kepada perusahaan yang harus diberi tanda terima oleh 

perusahaan (Pasal 1601sKUHPerdata) 
c. Iuran untuk dana (Pasal 1601s Kitab Undang–Undang Hukum Perdata). 
d. Sewa rumah atau lain–lain yang dipergunakan oleh anak buah kapal di luar kepentingan 

dinas. 
e. Uang Muka (Persekot) atas upah yang telah diterimanya. 
f. Harga pembelian barang–barang yang dipergunakan oleh anak buah kapal di luar 

kepentingan dinasnya. 
g. Kelebihan pembayaran upah-upah yang lalu Biaya pengobatan yang harus dibayar oleh 

anak buah kapal (Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Dagang) 
h. Istri atau anggota keluarga lainnya sampai dengan keempat dengan jumlah maksimum 2/3 

dari upah (Pasal 444-445 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Selain, Pemotongan-
pemotongan tersebut diatas, maka besarnya upah anak buah kapal juga dapat berkurang 
disebabkan, antara lain : 
a. Denda oleh nahkoda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
b. Pengurangan upah karena sakit yang sampai membuat anak buah kapal tidak dapat 

bekerja 
c. Perjalanan pelayaran terputus. 
d. Ikatan kerja terputus karena alasan–alasan yang sah.  

Selain itu juga harus diperhatikan bahwa upah anak buah kapal dapat bertambah besarnya 
karena :  
a. Pengganti libur yang seharusnya dinikmati anak buah kapal, akan tetapi tidak diambilnya 

(Pasal 409 dan 415 KUH Dagang) atau atas permintaan pengusaha angkutan perairan paling 
sedikit 20 hari kalender untuk setiap jangka waktu 1 tahun bekerja akan mendapatkan 
imbalan upah sejumlah cuti yang tidak dinikmati (Pasal 24 Peraturan Pemerintah)  

b. Pembayaran waktu tambahan pelayaran, jika perjanjian kerja laut untuk suatu pelayaran 
karena suatu kerusakan, sehingga terpaksa berhenti di pelabuhan darurat (Pasal423 KUH 
Dagang) 

c. Pembayaran kerja lembur, yaitu jam kerja melebihi jam kerja wajib. Khusus untuk upah 
lembur hari minggu dihitung dua kali lipat pada hari biasa. Menurut Pasal 22 Peraturan 
Pemerintah No.7 tentang Kepelautan, Perhitungan upah lembur sebagai berikut : Rumus = 
Upah minimum x 1,25190 

d. Pembayaran istimewa, karena mengangkut muatan berbahaya, menunda menyelamatkan 
kapal lain atau mengangkut muatan di daerah yang sedang perang, kecuali untuk tugas 
negara (Pasal 452 f Kitab Undang-undang Hukum Dagang) 

e. Mengemban tugas yang lebih tinggi yang tidak bersifat insidentil, seperti Mualim II (Pasal 
443 Kitab Undang-undang Hukum Dagang). 

f. Kenaikan upah minimum yang ditetapkan oleh negara. 
g. Kelambatan pembayaran upah dari waktu biasa (Pasal1801/ dan 1602n Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, jika itu sebagai akibat dari kelalaian perusahaan pelayaran (Pasal 
1602q Kitab Undang–undang Hukum Perdata danPasal 452c Kitab Undang-undang Hukum 
Dagang). 

h. Tidak diberikan makanan sebagaimana ditetapkan yang menjadi hak anak buah kapal ( 
Pasal 436 dan 437 Kitab Undang–undang Hukum Dagang). 

2. Hak atas tempat tinggal dan makan Peraturan mengenai hak tempat tinggal dan makan bagi anak 
buah kapal diatur pada pasal 436-438 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Pasal 13 
Schepelingen Ongevalien (S.O) 1935. Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
7 tahun 2000 tentang Kepelautan pasal 25, yaitu : 

a. Pengusaha atau perusahaan angkutan di perairan wajib menyediakan makanan, alat-alat 
pelayanan dalam jumlah yang cukup dan layak untuk setiap pelayaran bagi setiap anak buah 
kapal. 

b. Makanan harus memenuhi jumlah, serta nilai gizi dengan jumlah minimum 3.600 kalori perhari 
yang diperlukan anak buah kapal agar tetap sehat dalam melakukan tugasnya 
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c. Air tawar harus tetap tersedia di kapal dengan cukup dan memenuhi standar kesehatan. Apabila 
ketentuan diatas dilanggar maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum, dimana anak 
buah kapal dapat melakukan pemaksaan terhadap perusahaan pelayaran untuk membayar ganti 
rugi terhadap kerugian yang diderita. 

3. Hak Cuti Ketentuan yang mengatur hak cuti anak buah kapal terdapat dalam Pasal-pasal 409 dan 
415 KUH Dagang, yang prinsipnya sama dengan cuti yang diberikan kepada tenaga kerja di 
perusahaan pada umumnya. Pasal 409 KUH Dagang menyebutkan : “ Bilamana nahkoda atau 
perwira kapal telah bekerja selama setahun berturut-turut / terus menerus, maka mereka berhak 
atas cuti selama 14 hari atau bila dikehendaki pengusaha pelayaran bisa dilakukan dua kali, masing-
masing delapan hari. Ini dilakukan mengingat kepentingan operasional kapal atau permintaan 
nahkoda ”Hak cuti ini gugur bila diajukan sebelum satu tahun masa kerjanya berakhir. Dan hak ini 
berlaku untuk perjanjian kerja laut yang didasarkan atas pelayaran. Pasal 415 KUH Dagang 
menyebutkan : “Bilamana anak buah kapal telah bekerja selama setahun terus menerus sedangkan 
perjanjian kerja lautnya bukan perjanjian kerja laut pelayaran, maka berhak atas cuti 7 hari kerja 
atau dua kali lima hari kerja dengan upah penuh”. 

4. Hak waktu sakit atau kecelakaan Pengertian sakit dalam perjanjian kerja laut dilihat dari sebab-
sebabnya antara lain meliputi : 
Sakit Biasa Seorang anak buah kapal apabila sewaktu bertugas menderita sakit maka berhak atas : 

a. Pengobatan sampai sembuh, akan tetapi paling lama 52 minggu bilamana diturunkan dalam 
kapal, demikian juga bila dia tetap berada di kapal berhak mendapatkan pengobatan sampai 
sembuh (Pasal 416 KUH Dagang) 

b. Pengangkutan cuma-cuma kerumah sakit atau ke kapal laindi mana ia akan dirawat dan ke 
tempat ditandatanganinya perjanjian kerja laut (Pasal 416 KUH Dagang) Selama anak buah kapal 
sakit atau kecelakaan ia berhak atas upah sebesar 80% dengan syarat tidak lebih dari 28 minggu 
(Pasal416a KUH Dagang), dan jaminan diperoleh disamping biaya perawatan sampai sembuh.  

c. Penggantian akibat kecelakaan ditambah dengan hak-hak atas perawatan. 
5. Hak Atas Pengangkutan untuk dipulangkan. 

 
Kewajiban Anak Buah kapal 
a. Bekerja sekuat tenaga, wajib mengerjakan segala sesuatu yang diperintah oleh nahkoda. 
b. Tidak boleh membawa atau memiliki minuman keras, membawa barang terlarang, senjata di kapal 

tanpa izin nahkoda ( Pasal 391 Kitab Undang-undang Hukum Dagang). 
c. Keluar dari kapal selalu dengan ijin nahkoda dan pulang kembali tidak terlambat (Pasal 385 Kitab 

Undang-undang Hukum Dagang). 
d. Wajib membantu memberikan pertolongan dalam penyelamatan kapal dan muatan dengan 

menerima upah tambahan (Pasal 452/cKitab Undang-undang Hukum Dagang) 
e. Menyediakan diri untuk nahkoda selama 3 hari setelah habis kontraknya, untuk kepentingan 

membuat kisah kapal (Pasal 452/bKitab Undang-undang Hukum Dagang). 
f. Taat kepada atasan, teristemewa menjalankan perintah-perintah nahkoda (Pasal 384 Kitab Undang-

undang Hukum Dagang). 
TUGAS PRIBADI 

 
Dari materi di atas coba anda simpulkan dan dicatat pada catatan masing-masing kemudian serahkan 
hasilnya pada guru untuk dinilai ! 
 

TUGAS KELOMPOK 
 
Buatlah kelompok yang terdiri 4–5 orang, kemudian tiap kelompok carilah di majalah atau internet 
tentang Perjanjian Kerja Laut kemudian buatkan Makalah dengan tulisan Time News Roman ukuran 
12 spasi 1,5 minimal 10 lembar, setelah itu diskusikan  dengan kelompok anda dan persentasikan di 
depan kelas untuk dinilai oleh guru ? 
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UJI KOMPETENSI 
 

Jawablah Pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas ! 
1. Jelaskan pengertian dari Perjanjian Kerja Laut ? 
2. Coba anda sebutkan dan jelaskan bentuk dari perjanjian kerja laut ? 
3. Coba anda sebutkan dan jelaskan isi dari perjanjian kerja laut ? 
4. Coba anda jelaskan pesyaratan menjadi awak kapal ? 
5. Jelaskan hak dan kewajiban menjadi anak buah kapal ? 

 
APLIKASI PENGEMBANGAN KARAKTER 

 

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat lebih memahami dalam mengidentifikasi  Perjanjian 
Kerja Laut, kemudian siswa dapat menanamkan sikap karakter bangsa dan nilai-nilai Kewirausahaan 
melaksanakan Perjanjian Kerja Laut. 

 
 

BAB  IV 
PERATURAN PENGAWAKAN KAPAL 

 

Standar Kompetensi  : Menerapkan Hukum Perkapalan 
Kompetensi Dasar  : Melaksanakan Peraturan Pengawakan Kapal 

 

Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal 
untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. 
Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal. 
Sertifikat kepelautan adalah dokumen kepelautan yang sah dengan nama apapun yang diterbitkan oleh 
Menteri atau yang diberi kewenangan oleh Menteri. 
Setiap pelaut yang bekerja pada kapal niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau harus 
mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. 
Setiap awak kapal harus memiliki sertifikat kepelautan. 

Jenis sertifikat kepelautan yang dimaksud terdiri dari : 
I. Sertifikat Keahlian Pelaut ; 
Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika ; 
a. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I; 
b. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II;  
c. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III; 
d. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV; 
e. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V; 
f. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat Dasar. 

 
Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan; 
a. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat I; 
b. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat II;  
c. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III;  
d. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat IV; 
e. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat V; 
f. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat Dasar. 

 
Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika. 
a. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I; 
b. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II; 
c. Sertifikat Operator Umum; 
d. Sertifikat Operator Terbatas. 

 
II. Sertifikat Keterampilan Pelaut. 

1. Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut adalah Sertifikat Keterampilan Dasar Keselamatan 
(Basic Safety Training). 

2. Sertifikat Keterampilan Khusus  
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3. Sertifikat Keselamatan Kapal Tanki (Tanker Safety); 
4. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Roro; 
5. Sertifikat Keterampilan Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamat (Survival 

Craft dan Rescue Boats); 
6. Sertifikat Keterampilan Sekoci Penyelamat Cepat (Fast Rescue Boats); 
7. Sertifikat Keterampilan Pemadaman Kebakaran Tingkat Lanjut (Advance Fire Fighting); 
8. Sertifikat Keterampilan Pertolongan Pertama (Medical Emergency First Aid); 
9. Sertifikat Keterampilan Perawatan Medis di atas Kapal (Medical Care on Boats); 
10. Sertifikat Radar Simulator; 
11. Sertifikat ARPA Simulator; 

 
Pada setiap kapal yang berlayar, harus berdinas : 

a. Seorang nakhoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan 
sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, jenis kapal 
dan daya penggerak kapal; 

b. sejumlah rating yang memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau sertifikat keterampilan 
pelaut sesuai dengan jenis tugas, ukuran dan tata susunan kapal. 

 
Buku Pelaut : 

a. Setiap pelaut yang bekerja di kapal dengan ukuran kurang dari GT.35 untuk kapal jenis 
tertentu, ukuran GT. 35 atau lebih untuk kapal dengan tenaga penggerak mesin, dan 
ukuran GT. 105 atau lebih untuk kapal tanpa tenaga penggerak mesin, harus disijil oleh 
pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri. 

b. Bagi pelaut yang telah disijil diberikan Buku Pelaut. 
c. Buku pelaut sebagaimana dimaksud dalam merupakan identitas bagi pelaut dan berlaku 

sebagai dokumen perjalanan bagi pelaut yang akan naik kapal di luar negeri atau menuju 
Indonesia setelah turun kapal di luar negeri. 

 
TUGAS PRIBADI 

 
Dari materi di atas coba anda simpulkan dan dicatat pada catatan masing-masing kemudian serahkan 
hasilnya pada guru untuk dinilai ! 
 

TUGAS KELOMPOK 
 
Buatlah kelompok yang terdiri 4–5 orang, kemudian tiap kelompok carilah di majalah atau internet 
tentang Pengaturan Pengawakan Kapal kemudian buatkan Makalah dengan tulisan Time News 
Roman ukuran 12 spasi 1,5 minimal 10 lembar, setelah itu diskusikan  dengan kelompok anda dan 
persentasikan di depan kelas untuk dinilai oleh guru ? 
 

UJI KOMPETENSI 
 

Jawablah Pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas ! 
1. Coba anda jelaskan apa yang dimaksud dengan awak kapal ? 
2. Coba anda jelaskan apa yang dimaksud dengan sertifikat kepelautan ?  
3. Coba anda sebutkan jenis sertifkat keahlian pelaut ? 
4. Coba anda sebutkan jenis sertifkat keahlian ketrampilan pelaut ? 

 
APLIKASI PENGEMBANGAN KARAKTER 

 

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat lebih memahami dalam mengidentifikasi  Pengaturan 
Pengawakan Kapal, kemudian siswa dapat menanamkan sikap karakter bangsa dan nilai-nilai 
Kewirausahaan melaksanakan Pengaturan Pengawakan Kapal. 
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BAB  V 
PROSEDUR PENGISIAN BUKU HARIAN KAPAL 

 
Standar Kompetensi  : Menerapkan Hukum Perkapalan 
Kompetensi Dasar  : Menyelenggarakan buku harian kapal 

 
Sebagai seorang pelaut, jangan melalaikan log book/daily log sheet ini harus di isi dengan baik dan 
cermat, karena jika terjadi sesuatu di kemudian hari ini yg akan menolong para pelaut. sekedar 
panduan apa yg di maksud buku harian kapal adalah sbg berikut dalam KUHD pasal 348 Nahkoda harus 
mengusahakan penyelenggaraan buku Harian Kapal. Nahkoda dapat mengerjakan sendiri atau 
menugaskan seorang awak kapal (Mualim I) tapi tetap dalam pengawasan Nahkoda tentang pengisian 
dengan benar, lengkap dan berdasarkan peraturan-peraturan. 
Buku Harian merupakan Dokumen yang penting sekali berisi penjabaran perjalanan yang dapat 
dipercaya dengan catatan yang dipertimbangkan secara seksama dan disusun secara teliti, setiap 
kejadian dicatat. 
Kapal yang tidak menyelenggarakan Buku Harian kapal/tidak mempertunjukan buku itu dikenakan 
sanksi denda sesuai KUHP pasal 562. (Pelanggaran Pelayaran). Buku ini berfungsi sebagai bahan 
pembuktian dan merupakan Sumber data bagi Hakim jika terjadi sengketa. Bagi Pemerintah Buku 
Harian kapal digunakan untuk alat pengawasan terhadap kapal, nahkoda dan para pelayar. 
Walaupun tidak dilarang secara khusus oleh UU : Penyobekan halaman, penambahan halaman, 
pengosongan halaman, perobahan, penambahan, pencoretan pencatatan tambahan, tidak terbaca 
isinya, semuanya dapat mengurangi kekuatan pembuktian Buku Harian Kapal.  
Kapal yang berukuran isi kotor 500 m3 atau lebih harus menyelenggarakan Buku Harian Kapal dan Buku 
Harian Mesin, sedangkan kapal yang dilengkapi Radio Telegraphy/Telephony dengan Buku Harian 
Radio. 
Yang harus dicatat dalam Buku Harian Kapal : 
 Saat buka/tutup pintu kedap air, tingkap-tingkap dan lain-lain. 
 Latihan sekoci/kebakaran dan alasan tidak dilakukan latihan. 
 Keadaan sumber tenaga darurat. 
 Alasan mengapa tidak menolong setelah terima isyarat darurat. 
 Sarat kapal saat ditolak. 
 Nama nahkoda, perwira dan setiap mutasi yang terjadi. 
Di bagian muka Buku Harian Kapal terdapat penunjuk halaman yang memberi keterangan : 
 Kelahiran dan kematian di kapal 
 Mutasi antar awak kapal 
 Kecelakaan/kerusakaan yang dialami 
 Pengeringan, perbaikan 
 Latihan-latihan berkala 
 Pembukaan/penutupan pintu kedap air, tingkap. 
 Pemuatan muatan berbahaya 
 Catatan jumlah pekerja muatan. 

