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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

I.1 LATAR BELAKANG 

Indonesia sebagai sebuah Negara maritim yang mempunyai 17.508 pulau 

besar dan kecil dimana dua pertiga wilayahnya terdiri dari lautan yang memiliki 

panjang garis pantai 43.624 mil laut dengan panjang alur pelayaran 2.634 mil 

laut serta luas seluruh perairan Indonesia 207.087 Km2. Kondisi geografis 

Indonesia yang berada pada posisi silang dunia memerlukan perhatian khusus 

untuk menunjang kegiatan pelayaran Internasional dan Nasional, serta 

melakukan kegiatan peningkatan sumber daya ekonomi dan pembangunan sangat 

memerlukan sarana transportasi. Sampai saat ini sarana transportasi laut dinilai 

sebagai sarana yang cukup efektif dan murah dibandingkan melalui sarana 

transportasi udara dan darat. 

Banyaknya kecelakaan yang terjadi pada sector transportasi laut 

diharapkan menjadi perhatian dari semua pihak yang terkait dalam rangka 

menunjang keselamatan dalam berlayar dan merupakan prioritas utama yang 

harus diperhatikan oleh semua pihak – pihak terkait dalam kegiatan kemaritiman 

karena : “ Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan 

terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut 

angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim “ ( Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008, pasal 1 butir 32 ). 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa keselamatan dan keamanan 

pelayaran tidak hanya di laut saja, tetapi juga termasuk angkutan di perairan 

pedalaman, kegiatan pelayaran di daerah lingkungan kerja dan lingkungan 

kepentingan pelabuhan, bahkan lebih luas lagi menyangkut lingkungan maritim. 

Di Indonesia masalah keselamatan pelayaran diatur dan diawasi oleh 

Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 

dengan pendelegasian tugas kepada unit-unit pelaksana teknis yang tersebar di 

seluruh Indonesia. 

Berdasarkan data kecelakaan - kecelakaan yang terjadi pada era awal 

abad ke 19 yaitu tenggelamnya kapal TITANIC yang mengakibatkan terjadinya 
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korban 1.400 jiwa dan berbagai kejadian lainnya  yang menimpa umat manusia 

yang berakibat pada kerugian material bahkan merenggut ribuan jiwa manusia 

yang terjadi di laut, maka berbagai upaya dilakukan pada forum-forum 

internasional melalui wadah organisasi IMCO ( Inter-govermental Maritime  

Consultative Maritime  Organization ) yang sekarang telah berubah menjadi 

IMO (International Maritime Organization) merupakan salah satu badan dari 

Perserikatan Bangsa - Bangsa/ UNO (United Nation Organization) maupun 

secara regional.  Diantara produk dari IMO adalah peraturan tentang 

Keselamatan Jiwa dilaut yang dikenal dengan  SOLAS ( Safety Of Life At Sea)  

tahun 1974 dan Indonesia selaku anggota IMO (International Maritime  

Organization) telah meratifikasi amandement tentang keselamatan jiwa di laut 

tersebut dengan konsekwensi bahwa Indonesia harus tunduk dan senantiasa 

melaksanakan dan menerapkan aturan – aturan tersebut. 

Keselamatan merupakan kebutuhan semua pihak, karena tanpa adanya 

jaminan keselamatan maka pengguna jasa tidak akan mau menggunakan sarana 

transportasi laut. Pada waktu pertama kali kapal digunakan sebagai alat angkut di 

air, yaitu Kapal dari papyrus pada zaman Mesir kuno, atau didalam sejarah 

Indonesia telah dibuat Kapal layar yang  ukuran pada zamannya sudah cukup 

baik konstruksinya yaitu yang terdapat pada relief candi Borobudur  yang 

ditandai pada abad 7 Masehi.  Namun keselamatan kapal secara utuh baru 

disepakati bersama dalam suatu konvensi sebagai awal keselamatan yaitu sesaat 

setelah kejadian kecelakaan yang  menimpa kapal Titanic pada tahun 1912 yang 

merupakan cikal bakal dan awal pemikiran diterapkannya peraturan internasional  

Safety of Life at Sea  yang popular dikenal dengan SOLAS, dengan kejadian 

tenggelamnya Kapal Titanic yang membawa jiwa manusia tidak kurang lebih 

2.200 penumpang dan jumlah jiwa yang diperkirakan menjadi korban tewas 

kurang lebih 1.400 jiwa, kejadian tersebut mengajak manusia berpikir tentang 

pentingnya teknologi sebagai penunjang demi keselamatan jiwa di laut sehingga 

timbulah perangkat-perangkat teknologi baru sebagai penunjang keselamatan 

pelayaran 

Peraturan internasional tentang keselamatan jiwa di laut, Safety of Life at 

Sea (SOLAS) pertama kali disepakati oleh beberapa Negara Maritim Eropa 
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seperti Inggris, Belanda, Perancis dll. Yang berarti secara International SOLAS, 