Khusus waktu kapal mengalami keadaan luar biasa seperti cuaca buruk, pengisian buku harian kapal 
harus seteliti mungkin karena akan diperlukan sebagai bahan pembuktian. Jika pihak Asuransi dituntut 
ganti rugi pihak Kapal (tertanggung) harus dapat membuktikan kerusakan akibat peristiwa laut, bukan 
karena ketidak laik lautnya kapal tersebut. 
 
Memperlihatkan Buku Harian Kapal, Nahkoda wajb menyerahkan buku harian kapal pada Syahbandar 
atau Konsul, sedikitnya 6 bulan terakhir. Dirjen Perhub laut menentukan saat-sat mana dan kepada siapa 
Buku Harian diserahkan : 
 Sekurang-kurangnya 1 kali tiap bulan takwin, jika tidak dapat dipenuhi, di tempat pertama yang 

disinggahi. 
 Jika selama 2 bulan takwin berturut-turut dengan alasan yang sah tidak punya kesempatan 

menyerahkan ditempat pertama. 
 

Tiap pemeriksaan yang dilakukan oleh Syahbandar harus memberikan Eksibitum (pencatatan dengan 
nomor dan tanggal dokumen) dalam Buku Harian Kapal. 
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Contoh : Buku harian kapal 
Hari / tanggal : 
Bulan/tahun : 

Jam Posisi Haluan Kecepatan Uraian 
kegiatan Lintang Bujur Kompas GPS 

       
       

 
Contoh : Buku harian mesin 
Hari :                              tanggal :  

Jam 
jaga 

RPM 
M/E 

C.W Oil pres Boster Gas 
buang 

GE Masinis Ket 

      Vol Amper   

          

 

 Sisa kemarin Penambaha
n 

Motor induk Motor bantu pemakian Jumlah 
sekarang 

Bahan bakar       

Minyak 
pelumas 

      

 
TUGAS PRIBADI 

 
Dari materi di atas coba anda buatkan jurnal harian kapal dan dicatat pada catatan masing-masing 
kemudian serahkan hasilnya pada guru untuk dinilai ! 
 

TUGAS KELOMPOK 
 
Buatlah kelompok yang terdiri Nahkoda dan ABK Kapal kemudian tiap kelompok melakukan praktek 
di atas kapal untuk melakukan tugas jaga kapal dari Pukul 16.00 s/d 06.00, kemudian terapkan materi 
jurnal harian kapal tersebut, kemudian buatkan Jurnal Harian Kapal sesuai dengan waktu jaga dan 
apa yang anda lakukan di atas kapal, setelah itu diskusikan  dengan kelompok anda dan persentasikan 
di depan kelas untuk dinilai oleh guru ? 
 

UJI KOMPETENSI 
      
Jawablah Pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas ! 
1. Tujuan setiap kapal menyelenggarakan jurnal harian kapal adalah  
2. Apa yang harus dicatat dalam buku harian kapal ? 
3. Di bagian muka Buku Harian Kapal terdapat penunjuk halaman yang memberi keterangan tentang 

? 
4. Buatlah sebuah jurnal harian kapal, sesuai dengan praktek yang dilaksanakan di atas kapal ? 

 
  

APLIKASI PENGEMBANGAN KARAKTER 
 

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menyelenggarakan buku harian kapal, kemudian siswa 
dapat menanamkan sikap karakter bangsa dan nilai-nilai Kewirausahaan dalam melaksanakan dapat 
menyelenggarakan buku harian kapal. 
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BAB  VII 
PROSEDUR PERSIAPAN DOKUMEN KESYAHBANDARAN 

 
Standar Kompetensi : Menerapkan Peraturan Bandar. 
Kompetensi Dasar  : Menyiapkan dokumen kesyahbandaran. 

 

A. Kelaiklautan Kapal 
Setiap kapal wajib memenuhi persayaratan kelaiklautan kapal yang meliputi : 
1. Keselamatan kapal; 
2. Pengawakan kapal; 
3. Manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal; 
4. Pemuatan; dan 
5. Status hukum kapal 

Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal dibuktikan dengan sertifikat kapal dan/atau surat 
kapal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. 
Setiap kapal yang akan berlayar dan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dapat diberikan 
surat izin berlayar. 
Berdasarkan kondidi geografi dan meteorologi ditetapkan daerah pelayaran dengan urutan sebagai 
berikut : 
a. Daerah Pelayaran Semua Lautan; 
b. Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia; 
c. Daerah Pelayaran Lokal; 
d. Daerah Pelayaran Terbatas; 
e. Daerah Pelayaran Pelabuhan; dan 
f. Daerah Pelayaran Perairan Daratan. 

Setiap kapal yang berlayar di daerah pelayaran  wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal 
sesuai dengan daerah pelayarannya. 
Kapal yang memenuhi persyaratan melayari daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih tinggi, 
memenuhi persyaratan juga untuk daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih rendah. 
Derah pelayaran yang diizinkan pada suatu kapal dicantumkan dalam sertifikat keselamatan kapal.  

 
2. Pengukuran Kapal 

Setiap kapal yang digunakan untuk berlayar wajib diukur. 
Pengukuran kapal dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode : 

1. Pengukuran dalam negeri; 
2. Pengukuran internasional; 
3. Pengukuran khusus. 

Metode pengukuran dalam negeri dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang 
berukuran panjang kurang dari 24 m (dua puluh empat meter). 
Metode pengukuran internasional dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang 
berukuran panjang 24 m (dua puluh empat meter) atau lebih. 
Metode pengukuran khusus dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang akan 
melewati terusan tertentu. 
Hasil pengukuran kapal disusun dalam daftar ukur kapal, untuk menetapkan ukuran dan tonase kapal. 
Jika dari perhitungan hasil pengukuran yang disusun dalam daftar ukur kapal diperoleh ukuran isi 
kotor sekurang-kurangnya 20 m3 (dua puluh meter kubik) yang setara dengan tonase kotor 7 (GT.7) 
atau lebih, terhadap kapal yang diukur diterbitkan surat ukur. 
Surat ukur diterbitkan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk. 
Surat ukur berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 
Surat ukur tidak berlaku apabila kapal tidak dipergunakan lagi antara lain karena kapal : 

1. Ditutuh (scrapping); 
2. Tenggelam; 
3. Musnah; 
4. Terbakar; atau 
5. Dinyatakan hilang. 

Pada kapal yang telah diukur wajib dipasang tanda selar. 
Tanda selar harus tetap terpasang di kapal dengan baik serta mudah dibaca 

3. Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Indonesia 
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Pendaftaran kapal meliputi pendaftaran hak milik, pembebanan hipotek dan hak kebendaan lainnya 
atas kapal. 
Pendaftaran kapal dicatat dalam buku daftar kapal Indonesia yang terdiri dari : 

1. Daftar harian; 
2. Daftar induk; 
3. Daftar pusat. 

Buku daftar kapal diselenggarakan sebagai berikut : 
a) Daftar harian dan daftar induk diselenggarakan di setiap tempat pendaftaran kapal; 
b) Daftar pusat diselenggarakan secara terpusat di tempat yang ditetapkan oleh menteri.  

 
Pendaftaran hak milik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akte pendaftaran oleh Pejabat 
Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal. 
Untuk setiap akte pendaftaran hak milik atas kapal diterbitkan satu grosse akte yang diberikan kepada 
pemilik kapal. 
Grosse akte merupakan salinan pertama dari minut akte yang merupakan asli akte pendaftaran kapal. 
Akte pendaftaran harus memuat hal-hal sebagai berikut : 
a) Nomor dan tanggal akte; 
b) Nama dan tempat kedudukan pejabat pendaftaran kapal; 
c) Nama dan domisili pemilik; 
d) Data kapal; dan 
e) Uraian singkat kepemilikan kapal. 
Dalam hal grosse akte pendaftaran hilang, dapat diterbitkan grosse akte pengganti berdasarkan 
penetapan pengadilan. 
Pendaftaran hak milik atas kapal harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut : 

1. Bukti kepemilikan; 
2. Identitas pemilik; dan 
3. Surat ukur. 

Tanda pendaftaran yang harus dipasang pada kapal yang telah didaftar berupa rangkaian dari angka 
dan huruf yang menunjukkan tahun pendaftaran, kode pengukuran dari tempat kapal didaftar dan 
nomor akte pendaftaran. 
 
Kapal dicoret dari daftar kapal apabila : 
ada permintaan tertulis dari pemilik dengan alasan sebagai berikut : 

1. Kapal tenggelam; 
2. Kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh; 
3. Terjadi hal-hal tersebut dalam pasal 667 kitab undang-undang hukum dagang; 
4. Kapal ditutuh (scrapping); 
5. Kapal beralih kepemilikan kepada warga negara dan atau badan hukum asing; 

 
Kapal yang telah didaftar di Indonesia dapat diberikan surat tanda kebangsaan kapal Indonesia 
sebagai bukti kebangsaan. 
Surat tanda kebangsaan diberikan dalam bentuk : 

a) Surat laut untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor 175 (gt. 175) 
atau lebih; 

b) Pas tahunan untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor 7 (gt. 7) 
dan sampai dengan tonase kotor kurang dari 175 (< gt.175); 

c) Pas kecil untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor kurang dari 7 
(< gt. 7); 

d) Pas perairan daratan untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan daratan. 
Surat tanda kebangsaan kapal berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 
Surat tanda kebangsaan kapal diberikan apabila dilengkapi persyaratan : 

a) Fotokopi grosse akte pendaftaran/balik nama kapal; 
b) Fotokopi surat ukur; 
c) Surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal. 
d) Bukti kepemilikan kapal; 
e) Surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal. 
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Surat tanda kebangsaan kapal diberikan sebagai dasar bagi kapal untuk dapat mengibarkan bendera 
Indonesia sebagai bendera kebangsaan. 
Kapal harus menunjukkan identitas dengan mengibarkan bendera Indonesia, mencantumkan nama 
kapal dan tempat pendaftaran kapal atau tempat penerbitan surat tanda kebangsaan kapal. 
Surat tanda kebangsaan kapal tidak dapat diterbitkan apabila : 

a) Pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan Pengadilan; atau 
b) Akte pendaftaran kapal dibatalkan; 
c) Tidak dipenuhinya salah satu persyaratan.  

 
Surat tanda kebangsaan kapal dapat dibatalkan jika : 

a) Surat tanda kebangsaan diperoleh secara tidak sah; 
b) Kapal dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; 
c) Akte pendaftaran dibatalkan; atau 
d) Pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan pengadilan. 

 
Surat tanda kebangsaan kapal tidak berlaku lagi jika : 
a) Masa berlakunya telah habis; 
b) Kapal bukan lagi kapal indonesia; 
c) Data kapal yang tercantum dalam surat tanda kebangsaan kapal telah berubah; 
d) Kapal tenggelam dan tidak dipergunakan lagi; atau 
e) Kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh. 
 

4. Keselamatan Kapal 
Setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia harus 
memenuhi persyaratan keselamatan kapal. 
Persyaratan keselamatan kapal untuk : 

1. Kapal dibangun secara tradisional; 
2. Kapal motor dengan tonase kotor kurang dari 35 (< gt. 35); 
3. Kapal penangkap ikan; 
4. Kapal yang tidak memiliki penggerak sendiri dan tidak berawak; 
5. Kapal pesiar yang tidak digunakan untuk kegiatan niaga; 
6. Kapal yang diperuntukan berlayar di perairan daratan; 

 

a. Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikasi 
Jenis pemeriksaan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, berdasarkan waktu 
pelaksanaan, terdiri dari : 
a) Pemeriksaan pertama; 
b) Pemeriksaan tahunan; 
c) Pemeriksaan pembaharuan; 
d) Pemeriksaan antara; 
e) Pemeriksaan diluar jadual; dan 
f) Pemeriksaan karena kerusakan dan perbaikan. 
Setiap jenis pemeriksaan harus mengikuti tata cara dan petunjuk pemeriksaan. 
Setiap kapal yang berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan memenuhi persyaratan keselamatan 
kapal, diberikan sertifikat keselamatan kapal. 
Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia, harus memiliki : 

1. Sertifikat Keselamatan Kapal; 
2. Sertifikat Keselamatan Radio; dan 
3. Sertifikat Garis Muat. 

 
Khusus kapal penumpang yang berlayar di perairan Indonesia, wajib dilengkapi dengan Sertifikat 
Keselamatan Kapal Penumpang. 
Kapal harus memiliki sertifikat sesuai dengan daerah pelayarannya. 
Kapal untuk daerah pelayaran semua lautan atau pelayaran internasional harus memiliki sertifikat 
sesuai dengan ketentuan konvensi Internasional. 
Sertifikat berdasarkan jenis pemeriksaan digolongkan sebagai : 

a) Sertifikat sementara; 
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b) Sertifikat pertama; dan 
c) Sertifikat pembaharuan; 

Sertifikat kapal tidak berlaku apabila : 
a) Masa berlaku sudah berakhir; 
b) Tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (endorsemen);  
c) Kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; 
d) Kapal berubah nama; 
e) Kapal berganti bendera; 
f) Kapal tidak sesuai lagi dengan data- data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal; 
g) Kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perobahan konstruksi kapal, perubahan 

ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal; 
h) Kapal tenggelam atau hilang; atau 
i) Kapal ditutuh (scrapping). 

Sertifikat kapal dibatalkan apabila : 
a) Keterangan-keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat 

ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya; 
b) Kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; atau 
c) Sertifikat diperoleh secara tidak sah. 

 

b. Klasifikasi Kapal 
Untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal, kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu, 
wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi. 
Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk untuk 
melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang 
berkenaan dengan pemenuhan persyaratan keselamatan kapal. 
Menteri dapat menggunakan hasil pemeriksaan tersebut dalam proses penerbitan sertifikat 
keselamatan kapal. 
Badan klasifikasi yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan kapal wajib 
melaporkan kegiatannya kepada Menteri. 

 

c. Konstruksi dan Stabilitas 
1. Material untuk pembangunan kapal atau perombakan kapal harus dari bahan yang 

memenuhi syarat dan mempunyai legalitas pengujian bahan yang dikukuhkan dalam bentuk 
sertifikat yang didapat melalui proses pemeriksaan dan pengujian. 

2. Bangunan kapal harus memenuhi persyaratan tata susunan dan dikonstruksikan sesuai 
dengan ketentuan keselamatan kapal. 

3. Kapal dengan panjang tertentu harus dibangun dengan konstruksi dasar ganda pada seluruh 
luas lantai kamar mesin sampai ke sekat ceruk haluan. 

4. Setiap kapal sekurang-kurangnya harus mempunyai sekat tubrukan, sekat buritan dan sekat-
sekat kedap air yang membatasi sebelah depan dan belakang kamar mesin. Sekat tubrukan 
harus dikonstruksikan sedemikian kokoh serta membentang sampai dengan geladak sekat 
atau geladak lambung timbul, dan harus ditempatkan pada jarak tertentu dari garis tegak 
depan kapal. 

5. Setiap kapal harus mempunyai peralatan tambat yang tepat guna, digerakkan dengan 
sumber tenaga yang sesuai serta dapat dilayani dengan cepat dan tepat dalam situasi apapun 
yang terjadi terhadap kapal. 

6. Setiap kapal harus mempunyai daya apung yang aman, dibangun dengan kompartemen-
kompartemen, pintu-pintu, bukaan-bukaan dan jendela-jendela kedap air serta memenuhi 
kriteria stabilitas sesuai dengan persyaratan bagi peruntukannya yang ditunjukkan dalam 
informasi stabilitas kapal. 

7. Setiap kapal harus dilengkapi dengan pompa bilga, pompa balas dan pompa pelayanan 
umum dengan jumlah dan kapasitas yang cukup sesuai dengan peruntukkannya. 

8. Tata susunan pompa bilga, pompa balas dan pompa pelayanan umum harus sedemikian rupa 
sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. 

9. Pompa balas dan pompa pelayanan umum dapat berfungsi sebagai pompa bilga. 
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10. Semua saluran pipa ke arah lambung kapal, pada ujung isap harus dilengkapi dengan 
saringan dan katup yang dapat dioperasikan dari tempat pengendalian atau dari tempat yang 
mudah dijangkau. 

11. Sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) pompa yang disambung dengan sistem bilga utama, 
dan salah satu pompa tersebut boleh digerakkan oleh mesin penggerak utama. 

12. Sistem pompa bilga harus mampu beroperasi dalam keadaan kapal tegak maupun miring. 
13. Setiap kapal yang dikonstruksikan dengan dasar ganda harus dilengkapi saluran balas dengan 

pompa yang tepat guna, sehingga stabilitas kapal tetap dapat diatur. 
 

d. Instalasi Mesin dan Instalasi Listrik 
a. Mesin penggerak utama dan mesin bantu, harus dari jenis yang diperuntukkan bagi kapal dan 

harus bekerja dengan baik. 
b. Pemasangan mesin penggerak utama dan mesin-mesin bantu harus memenuhi persyaratan 

keselamatan, kekuatan, keamanan dan memiliki pondasi yang kuat. 
c. Bahan bakar mesin penggerak utama dan mesin bantu harus dari jenis yang 
d. memenuhi persyaratan. 
e. Tata susunan kamar mesin, pintu utama dan pintu darurat, tangga-tangga, lampu¬lampu 

penerangan, sistem peranginan dalam kamar mesin harus dapat menjamin keselamatan dan 
keamanan bagi petugas jaga kamar mesin. 

f. Ketel uap sebagai salah satu instalasi di kapal harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

g. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 
1. Persyaratan pelayanan; 
2. Persyaratan pengamanan; dan 
3. Tata cara pengoperasian. 

h. Setiap kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan 
sumber tenaga listrik utama dan sumber tenaga listrik darurat yang memenuhi persyaratan 
sehingga dapat digunakan dalam berbagai keadaan apapun untuk keselamatan kapal. 

i. Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi dengan sarana penggerak kemudi 
utama dan bantu yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal. 

 

e. Perlindungan, Perangkat Penemu Dan Pemadam Kebakaran 
Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus : 
a. Dirancang bangun dan dikonstruksikan dalam zona-zona vertikal utama dan horisontal untuk 

perlindungan terhadap bahaya kebakaran; dan 
b. Dilengkapi dengan perangkat penemu kebakaran yang dipasang secara tetap dan memenuhi 

persyaratan. 
Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi : 
a. sistem pemadam kebakaran dan alat pemadam kebakaran jinjing yang memenuhi persyaratan; 

dan 
b. perlengkapan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan. 

 

f. Alat Penolong 
Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus memiliki alat penolong. 
Alat penolong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Dibuat dari bahan dan mutu yang memenuhi syarat; 
b. Mempunyai konstruksi dan daya apung yang baik, sesuai dengan kapasitas dan beban yang 

ditentukan; 
c. Diberi warna yang menyolok sehingga mudah dilihat; 
d. Telah lulus uji coba produksi dan uji coba pemakaian dalam pengoperasian dan diberi tanda 

legalitas; 
e. Dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal dan/atau spesifikasi alat penolong; dan 
f. Ditempatkan pada tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
Alat penolong terdiri dari : 

g. Alat penolong perorangan; 

h. Sekoci penolong; 



S U P M  W A I H E R U  A M B O N  | 28 

Diktat : Hukum Maritim & Peraturan Perikanan 
 Tahun Pelajaran 2017 / 2018 

i. Rakit penolong kembung; 

j. Rakit penolong tegar; 

k. Sekoci penyelamat; 

l. Alat apung; dan 

m. Alat peluncur. 
 

g. Perlengkapan Navigasi Kapal 
Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan perlengkapan 
navigasi dan navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan. 
 

h. Perangkat Komunikasi Radio Kapal 
Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan wilayah pelayarannya dalam dinas bergerak pelayaran, wajib 
dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan. 
Setiap perangkat komunikasi radio kapal harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga terjamin 
keamanan dan fungsi kerjanya. 
Setiap perangkat komunikasi radio kapal harus memiliki surat izin komunikasi radio kapal. 
Setiap kapal yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio, jika sedang berlayar harus 
menyelenggarakan dinas jaga radio pada frekuensi-frekuensi mara bahaya dan keselamatan serta 
informasi keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Untuk keperluan dinas jaga radio dimaksud dalam ayat (1) harus tersedia sekurang-kurangnya 1 (satu) 
orang yang berkualifikasi untuk komunikasi radio mara bahaya dan keselamatan serta memiliki 
sertifikat sesuai dengan peraturan radio yang berlaku. 
Setiap orang yang bertanggung jawab atas dinas jaga radio kapal selama dalam pelayaran wajib 
menyelenggarakan tugas-tugas : 

a. Menerima dan/atau memancarkan berita mara bahaya, berita segera dan berita keselamatan 
pelayaran; 

b. Berita dalam usaha pencarian dan pertolongan; 
c. Berita keselamatan mengenai navigasi dan meteorologi; 
e. Berita-berita lain mengenai keperlua kapal dan pelayaran; 
f. Melaporkan posisi kapal; dan 
g. Mengisi buku harian radio kapal; 

 
Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan peralatan 
meteorologi sesuai dengan persyaratan. 
Kapal harus menyampaikan informasi cuaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Nakhoda atau pemimpin kapal yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang 
membahayakan keselamatan berlayar wajib menyebarluaskan berita hal itu kepada pihak lain dan/ 
atau instansi pemerintah terkait. 
Tingkat bahaya cuaca buruk terhadap keselamatan berlayar ditentukan dengan mempertimbangkan 
jenis dan ukuran kapal, serta daerah pelayarannya. 
 

5. Pencegahan Pencemaran Dari Kapal 
Setiap pemilik, operator, nahkoda atau pemimpin kapal,anak buah kapal dan pelayar mencegah 
timbulnya pencemaran lngkungan oleh minyak, bahan beracun, kotoran, sampah dan limbah bahan 
berbahaya dan beracun dari kapalnya. 
Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah atau bahan lain keperaian apabila tidak 
memenuhi persyaratan yang mencakup kriteria buangan,cara,pembuangan dan lokasi buangan. 
Limbah dikapal yang dilarang dibuang ke perairan,harus ditampung dikapal dan kemudian 
dipindahkan ke fasilitas penampungan limbah yang tersedia di pelabuhan. 
Setiap kapal dilarang mengeluarkan emisi gas buang melebihi ambang batas yang ditetapkan. 
Kapal yang telah dilengkapi dengan peralatan pencegahan pencemaran yang memenuhi persyaratan 
dan telah diperiksa,diberikan sertifikat pencegahan pencemaran perairan dengan masa laku 5 (lima) 
tahun. 
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Sertifikat yang dikeluarkan sesuai konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran laut dari 
kapal pada kapal asing oleh pejabat asing yang berwenang,diakui sama dengan sertifikat. Sertifikat 
pencegahan pencemaran diterbitkan oleh Menteri. 
Setiap kapal wajib memiliki : 

1. Tata cara penanggulangan keadaan darurat pencemaran perairan;dan 
2. Daftar tugas pelaksanaan penanggulangan pencemaran perairan 

 
6. Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal Dan Pencegahan Pencemaran Dari Kapal 

Perusahaan yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu, harus memiliki sertifikat 
manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal. 
 

TUGAS PRIBADI 
 
Dari materi di atas coba anda simpulkan dan dicatat pada catatan masing-masing kemudian serahkan 
hasilnya pada guru untuk dinilai ! 
 

 
TUGAS KELOMPOK 

 
Buatlah kelompok yang terdiri 4–5 orang, kemudian tiap kelompok dari menyusun persiapan 
dokumen kesyahbandaran, setelah itu diskusikan  dengan kelompok anda dan persentasikan di depan 
kelas untuk dinilai oleh guru ? 
 

UJI KOMPETENSI 
 

Jawablah Pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas ! 
1. Setiap kapal wajib memenuhi persayaratan kelaiklautan kapal antara lain ? 
2. Coba anda jelaskan tentang Pengukuran Kapal ? 
3. Coba anda jelaskan apa yang dimaksud dengan Gross Akte ? 
4. Kapal yang telah didaftar di Indonesia dapat diberikan surat tanda kebangsaan kapal 

Indonesia sebagai bukti kebangsaan, Surat tanda kebangsaan diberikan dalam bentuk ? 
5. Surat tanda kebangsaan kapal diberikan apabila dilengkapi persyaratan ? 

 
APLIKASI PENGEMBANGAN KARAKTER 

 
Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat lebih memahami dalam mengidentifikasi  Persiapan Dokumen 
Kesyahbandaran, kemudian siswa dapat menanamkan sikap karakter bangsa dan nilai-nilai Kewirausahaan 
melaksanakan Persiapan Dokumen Kesyahbandaran. 

 
 

BAB  VII 
PROSEDUR KELUAR MASUK BANDAR 

 
Standar Kompetensi : Menerapkan Peraturan Bandar. 
Kompetensi Dasar  : Melaksanakan Prosedur Keluar Masuk Bandar. 

 

A. Melego jangkar (Casting Anchor) 
Melego jangkar ialah menjatuhkan jangkar ke laut dan selanjutnya tertahan pada dasar laut, bila hal 
ini tercapai disebut 'Berlabuh Jangkar'. Menggunakan sebetah jangkar disebut berlabuh satu 
jangkar. 

B. Menyiapkan jangkar (standby Anchor) 
a. Menyiapkan dan mencoba derek jangkar (windlass). 
b. Memasang gigi rantai (chain compresor) dan memindahkan/ membuka penahan rental. 
c. Jangkar di areal pelan - pelan sampai di atas air dengan kekuatan derek jangkar (windlass), hal ini 

disebut "Cock bill". Bila kedalaman air lebih dari 40 m, jangkar di area sampai mendekati satu 
segel, hal ini disebut "walk - back". 
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d. Bila digunakan jangkar tongkat (stock anchor), area pelan-pelan sampai di atas air dengan 
menggunakan dewi - dewi jangkar atau kran (crane). 

e. Metepaskan pegangan rantai (cable holder) pada derek jangkar dari porosnya dan menjaga 
pegangan rantai dengan rem penahan jangkar itu sendiri. 

f. Sama halnya untuk berlabuh dengan satu jangkar, menyiapkan jangkar dibawah angin harus 
dikerjakan sesudah menyelesaikan persiapan jangkar yang akan dipakai, guna menghindari 
keadaan darurat. 

g. Bila berlabuh dengan dua jangkar, persiapkan untuk menghibob rantai jangkar pada satu sisi 
harus dikerjakan sesudah kedua jangkar dilego, kemudian rantai tersebut bisa dihibob. 

h. Menyiapkan pelampung jangkar (Anchor Buoy) bilamana perlu. 

C. Pelaksanaan berlabuh jangkar (Anchor casting Operation)  
a. Melaporkan ke anjungan bila jangkar telah siap. 
b. Bila kapal sudah pada posisi yang dikehendaki Nakhoda memerintahkan jangkar dilego. Awak kapal 

deck membuka/melepas rom dan melego jangkar sesuai perintah Mualim 1 (chief mate). 
c. Bersama dilegonya jangkar,  sebuah bola hitam dipasang/dinaikkan (siang hari) dan pada malam hari 

dipasang lampu jangkar. 

d. Gerakan maju atau mundur pelan - pelan digunakan untuk membuat jangkar tertahan pada dasar 
laut setelah jangkar dijatuhkan/dilego dan rantai jangkar telah diarea kira - kira 1½ kali kedalaman 
tempat berlabuh, maka pengareaan rantai ditahan sementara. 

e. Bila rantai jangkar dilego ke laut tertalu banyak sekaligus dalam satu waktu, maka akan 
mengakibatkan terbelitnya jangkar atau rusaknya derek jangkar yang disebabkan terlampau 
beratnya rantai. Dianjurkan bila mengarea rantai dengan cara dikontrol pengatur rem, area pelan - 
pelan. 

f. Mualim 1 harus melaporkan berapa Segel, arah rantai dan kencangkannya kepada Nakhoda 
(master) dianjungan. 

g. Bila telah sampai pada kepanjangan rantai jangkar yang ditentukan, kencangkan rem. Bila jangkar 
telah makan, rantai mengencang/kencang sekali, kapal lurus ke depan kemudian rantai mulai 
mengendor. 

h. Berlabuh dengan dua jangkar dengan mengikuti cara - cara sebagai berikut : ketika jangkar pertama 
dilego, kapal masih bergerak maju atau mundur ke arah poisi untuk jangkar ke dua dengan terus 
mengarea rantai jangkar pertama. Pada posisi yang diminta, jangkar kedua dilego dan rantai jangkar 
kedua di area sementara itu rantai jangkar pertama dihibob 

i. Pada saat perintah dari anjungan untuk selesai depan, maka rem dikencangkan dengan seksama dan 
penahan rantai dipasang. 

D. Hal - hal yang perlu diperhalikan waktu akan berlabuh (Coution for anchorin operation) 
a. Bila jangkar dengan cara cock bill , sementara kapal berputar cepat maka jangkar akan memukul 

bagian dari kulit kapal, dalam hal ini jangkar - jangkar sebaiknya diarea sampai sedikit dibawah 
permukaan air untuk kemudian dilego. 

b. Sementara pelaksanaan berlabuh ini, pekerjaan dijaga untuk menjauhi sekitar depan derek 
jangkar dan dimana rantai jangkar bergerak. 

c. Ketika kapal larat/rimban (dritis) yang disebabkan angin kencang dan ombak setelah Lego jangkar, 
untuk mengatasi hal/kekuatan ini digunakan salah satu atau keduanya dengan gerakan mesin atau 
mengarea/memperpanjang rantai jangkar. 

d. Bila rantai jangkar diarea seperlunya seget penyambung rantai (joining shackle)  akan 
ditempatkan dekat derek jangkar agar memungkinkan bebas atau terhindar dari jangkar.  

 
TUGAS PRIBADI 

 
Dari materi di atas coba anda simpulkan dan dicatat pada catatan masing-masing kemudian serahkan 
hasilnya pada guru untuk dinilai ! 
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TUGAS KELOMPOK 
 
Buatlah kelompok yang terdiri 4–5 orang, kemudian tiap kelompok dari menyusun prosedur keluar 
masuk bandar, setelah itu diskusikan  dengan kelompok anda dan persentasikan di depan kelas untuk 
dinilai oleh guru ? 
 

UJI KOMPETENSI 
 

Jawablah Pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas ! 
1. Coba anda jelaskan prosedur keluar masuk bandar? 

 
 

APLIKASI PENGEMBANGAN KARAKTER 
 

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat lebih memahami dalam mengidentifikasi  Persiapan 
Dokumen Kesyahbandaran, kemudian siswa dapat menanamkan sikap karakter bangsa dan nilai-
nilai Kewirausahaan melaksanakan Persiapan Dokumen Kesyahbandaran. 

 
 

BAB  VIII 
PROSEDUR BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN 

 
Standar Kompetensi : Menerapkan Peraturan Bandar. 
Kompetensi Dasar  : Melakukan prosedur bongkar muat barang di pelabuhan. 

 
a. Perusahaan Bongkar Muat (PBM). 