merupakan kesepakatan dan dasar hokum untuk keselamatan pelayaran dan 

dalam pertemuan – pertemuan masyarakat maritim yang sering melaksanakan 

pembahasan yang ada kaitannya dengan keselamatan pelayaran baik tingkat 

regional Nasiona bahkan antara Negara yang dilaksanakan berupa training, 

seminar dan lainnya, saat ini timbul suatu istilah Safer Shipping and Cleaner 

Ocean dimana semula hanya menggariskan keselamatan jiwa dilaut, yang 

berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia, keselamatan kapal dan keselamatan 

barang / muatan yang dibawanya. 

Dalam hal pencegahan pencemaran atas kapal secara Internasional telah 

diatur dalam ketentuan MARPOL Annex I sampai dengan Annex VI, dan juga 

diatur oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui 

Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan 

Pencemaran Lingkungan Maritim. 

  Begitu pentingnya pencegahan pencemaran terhadap sebuah kapal 

untuk dapat beroperasi, sehingga jika sebuah kapal tidak memiliki sertifikat 

pencegahan pencemaran maka kapal tersebut tidak dapat melakukan kegiatan 

pelayaran, dapat disimpulkan pencegahan pencemaran merupakan salah satu 

penunjang dalam keselamatan pelayaran, atas pertimbangan serta alasan-alasan  

tersebut diatas,  Penulis mencoba untuk memberikan sumbangan pemikiran 

melalui studi kasus dan memilih  judul “KESELAMATAN PELAYARAN 

KAPAL PENUMPANG DAN SERTIFIKASI KAPAL”. 

 

I.2 TUJUAN PENULISAN 

Tujuan dari penulisan studi kasus ini adalah untuk : 

a. Memahami pentingnya keselamatan pelayaran dalam 

pengoperasian sebuah kapal. 

b. Memahami arti pentingnya pencegahan pencemaran pada sebuah 

kapal. 

c. Memahami secara detail tentang pencegahan pencemaran, dan 

manfaatnya bagi keselamatan pelayaran. 
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d. Memberikan informasi cara pemeriksaan pencegahan pencemaran 

sampai diterbitkannya sertifikat pencegahan pencemaran. 

e. Mengetahui proses diterbitkannya sertifikasi keselamatan kapal 

dan sertifikasi pencegahan pencemaran pada sebuah kapal. 

f. Memberi acuan atau masukan kepada Perusahaan Pelayaran 

(Operator Kapal) dalam pengoperasian kapal terkait keselamatan 

pelayaran 

I.3 BATASAN MASALAH 

Batasan masalah dalam penulisan ini adalah membahas mengenai 

keselamatan pelayaran sebuah kapal dan proses diterbitkannya sertifikasi 

keselamatan dan pencegahan pencemaran sebagai salah satu indikator 

beroperasinya sebuah kapal. Dalam hal ini penulis menitikberatkan pada 

keselamatan pelayaran kapal dan pencegahan pencemaran laut yang diakibatkan 

dari kecelakaan kapal, contoh kasus yang terjadi pada kecelakaan kapal 

penumpang “ZAHRO EXPRESS” di awal tahun 2017. 

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mendapatkan suatu analisa dan pembahasan yang lebih teratur dan 

sistematis, maka penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berfungsi sebagai pengantar informasi tentang 

materi keseluruhan secara sistematis dan terarah dalam 

rangka urutannya; latar belakang masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. 

 

  BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas mengenai keselamatan kapal dan 

pencegahan pencemaran secara menyeluruh dari 

pengertian, bagaimana sertifikat (izin) keselamatan kapal 

dan pencegahan pencemaran pada kapal dapat diterbitkan, 
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dan pemeriksaan pencegahan pencemaran pada sebuah 

kapal. 

 

  BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas uraian metode yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini secara terperinci. Pada bab ini 

dijelaskan pula mengenai : pemeriksaan dan pengujian di 

lapangan, studi literatur, dan analisa data. 

 

 BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang struktur organisasi Direktorat 

Perkapalan khususnya Subdirektorat Pencegahan 

Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan 

Perlindungan Lingkungan di Perairan dan Subdirektorat 

Keselamatan Kapal, proses pemeriksaan pencegahan 

pencemaran yang dilakukan oleh petugas pemeriksa dalam 

hal ini dilaksanakan oleh Marine Inspector sampai dengan 

diterbitkannya sertifikat Keselamatan Kapal dan 

Pencegahan Pencemaran, sert abagaimana dampak 

kecelakaan kapal dalam hal ini kapal “ZAHRO 

EXPRESS”. 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas kesimpulan dan saran penulis dalam 

penyusunan skripsi. 
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