Dalam melaksanakan usaha operasinya perusahaan bongkar muat diatur oleh peraturan pemerintah 
berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.88/AL.305/85, yang dimaksud dengan 
perusahaan bongkar muat (PBM) adalah perusahaan yang secara khusus berusaha di bidang bongkar 
muat dari dan ke kapal, baik dari dan ke gudang maupun langsung ke alat angkutan. 
Perusahaan Bongkar Muat ( PBM ) dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat diwajibkan : 
a. Menyediakan tenaga supervisi dan peralatan bong kar muat, 
b. Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat menyediakan jumlah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) 
c. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ijin usaha, dan kebijaksanaan umum 

pemerintah di bidang penyelenggaraan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal, 
d. Memenuhi batas minimal kecepatan bongkar muat barang yang telah diterapkan pada setiap 

pelabu han, 
e. Memberlakukan tarif yang berlaku sesuai peraturan 
f. Meningkatkan ketrampilan kerja 
g. Bertanggung jawab kepada kerusakan alat bongkar muat di kapal yang disebabkan oleh 

kesalahan, kelalaian orang-orang yang bekerja di bawah pengawasannya, 
h. Menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala kepada : Administrator pelabuhan 

setempat berupa laporan harian, bulanan dan tahunan, kepada Direktur Jenderal Perhubungan 
Laut. 

i. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 
 
Semua barang yang akan dibongkar diupayakan untuk dipindah dekat dengan mulut palka, diatur dan 
ditata dengan benar sehingga mempermudah bongkar. Sebelum barang diturunkan kaadaan dermaga 
sudah dubersihkan dan bebas dari penghalang. Juga diperhatikan agar dermaga kering, terutama 
setelah hujan. 
Peralatan bongkar muat di kapal dinamakan boom atau derek, operasi derek terdiri dari 4 (empat) 
langkah, yaitu :  

a. Mengkaitkan sling muatan pada ganco atau hook dalam palka, 
b. Memindahkan ganco berikut muatannya dari palka ke dermaga di sisi kapal, 
c. Melepaskan sling muatan dari ganco di dermaga, muatan diletakan di atas dermaga atau 

kendaraan pengangkut (truck), 
d. Mengembalikan ganco dari dermaga ke palka, untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. 
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Langkah 1 + 2 + 3 + 4 dinamakan satu siklus bongkar muatan (hookcycle time). 
 

b. Operasi Bongkar Muat 
Jasa Bongkar Muat ( Stevedoring ) 
Stevedoring adalah jasa bongkar / muat dari / ke kapal, dari / ke dermaga, tongkang, gudang, truck 
atau lapangan dengan menggunakan derek kapal atau alat bantu pemuatan lainnya. Orang yang 
bertugas mengurus bongkar muat kapal disebut sebagai stevedore kapal. Stevedore yang bertugas 
diatas kapal disebut stevedore kspsl, sedangkan stevedore yang bertugas di darat disebut sebagai 
stevedor quay. 
Dalam mengerjakan bongkar muat, steve dore dibantu juga cargo surveyor perusahaan PBM yaitu 
petugas survei yang mencatat dan memeriksa keadaan fisik barang yang dimuat / bongkar dari dan ke 
kapal, petugas barang berbahaya, petugas peralatan yang siap di terminal peralatan untuk melayani 
kapal yang bongkar muat, dan petugas-petugas yang mempersiapkan administrasi. 
Dalam menyusun rencana bongkar muat stevedore perlu mempelajari : 
 Stowage plan 
 Kemungkinan overstow 
 Muatan berat dan kapasitas dari batang pemuat kapal 
 Perlu tidaknya memakai shore crane dari darat 
 Perlu tidaknya floating crane untuk muatan berat 
 Cukup tidaknya jumlah gang 
 Ada tidaknya contolling hatch, yaitu palka dengan muatan terberat 
 Ada tidaknya muatan berbahaya 
 Alat-alat apa saja yang akan digunakan 
 Berapa gang TKBM dibutuhkan 
 Ada tidaknya petikemas di antara break-bulk cargo 
 Apakah perlu mempekerjakan lembur atau tidak 

 
Setelah data/ informasi diolah, langkah berikutnya adalah melakukan persiapan sebagai berikut : 

• Menunjuk petugas supervisor, yang terdiri dari : stevedore, chief tally clerk, foreman, tally 
clerk, mistri, wathman yang akan mengerjakan kapal, 

• Rapat koordinasi antar mereka tentang tugas dan penanganan serta perkiraan keberangkatan 
kapal dan penundaan yang mungkin dapat terjadi 

• Pembicaraan dengan agen atau prinsipal (pemilik barang) untuk memperlancar pelaksanaan 
tugas 

• Koordinasi dengan petugas pelabuhan dan bea cukai 

 Setelah kapal sandar pekerjaan membuka palka kapal bisa dilaksanakan oleh buruh pelabuhan 
sendiri kemudian ABK melakukan pekerjaan yang bukan ABK tidak dapat melakukannya. 
Biasanya oleh kapal dimintakan watchman untuk ikut menjaga keamanan di kapal yang 
disediakan petugas darat dari agen pelayaran. 

 
Pemuatan / Pemadatan 
Tujuan dari mengoperasikan kapal niaga adalah mengangkut muatan. Tanpa muatan, perusahaan 
pelayaran suatu negara tidak akan hidup. Untuk mendapat muatan bagi kapal-kapalnya, perusahaan 
pelayaran harus memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik itu adalah : 

 Barang yang diangkut tiba tepat pada waktunya 
 Muatan yang diangkut tidak rusak atau hilang 

 Tarif uang tambang ( freight ) sesuai dengan pasar sehingga harga jual barang masih 
menghasilkan keuntungan 

 Terjalin hubungan yang baik dengan para pengangkut 
 Jadwal pelayaran kapal-kapalnya agar tidak berlayar bersamaan. 

 
TUGAS PRIBADI 

 
Dari materi di atas coba anda simpulkan dan dicatat pada catatan masing-masing kemudian serahkan 
hasilnya pada guru untuk dinilai ! 
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TUGAS KELOMPOK 
 

Buatlah kelompok yang terdiri 4–5 orang, kemudian tiap kelompok dari menyusun prosedur bongkar 
muat barang di pelabuhan, setelah itu diskusikan  dengan kelompok anda dan persentasikan di depan 
kelas untuk dinilai oleh guru ? 
 

 

UJI KOMPETENSI 
 

Jawablah Pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas ! 
1. Coba anda jelaskan bagaimana bongkar muat barang di pelabuhan ? 
 

 
APLIKASI PENGEMBANGAN KARAKTER 

 
Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat lebih memahami dalam mengidentifikasi  Persiapan 
Dokumen Kesyahbandaran, kemudian siswa dapat menanamkan sikap karakter bangsa dan nilai-
nilai Kewirausahaan melaksanakan prosedur bongkar muat barang di pelabuhan. 

 
 

BAB  IX 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN 
 
 

Standar Kompetensi : Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Perikanan Bandar. 
Kompetensi Dasar  : Menerapkan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 
 
1. PENGERTIAN DASAR 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber 

daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan 
pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 

2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. 
3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota 

dan faktor alamiah sekitarnya. 
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam 

lingkungan perairan. 
5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan 

dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk 
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau 
mengawetkannya. 

6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan 
serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan 
kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau 
mengawetkannya. 

7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan 
informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan 
implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, 
yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan 
produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. 

8. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber 
daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan 
kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman 
sumber daya ikan. 

9. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan 
penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan 
ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan. 
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10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 
11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 
5 (lima) gross ton (GT). 

12. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. 
13. Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 
14. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki 

perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi 
yang tercantum dalam izin tersebut. 

15. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki 
setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari SIUP. 

16. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus 
dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. 

17. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis 
pangkal kepulauan Indonesia. 

18. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan 
pedalamannya. 

19. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan 
dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undangundang yang berlaku 
tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan 
batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. 

20. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan 
kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. 

21. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan 
batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan 
yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan 
yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 

 
2. ASAS-ASAS PENGELOLAAN PERIKANAN 

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas :  
a. Manfaat; 
b. Keadilan; 
c. Kebersamaan; 
d. Kemitraan; 
e. Kemandirian; 
f. Pemerataan; 
g. Keterpaduan; 
h. Keterbukaan; 
i. Efisiensi; 
j. Kelestarian; dan 
k. Pembangunan yang berkelanjutan 
 

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi : 
a. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; 
b. Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; 
c. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; 
d. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; 
e. Sistem pemantauan kapal perikanan; 
f. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; 
g. Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya; 
h. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya; 
i. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; 
j. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; 
k. Kawasan konservasi perairan; 
l. Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; 
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m. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari 
wilayah negara republik indonesia; dan 

n. Jenis ikan yang dilindungi. 
 

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau 
alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal 
penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. 
 
3. IZIN USAHA PERIKANAN 

 Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, 
pengolahan, dan pemasaran. 

 Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memperhatikan standar mutu 
hasil perikanan. 

 Pengeluaran hasil produksi usaha perikanan ke luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan 
di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. 

 Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri perikanan nasional dengan 
mengutamakan penggunaan bahan baku dan sumber daya manusia dalam negeri. 

 Pemerintah membina terselenggaranya kebersamaan dan kemitraan yang sehat antara industri 
perikanan, nelayan dan/atau koperasi perikanan. 

 Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia 
yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI. 

 Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang 
digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. 

 Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan 
berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli. 

 Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi 
negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. 

 Kewajiban memiliki SIPI harus membawa SIPI asli dan tidak berlaku bagi nelayan kecil. 

 Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia 
di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.  

 Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang 
digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia wajib memiliki SIKPI. 

 Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli. 

 Kewajiban memiliki SIKPI harus membawa SIKPI asli dan tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau 
pembudi daya-ikan kecil. 

 
Setiap orang dilarang: 

a. Memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau 
b. Menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu. 

 

 Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal 
berkewarganegaraan Indonesia. 

 Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan 
anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah 
anak buah kapal. 

 Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal dikenakan sanksi administratif 
berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin. 

 Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan 
Indonesia. 
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4. DOKUMEN PENDAFTARAN KAPAL 
Pendaftaran kapal perikanan dilengkapi dengan dokumen yang berupa: 
a. bukti kepemilikan; 
b. identitas pemilik; dan 
c. surat ukur. 
Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara 
asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen dan harus 
dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara 
asal. 
Kapal perikanan yang telah terdaftar diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 

5. PELABUHAN PERIKANAN 
Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan, Menteri menetapkan: 
a. Rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional; 
b. Klasifikasi pelabuhan perikanan; 
c. Pengelolaan pelabuhan perikanan; 
d. Persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, 

dan pengawasan pelabuhan perikanan; 
e. Wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan 

tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan 
f. Pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah. 
Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan 
perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk. 
Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut 
ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau 
pelabuhan lainnya yang ditunjuk dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau 
pencabutan izin. 

 
Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan guna mendukung kegiatan yang 
berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari 
praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. 

 
Fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya dapat berupa: 

a. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; 
b. Pelayanan bongkar muat; 
c. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; 
d. Pemasaran dan distribusi ikan; 
e. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; 
b. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; 
a. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; 
b. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan; 
c. Pelaksanaan kesyahbandaran; 
d. Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; 
c. Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; 
d. Tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan; 
e. Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau 
f. Pengendalian lingkungan. 

 
6. TUGAS & WEWENANG SYAHBANDAR 

Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan. 
Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang: 

a. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar; 
b. Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan; 
c. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan; 
d. Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu 
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penangkapan ikan; 
e. Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut; 
f. Memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan; 
g. Mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan; 
h. Mengawasi pemanduan; 
i. Mengawasi pengisian bahan bakar; 
j. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan; 
b. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan; 
c. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan; 
d. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim; 
e. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan; 
f. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan 
g. Memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan. 

 
Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari 
pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di 
pelabuhan perikanan. 
Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan 
dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya. 
Surat Persetujuan Berlayar dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik 
operasi. 
 
7. TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PERIKANAN 

Surat laik operasi dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan 
kelayakan teknis. 
Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan. 
Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan meliputi: 

a. Kegiatan penangkapan ikan; 
b. Pembudidayaan ikan, perbenihan; 
c. Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan; 
d. Mutu hasil perikanan; 
e. Distribusi keluar masuk obat ikan; 
f. Konservasi; 
g. Pencemaran akibat perbuatan manusia; 
h. Plasma nutfah; 
i. Penelitian dan pengembangan perikanan; dan 
j. Ikan hasil rekayasa genetik. 

Pengawas perikanan melaksanakan tugas di : 
a. Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; 
b. Kapal perikanan; 
c. Pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; 
d. Pelabuhan tangkahan; 
e. Sentra kegiatan perikanan; 
f. Area pembenihan ikan; 
g. Area pembudidayaan ikan; 
h. Unit pengolahan ikan; dan/atau 
i. Kawasan konservasi perairan. 
 

Dalam melaksanakan tugas pengawas perikanan berwenang: 
a. Memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan; 
b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan; 
c. Memeriksa kegiatan usaha perikanan; 
d. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;  
e. Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan sipi dan sikpi; 
f. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan; 
g. Mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; 
h. Memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;  
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i. Menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang 
diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan 
negara republik indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di 
pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik; 

j. Menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau 
melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal 
perikanan; dan/atau 

c. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
 
Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang 
perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. 
Kapal pengawas perikanan dapat dilengkapi dengan senjata api. 
Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang 
diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. 
 

8. TUGAS & WEWENANG PENYIDIK 
 Dalam melaksanakan fungsi penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan 

khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing 
berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 

 Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, 
mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. 

 Pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan 
umum. 

 Pengadilan perikanan akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, 
Bitung, dan Tual. 

 Pengadilan perikanan berkedudukan di pengadilan negeri. 

 Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan 
kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

 Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak 
pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. 

 Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI 
AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI. 

 Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, 
diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. 

 
Penyidik berwenang : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang 
perikanan; 

b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;  
c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar 

keterangannya; 
d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi 

tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; 
e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang 

yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan; 
f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan; 
g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan; 
h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang 

perikanan; 
i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; 
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j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; 
k. Melakukan penghentian penyidikan; dan 
l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan. 

 
9. HUKUMAN DAN SANKSI 

 Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat 
penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak 
keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

 Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia 
melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia 
dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

 Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing 
melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 

 Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 

 Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak 
membawa SIPI asli dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling 
banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 

 Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda 
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

 Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 

 
TUGAS PRIBADI 

 
Dari materi di atas coba anda simpulkan dan dicatat pada catatan masing-masing kemudian serahkan 
hasilnya pada guru untuk dinilai ! 
 

TUGAS KELOMPOK 
 
Buatlah kelompok yang terdiri 4 – 5 orang, kemudian tiap kelompok membuat makalah tentang 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009, setelah itu diskusikan  dengan 
kelompok anda dan persentasikan di depan kelas untuk dinilai oleh guru ? 
 

UJI KOMPETENSI 
 

Jawablah Pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas ! 
1. Jelaskan Pengertian dari SIUP, SIPI, SIKPI ? 
2. Jelaskan tentang Laut teritorial, ZEEI, Laut Bebas dan perairan Indonesia 
3. Jelaskan Dokumen – dokumen kapal ? 
4. Jelaskan tugas dari Syahbandar dan pengawas perikanan ? 
5. Berikan pendapat anda tentang UU Nomor 45 Tahun 2009   ? 
 

APLIKASI PENGEMBANGAN KARAKTER 
 

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat lebih memahami Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 45 Tahun 2009, kemudian siswa dapat menanamkan sikap karakter bangsa dan nilai-nilai 
Kewirausahaan melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009. 
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BAB X 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDINESIA NOMOR 5 TAHUN 1983 

TENTANG ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA (ZEEI) 
 
Standar Kompetensi : Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Perikanan Bandar  
Kompetensi Dasar  : Menerapkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 183 tentang ZEEI. 
 
1.   Bab I : Ketentuan Umum  

Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :   
a. Sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya 

yang terdapat di dasar laut dan ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; 
b. Sumber daya alam non hayati adalah unsur alam bukan sumber daya alam hayati yang terdapat di 

dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; 
c. Penelitian ilmiah adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian mengenai semua 

aspek kelautan di permukaan air, ruang air, dasar laut, dan tanah di bawahnya         di Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia; 

d. Konservasi sumber daya alam adalah segala upaya yang bertujuan untuk melindungi dan 
melestarikan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; 

e. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut adalah segala upaya yang bertujuan untuk menjaga 
dan memelihara keutuhan ekosistem laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 

 
2.   Bab 2  : ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA (ZEEI) 

Pasal 2 : 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia 
sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang 
meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut 
diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. 
Pasal 3 : 
1. Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-

negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona 
ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara 
Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan. 

2. Selama persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada dan tidak terdapat keadaan-
keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia 
dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah 
Indonesia atau titik-titik terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar 
negara tersebut, kecuali jika dengan negara tersebut telah tercapai persetujuan tentang pengaturan 
sementara yang berkaitan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia termaksud. 

 
3. Bab 3  : HAK BERDAULAT, HAK-HAK LAIN, YURISDIKSI DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN 

Pasal 4 : 
1. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, RI mempunyai dan melaksanakan : 

a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi 
sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di 
atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona 
tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin; 

b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan : 
 pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-

bangunan lainnya; 
 penelitian ilmiah mengenai kelautan; 
 perlindungan dan pelestarian lingkungan taut; 

c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang 
berlaku. 

2. Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, 
yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-
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persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan 
hukum internasional yang berlaku. 

3. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta 
kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 
laut internasional yang berlaku. 
 

4. Bab 4 : Kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 
Pasal 5 : 
1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa melakukan eksplorasi 

dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau 
persetujuan internasional tersebut. 

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam 
hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia. 

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber 
daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan 
hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan 
oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk 
memanfaatkannya. 
Pasal 6 : Barangsiapa membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-
instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus 
berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat 
perizinan tersebut. 
Pasal 7 : Barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 
Pasal 8 : 
1. Barangsiapa melakukan kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, wajib 

melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan 
menanggulangi pencemaran lingkungan laut. 

2. Pembuangan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilakukan setelah 
memperoleh keizinan dari Pemerintah Republik Indonesia. 
 

5. Bab 5 : Ganti Rugi 
Pasal 9 : Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang 
bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya di Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan 
membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-
bangunan lainnya tersebut. 
Pasal 10 : Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 7, barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang berlaku di 
bidang penelitian ilmiah mengenai kelautan dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul 
tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada Republik Indonesia. 
Pasal 11 :  

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8, dan dengan memperhatikan batas ganti rugi 
maksimum tertentu, barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan 
terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam memikul 
tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber 
daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai. 

2. Dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika yang 
bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan 
sumber daya alam tersebut terjadi karena : 
a. akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya; 
b. kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian 

pihak ketiga. 
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3. Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat pencemaran lingkungan 
laut dan/atau perusakan sumber daya alam ditetapkan berdasarkan hasil penelitian 
ekologis. 
 

6. Bab 6 : Penegakan Hukum 
Pasal 13 :  

1. aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-
tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang¬undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut : 
a. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan 

pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal 
sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan 
dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut; 

b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin 
dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan 
force majeure; 

c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 
termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
(4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana. 

Pasal 14 :  
1. Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah 

Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia. 

2. Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3). 

3. Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini 
adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan 
penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
huruf a. 

Pasal 15 :  
1. Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang yang ditangkap karena 

didakwa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini atau peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini, dapat dilakukan setiap waktu 
sebelum ada keputusan dari pengadilan negeri yang berwenang. 

2. Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1),dapat dikabulkan 
jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya 
dilakukan oleh pengadilan negeri yang berwenang. 

 
7. Bab 7 : Ketentuan Pidana 

Pasal 16 :  
1. Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 

ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7 dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 
225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). 

2. Hakim dalam keputusannya dapat menetapkan perampasan terhadap hasil kegiatan, kapal 
dan/atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana 
tersebut dalam ayat (1). 

3. Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya 
lingkungan hidup dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dalam Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang 
berlaku di bidang lingkungan hidup. 

Pasal 17  :  Barangsiapa merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan 
untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dengan 
maksud untuk menghindarkan tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut 
pada waktu dilakukan pemeriksaan, dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 
75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). 
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TUGAS PRIBADI 
Dari materi di atas coba anda simpulkan dan dicatat pada catatan masing-masing kemudian serahkan 
hasilnya pada guru untuk dinilai ! 
 

TUGAS KELOMPOK 
 
Buatlah kelompok yang terdiri 4 – 5 orang, kemudian tiap kelompok membuat makalah tentang 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1983, setelah itu diskusikan  dengan 
kelompok anda dan persentasikan di depan kelas untuk dinilai oleh guru ? 
 

UJI KOMPETENSI 
 

Jawablah Pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas ! 
1. Jelaskan Pengertian dari ZEEI ? 
2. Jelaskan tentang Laut Koservasi Sumber daya alam ? 
3. Jelaskan Hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban dalam UU No 5 tahun 1983  
4. Jelaskan Kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ? 
5. Bagaimana ganti rugi  yang dapat dilakukan sesuai dengan UU No 5 Tahun 1983 ? 
6. Bagaimana penegakan hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan UU No 5 Tahun 1983 ? 
7. Bagaimana ketentuan pidana yang dapat dilakukan sesuai dengan UU No 5 Tahun 1983 ? 

 
 

APLIKASI PENGEMBANGAN KARAKTER 
 

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat lebih memahami Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 1983, kemudian siswa dapat menanamkan sikap karakter bangsa dan nilai-nilai 
Kewirausahaan melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983. 

 
 

BAB XI 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 

TENTANG PELAYARAN 
 

Standar Kompetensi : Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Perikanan Bandar  
Kompetensi Dasar  : Menerapkan UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 
 
1. PENGERTIAN DASAR 

1. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, 
keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. 

2. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan 
keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan 
maritim. 

3. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, 
pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan 
Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan 
pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan 
tertentu. 

4. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, 
bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk 
perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah 
dilakukan pemeriksaan dan pengujian. 

5. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi 
dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, 
dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi. 

6. 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 dukung 
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dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak 
berpindah-pindah. 

7. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator 
kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku 
sijil. 

8. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan 
mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

9. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda. 
10. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, 

Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan 
reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk 
kepentingan keselamatan pelayaran kapal. 

11. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan 
lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan¬pelayaran. 

12. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran 
lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.  

 
 
2. PERIZINAN ANGKUTAN 
Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang perseorangan warga negara Indonesia atau 
badan usaha wajib memiliki izin usaha. 
Izin usaha angkutan laut diberikan oleh: 

a) Bupati/walikota yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah 
kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota;  

b) Gubernur provinsi yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan 
beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi;  

c) Menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan 
internasional. 

 
3. KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANGKUTAN PERAIRAN 
Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan : 

a) Kelaiklautan kapal; dan 
b) Kenavigasian. 

Kelaiklautan kapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi : 
1. Keselamatan kapal; 
2. Pencegahan pencemaran dari kapal; 
3. Pengawakan kapal; 
4. Garis muat kapal dan pemuatan; 
5. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang; 
6. Status hukum kapal; 
7. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan 
8. Manajemen keamanan kapal. 

Kenavigasian terdiri atas : 
1. Sarana bantu navigasi-pelayaran; 
2. Telekomunikasi-pelayaran; 
3. Hidrografi dan meteorologi; 
4. Alur dan perlintasan; 
5. Pengerukan dan reklamasi; 
6. Pemanduan; 
7. Penanganan kerangka kapal; dan 
8. Salvage dan pekerjaan bawah air. 

 
KELAIKLAUTAN KAPAL 

1. Keselamatan kapal; 
Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta 
pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.  
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Persyaratan keselamatan kapal meliputi : 
a. Material; 
b. Konstruksi; 
c. Bangunan; 
d. Permesinan dan perlistrikan; 
e. Stabilitas; 
f. Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; 

dan 
g. Elektronika kapal. 

Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya, pemilik atau galangan 
kapal wajib membuat perhitungan dan gambar rancang bangun serta data kelengkapannya. 
Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan 
oleh Menteri. 
Sertifikat keselamatan terdiri atas: 

a. Sertifikat keselamatan kapal penumpang; 
b. Sertifikat keselamatan kapal barang; dan 
c. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan. 

Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian. 
Terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat dilakukan penilikan secara terus-menerus 
sampai kapal tidak digunakan lagi. 
Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi 
wewenang dan memiliki kompetensi. 
 
Sertifikat kapal tidak berlaku apabila: 

a. Masa berlaku sudah berakhir; 
b. Tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (endorsement); 
c. Kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; 
d. Kapal berubah nama; 
e. Kapal berganti bendera; 
f. Kapal tidak sesuai lagi dengan data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal; 
g. Kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan 

ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal; 
h. Kapal tenggelam atau hilang; atau 
i. Kapal ditutuh (scrapping). 

 
Sertifikat kapal dibatalkan apabila : 

a. Keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak 
sesuai dengan keadaan sebenarnya; 

b. Kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; atau 
c. Sertifikat diperoleh secara tidak sah. 

 
 Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal harus memberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan 

Kapal apabila mengetahui bahwa kondisi kapal atau bagian dari kapalnya, dinilai tidak memenuhi 
persyaratan keselamatan kapal. 

 Pemilik, operator kapal, dan Nakhoda wajib membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian. 

 Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk 
keperluan persyaratan keselamatan kapal. 

 Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk melaksanakan 
pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal untuk memenuhi persyaratan keselamatan kapal. 

 Setiap kapal yang memperoleh sertifikat wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan 
keselamatan kapal. 

 Pemeliharaan kapal dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu. 

 Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan perlengkapan 
navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan. 

 Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan perangkat 
komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan. 
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 Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan peralatan 
meteorologi yang memenuhi persyaratan. 

 Kapal wajib menyampaikan informasi cuaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan 
keselamatan berlayar wajib menyebarluaskannya kepada pihak lain dan/atau instansi Pemerintah 
terkait. 

 
2. Pencegahan pencemaran dari kapal; 

a) Setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan pencegahan 
dan pengendalian pencemaran. 

b) Pencegahan dan pengendalian pencemaran ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian. 
c) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalian pencemaran 

diberikan sertifikat pencegahan dan pengendalian pencemaran oleh Menteri. 
 
 
4.  PENGAWAKAN KAPAL 

 Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi 
sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. 

 Nakhoda dan Anak Buah Kapal untuk kapal berbendera Indonesia harus warga negara Indonesia. 

 Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih memiliki 
wewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban 
kapal, pelayar, dan barang muatan. 

 Nakhoda wajib menolak dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui 
muatan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan. 

 Nakhoda wajib memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kemampuan, dan keterampilan serta 
kesehatan. 

 Nakhoda wajib menolak dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui 
muatan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan. 

 

Selain kewenangan Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) 
atau lebih diberi tugas dan kewenangan khusus, yaitu: 

a. membuat catatan setiap kelahiran; 
b. membuat catatan setiap kematian; dan 
c. menyaksikan dan mencatat surat wasiat. 

 

 Nakhoda wajib memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kemampuan, dan keterampilan serta 
kesehatan. 

 Nakhoda wajib berada di kapal selama berlayar. 

 Sebelum kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan 
kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar. 

 Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak 
memenuhi persyaratan.  

 Untuk tindakan penyelamatan, Nakhoda berhak menyimpang dari rute yang telah ditetapkan dan 
mengambil tindakan lainnya yang diperlukan. 

 Dalam hal Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih yang 
bertugas di kapal sedang berlayar untuk sementara atau untuk seterusnya tidak mampu melaksanakan 
tugas, mualim I menggantikannya dan pada pelabuhan berikut yang disinggahinya diadakan 
penggantian Nakhoda. 

 Apabila mualim I tidak mampu menggantikan Nakhoda mualim lainnya yang tertinggi dalam jabatan 
sesuai dengan sijil menggantikan dan pada pelabuhan berikut yang disinggahinya diadakan penggantian 
Nakhoda. 

 Apabila seluruh mualim dalam kapal berhalangan menggantikan Nakhoda, pengganti Nakhoda ditunjuk 
oleh dewan kapal. 

 Dalam hal penggantian Nakhoda disebabkan halangan tetap, Nakhoda pengganti sementara 
mempunyai kewenangan dan tanggung jawab.  
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 Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih dan Nakhoda 
untuk kapal penumpang, wajib menyelenggarakan buku harian kapal. 

 Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih wajib melaporkan 
buku harian kapal kepada pejabat pemerintah yang berwenang dan/atau atas permintaan pihak yang 
berwenang untuk memperlihatkan buku harian kapal dan/atau memberikan salinannya. 

 Buku harian kapal dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. 

 Anak Buah Kapal wajib menaati perintah Nakhoda secara tepat dan cermat dan dilarang meninggalkan 
kapal tanpa izin Nakhoda. 

 Dalam hal Anak Buah Kapal mengetahui bahwa perintah yang diterimanya tidak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan berhak mengadukan kepada pejabat pemerintah 
yang berwenang. 

 
Nakhoda berwenang memberikan tindakan disiplin atas pelanggaran yang dilakukan setiap Anak 
Buah Kapal yang: 

a. meninggalkan kapal tanpa izin Nakhoda; 
b. tidak kembali ke kapal pada waktunya; 
c. tidak melaksanakan tugas dengan baik; 
d. menolak perintah penugasan; 
e. berperilaku tidak tertib; dan/atau 
f. berperilaku tidak layak. 

 

 Selama perjalanan kapal, Nakhoda dapat mengambil tindakan terhadap setiap orang yang secara tidak 
sah berada di atas kapal. 

 Nakhoda mengambil tindakan apabila orang dan/atau yang ada di dalam kapal akan membahayakan 
keselamatan kapal dan Awak Kapal. 

 Setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa 
memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan. 

 
3. Garis muat kapal dan pemuatan; 

a) Setiap kapal yang berlayar harus ditetapkan garis muatnya sesuai dengan persyaratan. 
b) Penetapan garis muat kapal dinyatakan dalam Sertifikat Garis Muat. 
c) Pada setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dipasang Marka Garis Muat secara 

tetap sesuai dengan daerah-pelayarannya. 
d) Setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi dengan informasi stabilitas 

untuk memungkinkan Nakhoda menentukan semua keadaan pemuatan yang layak pada setiap 
kondisi kapal. 

e) Tata cara penanganan, penempatan, dan pemadatan muatan barang serta pengaturan balas 
harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal. 

 
4. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang; 

Setiap Awak Kapal berhak mendapatkan kesejahteraan yang meliputi: 
a. Gaji; 
b. Jam kerja dan jam istirahat; 
c. Jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal; 
d. Kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan; 
e. Kesempatan mengembangkan karier; 
f. Pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman; dan 
g. Pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja. 

Kesejahteraan kerja dinyatakan dalam perjanjian kerja antara Awak Kapal dengan pemilik atau 
operator kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Setiap kapal yang mengangkut penumpang wajib menyediakan fasilitas kesehatan bagi 
penumpang. 
Fasilitas kesehatan meliputi : 

a. Ruang pengobatan atau perawatan; 
b. Peralatan medis dan obat-obatan; dan 
c. Tenaga medis. 
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5. STATUS HUKUM KAPAL 
Status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses: 

a. Pengukuran kapal; 
b. Pendaftaran kapal; dan 
c. Penetapan kebangsaan kapal. 

Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang 
diberi wewenang oleh Menteri. 
Pengukuran kapal dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode, yaitu:  

a. Pengukuran dalam negeri untuk kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 (dua puluh 
empat) meter; 

b. Pengukuran internasional untuk kapal yang berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter 
atau lebih; dan 

c. Pengukuran khusus untuk kapal yang akan melalui terusan tertentu. 
 
 Berdasarkan pengukuran diterbitkan Surat Ukur untuk kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-

kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Surat Ukur diterbitkan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan 
kepada pejabat yang ditunjuk. 

 Pada kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur wajib dipasang Tanda Selar. 

 Tanda Selar harus tetap terpasang di kapal dengan baik dan mudah dibaca. 

 Pemilik, operator kapal, atau Nakhoda harus segera melaporkan secara tertulis kepada Menteri apabila 
terjadi perombakan kapal yang menyebabkan perubahan data yang ada dalam Surat Ukur. Apabila terjadi 
perubahan data pengukuran ulang kapal harus segera dilakukan. 

 Kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada 
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang ditetapkan oleh Menteri. 

 
Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu: 

a. Kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang¬kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage); 
b. Kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan 
c. Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya 

dimiliki oleh warga negara Indonesia. 
 
 Pendaftaran kapal dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal 

Indonesia. 

 Sebagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik diberikan grosse akta pendaftaran kapal yang 
berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar. 

 Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang Tanda Pendaftaran. 

 Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh Menteri. 

 Pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat pendaftaran kapal untuk mendaftarkan kapalnya. 

 Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar di tempat pendaftaran 
lain. 

 Kapal asing yang akan didaftarkan di Indonesia harus dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan 
dari negara bendera asal kapal. 

 Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai 
pengganti. 

 Grosse akta pengganti hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada 
tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. 

 Pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama di tempat kapal tersebut semula 
didaftarkan. 

 Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia 
oleh Menteri. 

 
Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia diberikan dalam bentuk :  

a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih; 
b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari 

GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau 
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c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage). 
d. Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan pas sungai dan danau. 

 

 Kapal negara dapat diberi Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia. 

 Kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan 
kapal. 

 Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus menunjukkan identitas kapalnya secara jelas. 

 Setiap kapal asing yang memasuki pelabuhan, selama berada di pelabuhan dan akan bertolak dari 
pelabuhan di Indonesia, wajib mengibarkan bendera Indonesia selain bendera kebangsaannya. 

 
6. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan 

 Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus 
memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal. 

 Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari 
kapal diberi sertifikat. 

 Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal berupa Dokumen 
Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) untuk perusahaan dan 
Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) untuk kapal.  

 Sertifikat diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki 
kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah. 

 Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran diterbitkan oleh pejabat yang 
ditunjuk oleh Menteri. 

 
7. Manajemen keamanan kapal. 

 Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk ukuran tertentu harus memenuhi 
persyaratan manajemen keamanan kapal. 

 Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal diberi sertifikat. 

 Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal berupa Sertifikat Keamanan Kapal Internasional 
(International Ship Security Certificate/ ISSC). 

 Sertifikat diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki 
kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah. 

 Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal diterbitkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh 
Menteri. 

 Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal. 
 
 
6. FUNGSI, TUGAS, DAN KEWENANGAN SYAHBANDAR 
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. 
Syahbandar mempunyai tugas: 

a) Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan; 
b) Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran; 
c) Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan; 
d) Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air; 
e) Mengawasi kegiatan penundaan kapal; 
f) Mengawasi pemanduan; 
g) Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun; 
h) Mengawasi pengisian bahan bakar; 
i) Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang; 
j) Mengawasi pengerukan dan reklamasi; 
k) Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan; 
l) Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan; 
m) Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan; dan 
n) Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim. 
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Syahbandar mempunyai kewenangan: 
a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan; 
b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal; 
c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan; 
d. Melakukan pemeriksaan kapal; 
e. Menerbitkan surat persetujuan berlayar; 
f. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal; 
g. Menahan kapal atas perintah pengadilan; dan 
h. Melaksanakan sijil awak kapal. 

 
Surat Persetujuan Berlayar 

 Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh 
Syahbandar. 

 Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, 
setelah persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari pelabuhan. 

 Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi 
persyaratan kelaiklautan kapal atau pertimbangan cuaca. 

 
Sijil Awak Kapal 
Setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun harus memiliki kompetensi, dokumen 
pelaut, dan disijil oleh Syahbandar. 
Sijil Awak Kapal dilakukan dengan tahapan: 

a. Penandatanganan perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh pelaut dan perusahaan angkutan laut 
diketahui oleh Syahbandar; dan 

b. Berdasarkan penandatanganan perjanjian kerja laut, Nakhoda memasukkan nama dan jabatan Awak 
Kapal sesuai dengan kompetensinya ke dalam buku sijil yang disahkan oleh Syahbandar.  

 
TUGAS PRIBADI 

 
Dari materi di atas coba anda simpulkan dan dicatat pada catatan masing-masing kemudian serahkan 
hasilnya pada guru untuk dinilai ! 
 
 

TUGAS KELOMPOK 
 
Buatlah kelompok yang terdiri 4 – 5 orang, kemudian tiap kelompok membuat makalah tentang 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008, setelah itu diskusikan  dengan 
kelompok anda dan persentasikan di depan kelas untuk dinilai oleh guru ? 
 

 
 
LATIHAN SOAL : 
A. Soal nomor 1 sampai dengan 10 pilihlah jawaban yang paling tepat, dengan memberikan tanda X 

(silang) pada huruf di depannya. 
1. Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, 

atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, 
serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah .... 

a. Kapal  
b. Perahu 
c. Alat apung 
d. Sekoci 

2. Surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran adalah  
a. Surat Laut 
b. Surat Ukur 
c. Surat Izin Berlayar 
d. Surat Tanda Kebangsaan Kapal 
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3. Surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar 
dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan adalah 

a. Surat Laut 
b. Surat Ukur 
c. Surat Izin Berlayar 
d. Surat Tanda Kebangsaan Kapal 

4. Setiap kapal wajib memenuhi persayaratan kelaiklautan kapal yang meliputi .... kecuali. 
a Keselamatan kapal; 
b Pengawakan kapal; 
c Manajemen pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal; 
d Pemuatan;  

5. Pengukuran kapal dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode ..... kecuali  
a pengukuran dalam negeri; 
b pengukuran internasional; 
c pengukuran umum. 
d pengukuran khusus 

6. Pendaftaran kapal dicatat dalam buku daftar kapal Indonesia yang terdiri dari : 
a daftar harian; 
b daftar induk; 
c daftar central 
d daftar pusat. 

7. Surat tanda kebangsaan diberikan dalam bentuk .... kecuali : 
a Surat laut untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor 175 (GT. 175) atau 

lebih; 
b Pas tahunan untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor 7 (GT. 7) dan sampai 

dengan tonase kotor kurang dari 175 (< GT.175); 
c Pas kecil untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor kurang dari 7 (< GT. 

7); 
d Pas perairan danau untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan danau. 

8. Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia, harus memiliki .... kecuali 
a Sertifikat Keselamatan Kapal; 
b Sertifikat Keselamatan Radio;  
c Sertifikat Keselamatan navigasi 
d Sertifikat Garis Muat. 

9. Alat penolong terdiri dari .... kecuali 
a alat penolong kelompok; 
b sekoci penolong; 
c rakit penolong kembung; 
d rakit penolong tegar; 

10. Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki ............ : 
a Surat Persetujuan Berlayar 
b Surat Laut 
c Surat Tanda Kebangsaan Kapal 
d Surat Ukur 

 
B. ESSAY 

1. Coba anda jelaskan Tugas dan Kewajiban Syahbandar ? 
2. Persyaratan keselamatan kapal menurut peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2002 tentang 

Perkapalan ? 
3. Coba anda jelaskan Kelaiklautan kapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-

pelayarannya yang meliputi ? 
 

APLIKASI PENGEMBANGAN KARAKTER 
Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat lebih memahami Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 2008, kemudian siswa dapat menanamkan sikap karakter bangsa dan nilai-nilai 
Kewirausahaan melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008. 
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BAB XII 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2002 TENTANG PERKAPALAN 

 
Standar Kompetensi : Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Perikanan Bandar.  
Kompetensi Dasar  : Menerapkan PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan. 
 
1. PENGERTIAN  

1. Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan dan 
segala faktor yang mempengaruhinya sejak kapal dirancang-bangun sampai dengan kapal tidak 
digunakan lagi. 

2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga 
mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan 
di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 

3. Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Pemerintah ini. 

4. Tonase kapal adalah volume yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT) dan tonase 
bersih (net tonnage/NT). 

5. Daftar ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal. 
6. Surat ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran. 
7. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal adalah pejabat Pemerintah yang berwenang 

menyelenggarakan pendaftaran kapal Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

8. Surat Tanda Kebangsaan kapal Indonesia adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang 
memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai 
bendera kebangsaan. 

9. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, 
bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, 
dan elektronika kapal. 

10. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan 
keahlian di bidang keselamatan kapal. 

11. Dumping adalah setiap pembuangan limbah atau benda lain yang disengaja ke perairan, baik yang 
berasal dari kapal, maupun berupa kerangka kapal itu sendiri, kecuali pembuangan yang berasal dari 
operasi normal kapal. 

12. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau yang dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau 
operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum 
dalam buku sijil. 

13. Nahkoda kapal adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal serta 
mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

14. Pemimpin kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal 
untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, berbeda 
dengan yang dimiliki oleh nahkoda. 

15. Anak buah kapal adalah awak kapal selain nahkoda atau pemimpin kapal. 
16. Operator kapal adalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal. 
17. pelayar adalah semua orang yang ada di atas kapal. 
18. penumpang adalah pelayar yang ada di atas kapal selain awak kapal dan anak berumur kurang dario 

1 (satu) tahun. 
 

Pengadaan kapal merupakan kegiatan memasukan kapal dari luar negeri baik kapal bekas maupun kapal 
bangunan baru untuk didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia. 
Pengadaan kapal dapat dilakukan jika : 

a) Kapal memiliki dokumen dan surat-surat kapal yang lengkap dan sah; dan 
b) Kondisi kapal memenuhi persyaratan keselamatan kapal. 

 
2. KELAIKLAUTAN KAPAL 
Setiap kapal wajib memenuhi persayaratan kelaiklautan kapal yang meliputi : 

1. Keselamatan kapal; 
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2. Pengawakan kapal; 
3. Manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal; 
4. Pemuatan; dan 
5. Status hukum kapal 

Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal dibuktikan dengan sertifikat kapal dan/atau surat kapal 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. 
Setiap kapal yang akan berlayar dan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dapat diberikan surat 
izin berlayar. 
Berdasarkan kondidi geografi dan meteorologi ditetapkan daerah pelayaran dengan urutan sebagai berikut : 

1. Derah Pelayaran Semua Lautan; 
2. Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia; 
3. Daerah Pelayaran Lokal; 
4. Daerah Pelayaran Terbatas; 
5. Daerah Pelayaran Pelabuhan; dan 
6. Daerah Pelayaran Perairan Daratan. 

 
Setiap kapal yang berlayar di daerah pelayaran  wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai 
dengan daerah pelayarannya. 
Kapal yang memenuhi persyaratan melayari daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih tinggi, memenuhi 
persyaratan juga untuk daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih rendah. 
Derah pelayaran yang diizinkan pada suatu kapal dicantumkan dalam sertifikat keselamatan kapal. 
 
3. PENGUKURAN KAPAL 
Setiap kapal yang digunakan untuk berlayar wajib diukur. 
Pengukuran kapal dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode : 

a) pengukuran dalam negeri; 
b) pengukuran internasional; 
c) pengukuran khusus. 

Metode pengukuran dalam negeri dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang berukuran 
panjang kurang dari 24 m (dua puluh empat meter). 
Metode pengukuran internasional dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang berukuran 
panjang 24 m (dua puluh empat meter) atau lebih. 
Metode pengukuran khusus dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang akan melewati 
terusan tertentu. 
Atas permintaan pemilik, pengukuran kapal dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran 
internasional. 
Kapal yang telah diukur menurut metode pengukuran internasional tidak dibenarkan diukur ulang dengan 
metode pengukuran dalam negeri. 
Hasil pengukuran kapal disusun dalam daftar ukur kapal, untuk menetapkan ukuran dan tonase kapal. 
Jika dari perhitungan hasil pengukuran yang disusun dalam daftar ukur kapal diperoleh ukuran isi kotor 
sekurang-kurangnya 20 m3 (dua puluh meter kubik) yang setara dengan tonase kotor 7 (GT.7) atau lebih, 
terhadap kapal yang diukur diterbitkan surat ukur. 
Surat ukur diterbitkan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk. 
Surat ukur berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 
Surat ukur tidak berlaku apabila kapal tidak dipergunakan lagi antara lain karena kapal : 

a) ditutuh (scrapping); 
b) tenggelam; 
c) musnah; 
d) terbakar; atau 
e) dinyatakan hilang. 

  
Surat ukur yang dinyatakan tidak berlaku dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.  
Surat ukur dinyatakan batal apabila : 

a) Pengukuran dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11; atau 
b) Diperoleh secara tidak sah dan/atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. 

Surat ukur baru sebagai pengganti surat ukur yang telah ada diterbitkan apabila : 
a) nama kapal berubah; 
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b) surat ukur rusak, hilang atau musnah; 
c) kapal diukur ulang karena surat ukur dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(4); 
d) kapal diukur ulang karena adanya perubahan bangunan yang menyebabkan berubahnya rincian 

yang dicantumkan dalam surat ukur; 
e) surat ukur sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 telah habis masa berlakunya. 

 
Pada kapal yang telah diukur wajib dipasang tanda selar. 
Tanda selar harus tetap terpasang di kapal dengan baik serta mudah dibaca 
 
4. PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL INDONESIA 
Pendaftaran kapal meliputi pendaftaran hak milik, pembebanan hipotek dan hak kebendaan lainnya atas kapal. 
Pendaftaran kapal dicatat dalam buku daftar kapal Indonesia yang terdiri dari : 

a) daftar harian; 
b) daftar induk; 
c) daftar pusat. 

Buku daftar kapal diselenggarakan sebagai berikut : 
a) daftar harian dan daftar induk diselenggarakan di setiap tempat pendaftaran kapal; 
b) daftar pusat diselenggarakan secara terpusat di tempat yang ditetapkan oleh Menteri. 

 
Pendaftaran hak milik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akte pendaftaran oleh Pejabat Pendaftar dan 
Pencatat Baliknama Kapal. 
Untuk setiap akte pendaftaran hak milik atas kapal diterbitkan satu grosse akte yang diberikan kepada pemilik 
kapal. 
Grosse akte merupakan salinan pertama dari minut akte yang merupakan asli akte pendaftaran kapal. 
Akte pendaftaran harus memuat hal-hal sebagai berikut : 

a) Nomor dan tanggal akte; 
b) Nama dan tempat kedudukan pejabat pendaftaran kapal; 
c) Nama dan domisili pemilik; 
d) Data kapal; dan 
e) Uraian singkat kepemilikan kapal. 

Dalam hal grosse akte pendaftaran hilang, dapat diterbitkan grosse akte pengganti berdasarkan penetapan 
pengadilan. 
Pendaftaran hak milik atas kapal harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut : 

a) Bukti kepemilikan; 
b) Identitas pemilik; dan 
c) Surat ukur. 

Tanda pendaftaran yang harus dipasang pada kapal yang telah didaftar berupa rangkaian dari angka dan huruf 
yang menunjukkan tahun pendaftaran, kode pengukuran dari tempat kapal didaftar dan nomor akte 
pendaftaran. 
Kapal dicoret dari daftar kapal apabila : 
ada permintaan tertulis dari pemilik dengan alasan sebagai berikut : 

a) Kapal tenggelam; 
b) Kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh; 
c) Terjadi hal-hal tersebut dalam pasal 667 kitab undang-undang hukum dagang; 
d) Kapal ditutuh (scrapping); 
e) Kapal beralih kepemilikan kepada warga negara dan atau badan hukum asing; 

Kapal yang telah didaftar di Indonesia dapat diberikan surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sebagai bukti 
kebangsaan. 
Surat tanda kebangsaan diberikan dalam bentuk : 

a) Surat laut untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor 175 (GT. 175) atau 
lebih; 

b) Pas tahunan untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor 7 (GT. 7) dan 
sampai dengan tonase kotor kurang dari 175 (< GT.175); 

c) Pas kecil untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor kurang dari 7 (< GT. 
7); 

d) Pas perairan daratan untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan daratan. 
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Surat tanda kebangsaan kapal berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 
Surat tanda kebangsaan kapal diberikan apabila dilengkapi persyaratan : 

a) Fotokopi grosse akte pendaftaran/balik nama kapal; 
b) Fotokopi surat ukur; 
c) Surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal. 
d) Bukti kepemilikan kapal; 
e) Surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal. 

 
Surat tanda kebangsaan kapal diberikan sebagai dasar bagi kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia 
sebagai bendera kebangsaan. 
Kapal harus menunjukkan identitas dengan mengibarkan bendera Indonesia, mencantumkan nama kapal dan 
tempat pendaftaran kapal atau tempat penerbitan surat tanda kebangsaan kapal. 
Surat tanda kebangsaan kapal tidak dapat diterbitkan apabila : 

a) Pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan Pengadilan; atau 
b) Akte pendaftaran kapal dibatalkan; 
c) Tidak dipenuhinya salah satu persyaratan.  

Surat tanda kebangsaan kapal dapat dibatalkan jika : 
a) Surat tanda kebangsaan diperoleh secara tidak sah; 
b) Kapal dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; 
c) Akte pendaftaran dibatalkan; atau 
d) Pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan pengadilan. 

Surat tanda kebangsaan kapal tidak berlaku lagi jika : 
a) Masa berlakunya telah habis; 
b) Kapal bukan lagi kapal indonesia; 
c) Data kapal yang tercantum dalam surat tanda kebangsaan kapal telah berubah; 
d) Kapal tenggelam dan tidak dipergunakan lagi; atau 
e) Kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh. 

 
5. KESELAMATAN KAPAL 
Setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia harus memenuhi 
persyaratan keselamatan kapal. 
Persyaratan keselamatan kapal untuk : 

a) Kapal dibangun secara tradisional; 
b) Kapal motor dengan tonase kotor kurang dari 35 (< GT. 35); 
c) Kapal penangkap ikan; 
d) Kapal yang tidak memiliki penggerak sendiri dan tidak berawak; 
e) Kapal pesiar yang tidak digunakan untuk kegiatan niaga; 
f) Kapal yang diperuntukan berlayar di perairan daratan; 

 
1. Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikasi 
Sejak kapal dirancang-bangun, dibangun, dioperasikan sampai dengan kapal tidak digunakan lagi, harus 
diperiksa dan diuji kondisi teknis dan keselamatannya oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal. 
Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau anak buah kapal harus memberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa 
Keselamatan Kapal apabila mereka mengetahui bahwa kondisi kapal atau bagian dari kapalnya, dinilai tidak 
memenuhi persyaratan keselamatan kapal. 
Pemilik kapal, operator, nakhoda atau pemimpin kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang 
dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian. 
Apabila diperlukan, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal berwenang naik diatas kapal untuk melaksanakan 
pemeriksaan dan pengujian kondisi teknis keselamatan kapal. 
Jenis pemeriksaan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, berdasarkan waktu pelaksanaan, 
terdiri dari : 

a) Pemeriksaan pertama; 
b) Pemeriksaan tahunan; 
c) Pemeriksaan pembaharuan; 
d) Pemeriksaan antara; 
e) Pemeriksaan diluar jadual; dan 
f) Pemeriksaan karena kerusakan dan perbaikan. 
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Setiap jenis pemeriksaan harus mengikuti tata cara dan petunjuk pemeriksaan. 
Setiap kapal yang berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan memenuhi persyaratan keselamatan kapal, 
diberikan sertifikat keselamatan kapal. 
Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia, harus memiliki : 

a) Sertifikat Keselamatan Kapal; 
b) Sertifikat Keselamatan Radio; dan 
c) Sertifikat Garis Muat. 

 
Khusus kapal penumpang yang berlayar di perairan Indonesia, wajib dilengkapi dengan Sertifikat Keselamatan 
Kapal Penumpang. 
Kapal harus memiliki sertifikat sesuai dengan daerah pelayarannya. 
Kapal untuk daerah pelayaran semua lautan atau pelayaran internasional harus memiliki sertifikat sesuai 
dengan ketentuan konvensi Internasional. 
Sertifikat berdasarkan jenis pemeriksaan digolongkan sebagai : 

a) Sertifikat sementara; 
b) Sertifikat pertama; dan 
c) Sertifikat pembaharuan; 

Sertifikat diberikan oleh Menteri. 
Sertifikat kapal tidak berlaku apabila : 

a) Masa berlaku sudah berakhir; 
b) Tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (endorsemen); 
c) Kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; 
d) Kapal berubah nama; 
e) Kapal berganti bendera; 
f) Kapal tidak sesuai lagi dengan data- data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal; 
g) Kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perobahan konstruksi kapal, perubahan ukuran 

utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal; 
h) Kapal tenggelam atau hilang; atau 
i) Kapal ditutuh (scrapping). 

Sertifikat kapal dibatalkan apabila : 
a) Keterangan-keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata 

tidak sesuai dengan yang sebenarnya; 
b) Kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; atau 
c) Sertifikat diperoleh secara tidak sah. 

 
2. Klasifikasi Kapal 
Untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal, kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu, wajib 
diklasifikasikan pada badan klasifikasi. 
Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk untuk melaksanakan 
pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang berkenaan dengan 
pemenuhan persyaratan keselamatan kapal. 
Menteri dapat menggunakan hasil pemeriksaan tersebut dalam proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal. 
Badan klasifikasi yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan kapal wajib melaporkan 
kegiatannya kepada Menteri. 
 
3. Konstruksi dan Stabilitas 

a) Material untuk pembangunan kapal atau perombakan kapal harus dari bahan yang memenuhi syarat 
dan mempunyai legalitas pengujian bahan yang dikukuhkan dalam bentuk sertifikat yang didapat 
melalui proses pemeriksaan dan pengujian. 

b) Bangunan kapal harus memenuhi persyaratan tata susunan dan dikonstruksikan sesuai dengan 
ketentuan keselamatan kapal. 

c) Kapal dengan panjang tertentu harus dibangun dengan konstruksi dasar ganda pada seluruh luas lantai 
kamar mesin sampai ke sekat ceruk haluan. 

d) Setiap kapal sekurang-kurangnya harus mempunyai sekat tubrukan, sekat buritan dan sekat-sekat 
kedap air yang membatasi sebelah depan dan belakang kamar mesin. Sekat tubrukan harus 
dikonstruksikan sedemikian kokoh serta membentang sampai dengan geladak sekat atau geladak 
lambung timbul, dan harus ditempatkan pada jarak tertentu dari garis tegak depan kapal. 
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e) Setiap kapal harus mempunyai peralatan tambat yang tepat guna, digerakkan dengan sumber tenaga 
yang sesuai serta dapat dilayani dengan cepat dan tepat dalam situasi apapun yang terjadi terhadap 
kapal. 

f) Setiap kapal harus mempunyai daya apung yang aman, dibangun dengan kompartemen-
kompartemen, pintu-pintu, bukaan-bukaan dan jendela-jendela kedap air serta memenuhi kriteria 
stabilitas sesuai dengan persyaratan bagi peruntukannya yang ditunjukkan dalam informasi stabilitas 
kapal. 

g) Setiap kapal harus dilengkapi dengan pompa bilga, pompa balas dan pompa pelayanan umum dengan 
jumlah dan kapasitas yang cukup sesuai dengan peruntukkannya. 

h) Tata susunan pompa bilga, pompa balas dan pompa pelayanan umum harus sedemikian rupa sehingga 
dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. 

i) Pompa balas dan pompa pelayanan umum dapat berfungsi sebagai pompa bilga. 
j) Semua saluran pipa ke arah lambung kapal, pada ujung isap harus dilengkapi dengan saringan dan 

katup yang dapat dioperasikan dari tempat pengendalian atau dari tempat yang mudah dijangkau. 
k) Sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) pompa yang disambung dengan sistem bilga utama, dan salah 

satu pompa tersebut boleh digerakkan oleh mesin penggerak utama. 
l) Sistem pompa bilga harus mampu beroperasi dalam keadaan kapal tegak maupun miring. 
m) Setiap kapal yang dikonstruksikan dengan dasar ganda harus dilengkapi saluran balas dengan pompa 

yang tepat guna, sehingga stabilitas kapal tetap dapat diatur. 
 
4. Instalasi Mesin dan Instalasi Listrik 

a) Mesin penggerak utama dan mesin bantu, harus dari jenis yang diperuntukkan bagi kapal dan harus 
bekerja dengan baik. 

b) Pemasangan mesin penggerak utama dan mesin-mesin bantu harus memenuhi persyaratan 
keselamatan, kekuatan, keamanan dan memiliki pondasi yang kuat. 

c) Bahan bakar mesin penggerak utama dan mesin bantu harus dari jenis yang 
memenuhi persyaratan. 

d) Tata susunan kamar mesin, pintu utama dan pintu darurat, tangga-tangga, lampu¬lampu penerangan, 
sistem peranginan dalam kamar mesin harus dapat menjamin keselamatan dan keamanan bagi 
petugas jaga kamar mesin. 

e) Ketel uap sebagai salah satu instalasi di kapal harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

f) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 
1. persyaratan pelayanan; 
2. persyaratan pengamanan; dan 
3. tata cara pengoperasian. 

g) Setiap kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan sumber 
tenaga listrik utama dan sumber tenaga listrik darurat yang memenuhi persyaratan sehingga dapat 
digunakan dalam berbagai keadaan apapun untuk keselamatan kapal. 

h) Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi dengan sarana penggerak kemudi utama 
dan bantu yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal. 

 
5. Perlindungan, Perangkat Penemu Dan Pemadam Kebakaran 

Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus: 
a) dirancang bangun dan dikonstruksikan dalam zona-zona vertikal utama dan horisontal untuk 

perlindungan terhadap bahaya kebakaran; dan 
b) dilengkapi dengan perangkat penemu kebakaran yang dipasang secara tetap dan memenuhi 

persyaratan. 
Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi: 

a) sistem pemadam kebakaran dan alat pemadam kebakaran jinjing yang memenuhi persyaratan; dan 
b) perlengkapan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan. 

 
6. Alat Penolong 

Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus memiliki alat penolong. 
Alat penolong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a) Dibuat dari bahan dan mutu yang memenuhi syarat; 
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b) Mempunyai konstruksi dan daya apung yang baik, sesuai dengan kapasitas dan beban yang 
ditentukan; 

c) Diberi warna yang menyolok sehingga mudah dilihat; 
d) Telah lulus uji coba produksi dan uji coba pemakaian dalam pengoperasian dan diberi tanda 

legalitas; 
e) Dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal dan/atau spesifikasi alat penolong; dan 
f) Ditempatkan pada tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
Alat penolong terdiri dari : 

a) alat penolong perorangan; 
b) sekoci penolong; 
c) rakit penolong kembung; 
d) rakit penolong tegar; 
e) sekoci penyelamat; 
f) alat apung; dan 
g) alat peluncur. 

 
7. Perlengkapan Navigasi Kapal 

Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan perlengkapan navigasi dan 
navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan. 
 
8. Perangkat Komunikasi Radio Kapal 

Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan wilayah pelayarannya dalam dinas bergerak pelayaran, wajib dilengkapi 
dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan. 
Setiap perangkat komunikasi radio kapal harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga terjamin keamanan dan 
fungsi kerjanya. 
Setiap perangkat komunikasi radio kapal harus memiliki surat izin komunikasi radio kapal. 
Setiap kapal yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio, jika sedang berlayar harus menyelenggarakan 
dinas jaga radio pada frekuensi-frekuensi mara bahaya dan keselamatan serta informasi keselamatan pelayaran 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Untuk keperluan dinas jaga radio dimaksud dalam ayat (1) harus tersedia sekurang-kurangnya 1 (satu) orang 
yang berkualifikasi untuk komunikasi radio mara bahaya dan keselamatan serta memiliki sertifikat sesuai 
dengan peraturan radio yang berlaku. 
Setiap orang yang bertanggung jawab atas dinas jaga radio kapal selama dalam pelayaran wajib 
menyelenggarakan tugas-tugas : 

a. Menerima dan/atau memancarkan berita mara bahaya, berita segera dan berita keselamatan 
pelayaran; 

b. Berita dalam usaha pencarian dan pertolongan; 
c. Berita keselamatan mengenai navigasi dan meteorologi; 
d. Berita-berita lain mengenai keperlua kapal dan pelayaran; 
e. Melaporkan posisi kapal; dan 
f. Mengisi buku harian radio kapal; 

 
Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan peralatan meteorologi 
sesuai dengan persyaratan. 
Kapal harus menyampaikan informasi cuaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Nakhoda atau pemimpin kapal yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan 
keselamatan berlayar wajib menyebarluaskan berita hal itu kepada pihak lain dan/ atau instansi pemerintah 
terkait. 
 
6. PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL 
Setiap pemilik, operator, nahkoda atau pemimpin kapal,anak buah kapal dan pelayar mencegah timbulnya 
pencemaran lngkungan oleh minyak, bahan beracun, kotoran, sampah dan limbah bahan berbahaya dan 
beracun dari kapalnya. 
Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah atau bahan lain keperaian apabila tidak memenuhi 
persyaratan yang mencakup kriteria buangan,cara,pembuangan dan lokasi buangan. 
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Limbah dikapal yang dilarang dibuang ke perairan,harus ditampung dikapal dan kemudian dipindahkan ke 
fasilitas penampungan limbah yang tersedia di pelabuhan. 
Setiap kapal dilarang mengeluarkan emisi gas buang melebihi ambang batas yang ditetapkan. 
Kapal yang telah dilengkapi dengan peralatan pencegahan pencemaran yang memenuhi persyaratan dan telah 
diperiksa,diberikan sertifikat pencegahan pencemaran perairan dengan masa laku 5 (lima) tahun. 
Sertifikat yang dikeluarkan sesuai konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran laut dari kapal pada 
kapal asing oleh pejabat asing yang berwenang,diakui sama dengan sertifikat. Sertifikat pencegahan 
pencemaran diterbitkan oleh Menteri. 
Setiap kapal wajib memiliki : 

a. Tata cara penanggulangan keadaan darurat pencemaran perairan;dan 
b. Daftar tugas pelaksanaan penanggulangan pencemaran perairan 

 
TUGAS PRIBADI 

 
Dari materi di atas coba anda simpulkan dan dicatat pada catatan masing-masing kemudian serahkan 
hasilnya pada guru untuk dinilai ! 
 

TUGAS KELOMPOK 
 
Buatlah kelompok yang terdiri 4 – 5 orang, kemudian tiap kelompok membuat makalah tentang 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2002, setelah itu diskusikan  
dengan kelompok anda dan persentasikan di depan kelas untuk dinilai oleh guru ? 

 
 

LATIHAN SOAL : 
I. Soal nomor 1 sampai dengan 10 pilihlah jawaban yang paling tepat, dengan memberikan tanda X 

(silang) pada huruf di depannya. 
1. Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, 

atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, 
serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah..  

a. Kapal  
b. Perahu 
c. Alat apung 
d. Sekoci 

2. Surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran adalah  
a. Surat Laut 
b. Surat Ukur 
c. Surat Izin Berlayar 
d. Surat Tanda Kebangsaan Kapal 

3. Surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar 
dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan adalah 

a. Surat Laut 
b. Surat Ukur 
c. Surat Izin Berlayar 
d. Surat Tanda Kebangsaan Kapal 

4. Setiap kapal wajib memenuhi persayaratan kelaiklautan kapal yang meliputi .... kecuali. 
a. Keselamatan kapal; 
b. Pengawakan kapal; 
c. Manajemen pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal; 
d. Pemuatan;  

5. Pengukuran kapal dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode ..... kecuali  
a. pengukuran dalam negeri; 
b. pengukuran internasional; 
c. pengukuran umum. 
d. pengukuran khusus 

6. Pendaftaran kapal dicatat dalam buku daftar kapal Indonesia yang terdiri dari : 
a. daftar harian; 
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b. daftar induk; 
c. daftar central 
d. daftar pusat. 

7. Surat tanda kebangsaan diberikan dalam bentuk .... kecuali : 
a. Surat laut untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor 175 (GT. 175) atau 

lebih; 
b. Pas tahunan untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor 7 (GT. 7) dan 

sampai dengan tonase kotor kurang dari 175 (< GT.175); 
c. Pas kecil untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor kurang dari 7 (< GT. 

7); 
d. Pas perairan danau untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan danau. 

8. Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia, harus memiliki .... kecuali 
a. Sertifikat Keselamatan Kapal; 
b. Sertifikat Keselamatan Radio;  
c. Sertifikat Keselamatan navigasi 
d. Sertifikat Garis Muat. 

9. Alat penolong terdiri dari .... kecuali 
a. alat penolong kelompok; 
b. sekoci penolong; 
c. rakit penolong kembung; 
d. rakit penolong tegar; 

10. Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki ............ : 
a. Surat Persetujuan Berlayar 
b. Surat Laut 
c. Surat Tanda Kebangsaan Kapal 
d. Surat Ukur 

 
II. ESSAY 

1. Coba anda jelaskan Tugas dan Kewajiban Syahbandar ? 
2. Persyaratan keselamatan kapal menurut peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2002 tentang 

Perkapalan ? 
3. Coba anda jelaskan Kelaiklautan kapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-

pelayarannya yang meliputi ? 
 

APLIKASI PENGEMBANGAN KARAKTER 
 

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat lebih memahami PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2002, kemudian siswa dapat menanamkan sikap karakter bangsa 
dan nilai-nilai Kewirausahaan melaksanakan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 51 TAHUN 2002. 

 
 

BAB XIV 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG KEPELAUTAN 

 
Standar Kompetensi : Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Perikanan Bandar.  
Kompetensi Dasar  : Menerapkan PP No. 7 Tahun 2000  tentang Kepelautan.  
 
1. PENGERTIAN 

1. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau 
operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang 
tercantum dalam buku sijil. 

2. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai 
awak kapal. 

3. Sertifikat kepelautan adalah dokumen kepelautan yang sah dengan nama apapun yang 
diterbitkan oleh Menteri atau yang diberi kewenangan oleh Menteri.  
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2. JENIS SERTIFIKASI KEPELAUATAN 
Setiap pelaut yang bekerja pada kapal niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau harus 
mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 
ini. 
Setiap awak kapal harus memiliki sertifikat kepelautan. 
Jenis sertifikat kepelautan yang dimaksud terdiri dari: 

a Sertifikat Keahlian Pelaut ; 
 Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika ; 

a. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I; 
b. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II;  
c. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III; 
d. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV; 
e. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V; 
f. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat Dasar. 

 Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan; 
a. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat I; 
b. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat II;  
c. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III;  
d. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat IV; 
e. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat V; 
f. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat Dasar. 

 Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika. 
a. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I; 
b. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II; 
c. Sertifikat Operator Umum; 
d. Sertifikat Operator Terbatas. 

b Sertifikat Keterampilan Pelaut. 
 Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut adalah Sertifikat Keterampilan Dasar Keselamatan 

(Basic Safety Training). 
 Sertifikat Keterampilan Khusus  

a Sertifikat Keselamatan Kapal Tanki (Tanker Safety); 
b Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Roro; 
c Sertifikat Keterampilan Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamat 

(Survival Craft dan Rescue Boats); 
d Sertifikat Keterampilan Sekoci Penyelamat Cepat (Fast Rescue Boats); 
e Sertifikat Keterampilan Pemadaman Kebakaran Tingkat Lanjut (Advance Fire 

Fighting); 
f Sertifikat Keterampilan Pertolongan Pertama (Medical Emergency First Aid); 
g Sertifikat Keterampilan Perawatan Medis di atas Kapal (Medical Care on Boats); 
h Sertifikat Radar Simulator; 
i Sertifikat ARPA Simulator; 

Pada setiap kapal yang berlayar, harus berdinas : 
1. Seorang nakhoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat 

keterampilan pelaut sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, jenis kapal dan daya penggerak 
kapal; 

2. sejumlah rating yang memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut 
sesuai dengan jenis tugas, ukuran dan tata susunan kapal. 

Buku Pelaut 
1. Setiap pelaut yang bekerja di kapal dengan ukuran kurang dari GT.35 untuk kapal jenis tertentu, 

ukuran GT. 35 atau lebih untuk kapal dengan tenaga penggerak mesin, dan ukuran GT. 105 atau 
lebih untuk kapal tanpa tenaga penggerak mesin, harus disijil oleh pejabat Pemerintah yang ditunjuk 
oleh Menteri. 

2. Bagi pelaut yang telah disijil diberikan Buku Pelaut. 
3. Buku pelaut sebagaimana dimaksud dalam merupakan identitas bagi pelaut dan berlaku sebagai 

dokumen perjalanan bagi pelaut yang akan naik kapal di luar negeri atau menuju Indonesia setelah 
turun kapal di luar negeri. 
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3.PERSYARATAN SEBAGAI AWAK KAPAL 
Untuk dapat bekerja sebagai awak kapal, wajib memenuhi persyaratan : 

1. Memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau Sertifikat Keterampilan Pelaut; 
2. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun; 
3. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk 

itu; 
4. Disijil. 

Setiap pelaut yang akan disijil harus memiliki Perjanjian Kerja Laut yang masih berlaku. 
Perjanjian Kerja Laut harus memuat hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan memenuhi 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
4. KESEJAHTERAAN AWAK KAPAL 

Kesejahteraan Awak Kapal : 
1. Jam kerja bagi awak kapal ditetapkan 8 (delapan) jam setiap hari dengan 1 (satu) hari libur setiap 

minggu dan hari-hari libur resmi. 
2. Perhitungan gaji jam kerja bagi awak kapal ditetapkan 44 (empat puluh empat) jam setiap minggu. 
3. Jam kerja melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud dan dipekerjakan pada hari-hari libur 

dihitung lembur. 
4. Setiap awak kapal harus diberikan waktu istirahat paling sedikit 10 (sepuluh) jam dalam jangka 

waktu 24 (dua puluh empat) jam yang dapat dibagi 2, yang salah satu di antaranya tidak kurang dari 
6 (enam) jam kecuali dalam keadaan darurat. 

5. Pelaksanaan tugas-tugas darurat demi keselamatan berlayar dan muatan termasuk latihan-latihan di 
kapal atau untuk memberikan pertolongan dalam bahaya sesuai peraturan keselamatan pelayaran, 
tidak dihitung lembur. Pelaut muda atau pelaut yang berumur antara 16 tahun sampai dengan 18 
tahun dan dipekerjakan sebagai apapun di atas kapal, tidak diperbolehkan untuk : dipekerjakan 
melebihi 8 jam sehari dan 40 jam seminggu; dipekerjakan pada waktu istirahat, kecuali dalam hal-
hal. 

6. Upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Upah lembur per jam dihitung dengan = Upah minimum / 190 x 1,25 
8. Hari libur yang dibayar dihitung untuk setiap bulan 4 (empat) hari kerja, yang besarnya setiap hari 

1/30 (seperti gapuluh) dari gaji minimum bulanan. 
9. Setiap awak kapal berhak mendapatkan cuti tahunan yang lamanya paling sedikit 20 (dua puluh) hari 

kalender untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun bekerja. 
10. Atas permintaan pengusaha angkutan di perairan, awak kapal yang mendapatkan hak cuti tahunan 

dapat mengganti hak cutinya dengan imbalan upah sejumlah hari cuti yang tidak dinikmatinya. 
11. Pengusaha angkutan di perairan wajib menyediakan makanan dan alat-alat pelayanan dalam jumlah 

yang cukup dan layak untuk setiap pelayaran bagi setiap awak kapal di atas kapal. 
12. Makanan harus memenuhi jumlah, ragam serta nilai gizi dengan jumlah minimum 3.600 kalori per 

hari yang diperlukan awak kapal untuk tetap sehat dalam melakukan tugas-tugasnya di kapal. 
13. Air tawar harus tetap tersedia di kapal dengan jumlah yang cukup dan memenuhi standar 

kesehatan. 
14. Alat-alat pelayanan seperti peralatan dapur dan atau peralatan memasak, serta perlengkapan ruang 

makan, harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan baik. 
15. Awak kapal yang habis masa kontrak kerjanya harus dikembalikan ke tempat domisilinya atau ke 

pelabuhan di tempat perjanjian kerja laut ditandatangani. Jika awak kapal memutuskan hubungan 
kerja atas kehendak sendiri, pengusaha angkutan di perairan dibebaskan dari kewajiban pembiayaan 
untuk pemulangan yang bersangkutan. 

16. Apabila masa kontrak dari awak kapal habis masa berlakunya pada saat kapal dalam pelayaran, 
awak kapal yang bersangkutan diwajibkan meneruskan pelayaran sampai di pelabuhan pertama 
yang disinggahi dengan mendapat imbalan upah dan kesejahteraan sejumlah hari kelebihan dari 
masa kontrak. 

17. Biaya-biaya merupakan tanggungan pengusaha angkutan di perairan, yang meliputi biaya-biaya 
pemulangan, penginapan dan makanan sejak diturunkan dari kapal sampai tiba di tempat 
domisilinya. 
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18. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha angkutan di perairan karena kapal 
musnah atau tenggelam, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar pesangon kepada awak 
kapal yang bersangkutan sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir dan hak lainnya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

19. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha angkutan di perairan karena kapal 
dianggurkan, atau dijual, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar pesangon kepada awak 
kapal sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

20. Pengusaha angkutan di perairan wajib menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi awak 
kapal yang sakit atau cidera selama berada di atas kapal. 

21. Awak kapal yang sakit atau cedera akibat kecelakaan sehingga tidak dapat bekerja atau harus 
dirawat, pengusaha angkutan di perairan selain wajib membiayai perawatan dan pengobatan juga 
wajib membayar gaji penuh jika awak kapal tetap berada atau dirawat di kapal. 

22. Jika awak kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diturunkan dari kapal untuk perawatan 
di darat, pengusaha angkutan di perairan selain wajib membiayai perawatan dan pengobatan, juga 
wajib membayar sebesar 100 % dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan pertama dan sebesar 
80 % dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan berikutnya, sampai yang bersangkutan sembuh 
sesuai surat keterangan petugas medis, dengan ketentuan tidak lebih dari 6 (enam) bulan untuk 
yang sakit dan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk yang cedera akibat kecelakaan. 

23. Bila awak kapal diturunkan dan dirawat di luar negeri, selain biaya perawatan dan pengobatan, 
pengusaha angkutan di perairan juga menanggung biaya pemulangan kembali ke tempat 
domisilinya. 

24. Jika awak kapal setelah dirawat akibat kecelakaan kerja, menderita cacat tetap yang mempengaruhi 
kemampuan kerja, besarnya santunan ditentukan :cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan 
kerja hilang 100 %, besarnya santunan minimal Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); 

25. Cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang, besarnya santunan ditetapkan 
sebesar persentase dari jumlah sebagaimana ditetapkan dalam huruf a, sebagai berikut: 
a Kehilangan satu lengan :  40 % 
b Kehilangan kedua lengan : 100 % 
c Kehilangan satu telapak tangan : 30 % 
d Kehilangan kedua telapak tangan : 80 % 
e Kehilangan satu kaki dari paha :  40 % 
f Kehilangan kedua kaki dari paha : 100 % 
g Kehilangan satu telapak kaki : 30 % 
h kehilangan kedua telapak kaki : 80 % 
i kehilangan satu mata : 30 % 
j kehilangan kedua mata : 100 % 
k kehilangan pendengaran satu telinga : 15 % 
l kehilangan pendengaran kedua telinga : 40 % 

26. Jika awak kapal kehilangan beberapa anggota badan, besarnya santunan ditentukan dengan 
menjumlahkan besarnya persentase, dengan ketentuan tidak melebihi jumlah. 

27. Jika awak kapal meninggal dunia di atas kapal, pengusaha angkutan di perairan wajib menanggung 
biaya pemulangan dan penguburan jenasahnya ke tempat yang dikehendaki oleh keluarga yang 
bersangkutan sepanjang keadaan memungkinkan. 

28. Jika awak kapal meninggal dunia, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar santunan: 
a Untuk meninggal karena sakit besarnya santunan minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah); 
b Untuk meninggal akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal Rp 150.000.000,- (seratus 

lima puluh juta rupiah). 
29. Akomodasi awak kapal di atas kapal harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesejahteraan 

awak kapal. Penempatan, tata susunan dan pengaturan serta hubungan dengan ruangan lain dari 
akomodasi awak kapal harus sedemikian rupa sehingga menjamin keselamatan awak kapal yang 
cukup, perlindungan terhadap cuaca dan air laut, dan disekat dari panas dan dingin serta kebisingan 
dari ruangan-ruangan mesin dan ruangan-ruangan lainnya, serta tidak ada pintu-pintu langsung ke 
kamar tidur dari ruangan muatan, ruangan mesin atau dari ruangan dapur dan ruangan-ruangan 
penyimpanan. Bagian dari sekat, harus memisahkan ruangan-ruangan dari kamar tidur dan sekat 
luar harus dibuat dari baja atau bahan sejenis yang diakui dan harus kedap air dan kedap gas. 
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30. Semua kamar tidur harus terletak lebih tinggi dari garis muat di lambung kapal. Ketentuan dapat 
dikecualikan bagi kapal-kapal tertentu atau kapal-kapal penumpang tertentu. 

31. Semua ruangan tempat tinggal awak kapal harus dilengkapi dengan pencegah masuknya serangga 
melalui pintu-pintu, jendela-jendela dan lubang-lubang ke dalam ruangan. 

32. Semua ruangan tempat tinggal awak kapal harus tetap dirawat dan dijaga dalam keadaan bersih dan 
baik dan tidak boleh diisi dan digunakan untuk menyimpan barang-barang lainnya. 

33. Ketentuan luas lantai ruang tidur untuk setiap awak kapal adalah: 
a paling sedikit 2.00 M2 untuk kapal-kapal lebih kecil dari GT.500; 
b paling sedikit 2.35 M2 untuk kapal-kapal dengan ukuran GT.500 ke atas; 
c paling sedikit 2.78 M2 untuk kapal-kapal dengan ukuran GT.3.000 ke atas. 

34. Setiap perwira harus mempunyai satu kamar tidur untuk sendiri, sedangkan untuk rating satu kamar 
tidur untuk 2 (dua) orang, kecuali di kapal-kapal penumpang. 

35. Untuk kamar tidur rating di kapal-kapal penumpang yang satu kamar tidur terdapat 4 (empat) 
tempat tidur, maka luas lantai per orang minimal 2,22 M2. Luas lantai sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3), termasuk luas lantai untuk menempatkan tempat tidur, meja, lemari, laci tempat 
menyimpan dan kursi. Bagi setiap awak kapal harus disediakan sebuah tempat tidur yang layak yang 
tidak boleh diletakkan rapat satu sama lain. 

36. Ukuran setiap tempat tidur minimal 180 x 68 cm dan bahan tempat tidur harus menggunakan bahan 
standar yang diakui.Tinggi langit-langit kamar tidur minimal 190 cm dari lantai. 

37. Jika suatu kamar tidur dilengkapi dengan tempat tidur bertingkat, tempat tidur terbawah tingginya 
minimal 30 cm dari lantai, dan tempat tidur atas, di pertengahan tinggi antara tempat tidur bawah 
dan sisi bawah langit-langit. Semua kamar tidur yang telah dilengkapi dengan tempat tidur, lemari, 
laci tempat menyimpan, meja dan kursi, harus mempunyai kenyamanan yang layak. 

38. Setiap kapal harus dilengkapi dengan ruang makan baik untuk perwira maupun rating yang 
dilengkapi dengan pantri, meja dan kursi makan yang layak. 

39. Setiap kapal harus dilengkapi ruangan atau ruangan-ruangan untuk bersantai bagi awak kapal jika 
tidak sedang bertugas, yang cukup luas disesuaikan dengan ukuran kapal dan jumlah awak kapal. 

40. Setiap kapal dengan ukuran lebih besar dari GT. 3000 harus mempunyai ruangan rekreasi yang 
terpisah dari ruang makan untuk perwira dan rating, yang baik letaknya dan dilengkapi dengan 
peralatan dan perabotan yang cukup untuk fasilitas rekreasi. 

41. Ruangan untuk bersantai dan rekreasi di tempat yang terbuka, harus dilengkapi dengan atap tenda 
tetap pencegah sinar matahari. 

42. Setiap kapal harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang cukup dan layak untuk seluruh awak 
kapal. 

43. Setiap kapal dengan jumlah awak kapal 15 (lima belas) orang atau lebih harus dilengkapi dengan 
ruang perawatan kesehatan yang layak dan memiliki kamar mandi dan jamban tersendiri. 

44. Bagi kapal-kapal dengan ukuran GT.500 atau lebih, harus menyediakan akomodasi sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 32 dan Pasal 33, untuk para taruna/calon perwira sebagai awak kapal yang 
melakukan praktek berlayar. 
 

5. PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN 
Pada setiap kapal penangkap ikan yang berlayar harus berdinas : 

a Seorang nakhoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal 
penangkap ikan dan sertifikat keterampilan dasar pelaut sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran 
kapal, dan daya penggerak kapal; 

b Sejumlah rating yang memiliki sertifikat keterampilan dasar pelaut. 
Jenis sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan dari: 

a Sertifikat keahlian pelaut nautika kapal penangkap ikan; 
 Sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat I;  
 Sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat II; 
 Sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat III. 

b Sertifikat keahlian pelaut teknik permesinan kapal penangkap ikan. 
 Sertifikat ahli teknika kapal penangkap ikan tingkat I;  
 Sertifikat ahli teknika kapal penangkap ikan tingkat II; 
 Sertifikat ahli teknika kapal penangkap ikan tingkat III. 

Untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan harus lulus ujian yang dilaksanakan oleh 
Dewan Penguji yang mandiri (independen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pengawakan kapal penangkap ikan harus disesuaikan dengan : 
a. daerah pelayaran; 
b. ukuran kapal; 
c. daya penggerak kapal (kilowatt/KW). 

Pelaut perwira kapal penangkap ikan dapat beralih profesi sebagai pelaut kapal niaga, melalui penyetaraan 
Sertifikat Keahlian Pelaut. 
PENGAWAKAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU 
Setiap kapal motor sungai dan danau dengan ukuran di atas GT. 7 sampai dengan GT. 35 harus diawaki 
dengan awak kapal yang mempunyai surat keterangan kecakapan sesuai dengan jenis dan ukuran kapal. 
Surat keterangan kecakapan terdiri dari: 
a. surat keterangan kecakapan nautika; 
b. surat keterangan kecakapan teknika. 
Setiap kapal sungai dan danau yang tidak bermotor dengan ukuran GT. 35 sampai dengan GT. 105 harus 
diawaki oleh awak kapal yang mempunyai surat keterangan kecakapan bidang nautika. 
 

TUGAS PRIBADI 
Dari materi di atas coba anda simpulkan dan dicatat pada catatan masing-masing kemudian serahkan 
hasilnya pada guru untuk dinilai ! 
 

TUGAS KELOMPOK 
 

Buatlah kelompok yang terdiri 4 – 5 orang, kemudian tiap kelompok membuat makalah tentang 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2000 , setelah itu 
diskusikan  dengan kelompok anda dan persentasikan di depan kelas untuk dinilai oleh guru ? 

 
LATIHAN SOAL : 
I. Soal nomor 1 sampai dengan 10 pilihlah jawaban yang paling tepat, dengan memberikan tanda X 

(silang) pada huruf di depannya. 
1. Jenis Sertifikat Kepelautan terdiri dari .... 

a. Sertifikat Keahlian Pelaut ; 
b. Sertifikat Ketrampilan Pelaut; 
c. a & b benar ; 
d. a & b salah; 

2. Jenis Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika antara lain .... kecuali  
a. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I; 
b. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III; 
c. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V; 
d. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat VII; 

3. Jenis Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan antara lain .... kecuali  
a. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat I; 
b. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III;  
c. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat V; 
d. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat VII; 

4. Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika. 
a. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I; 
b. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II; 
c. Sertifikat Operator Khusus; 
d. Sertifikat Operator Terbatas. 

5. Sertifikat Keterampilan Pelaut yaitu ..... 
a. Perjanjian kerja laut untuk Nahkoda & ABK 
b. Perjanjian kerja laut untuk Mualim & KKM 
c. Perjanjian kerja laut untuk Bosmen & ABK 
d. Perjanjian kerja laut untuk Mualim & Masinis 

6. Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut adalah .......... 
a Sertifikat Keterampilan Dasar Keselamatan (Basic Safety Training). 
b Sertifikat Keselamatan Kapal Tanki (Tanker Safety); 
c Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Roro; 
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d Sertifikat Keterampilan Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamat (Survival 
Craft dan Rescue Boats); 

7. Pada setiap kapal yang berlayar, harus berdinas ? 
a Seorang nakhoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan 

sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, jenis kapal dan daya 
penggerak kapal; 

b sejumlah rating yang memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut 
sesuai dengan jenis tugas, ukuran dan tata susunan kapal. 

c a & b  benar 
d a & b salah 

8. Bagi pelaut yang telah disijil diberikan .............. 
a. Buku pelaut 
b. Izajah Ankapin 
c. Buku Paspor. 
d. Surat Laut 

9. Pengawakan kapal penangkap ikan harus disesuaikan dengan : 
a. daerah pelayaran; 
b. ukuran kapal; 
c. daya penggerak kapal (kilowatt/KW). 
d. Sertifikat 

10. Jika awak kapal meninggal dunia, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar santunan: 
a. Untuk meninggal karena sakit besarnya santunan minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah); 
b. Untuk meninggal akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal Rp 150.000.000,- (seratus 

lima puluh juta rupiah). 
c. a & b benar 
d. a & b salah  

 
II. ESSAY 

1. Jelaskan pengertian dari Awak kapal, pelaut dan sertifikat kepelautan ? 
2. Coba anda jelaskan kesejahteraan awak kapal yang harus diperhatikan dalam peraturan 

pemerintah nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan ? 
3. Coba anda jelaskan Jenis sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan ? 
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