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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Sebelum membahas tentang optimalisasi penerapan Security Patrol di atas 

kapal, maka terlebih dahulu peneliti melakukan tinjauan pustaka guna 

mempermudah pemahaman atas skripsi ini. Peneliti melakukan tinjauan  pustaka 

dengan tujuan untuk memahami secara teori baik yang bersumber dari buku-

buku, literatur maupun pendapat dari para ahli. Sehingga diperoleh beberapa 

pengertian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. 

Dasar dari penelitian tentang optimalisasi penerapan Security Patrol untuk 

menghindari pencurian material di atas kapal MT. Pungut adalah mengenai 

optimalisasi, penerapan, Security Patrol, dan material di atas kapal. Untuk itu 

peneliti akan melakukan tinjauan pustaka berdasarkan dasar-dasar diatas. 

 

1. Optimalisasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1996) optimalisasi 

berasal dari kata dasar optimal, yang berarti terbaik, tertinggi, paling 

menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, 

pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, 

paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, 

proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, 
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atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih 

efektif.  

Optimalisasi adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk meningkatkan dan 

mengoptimalkan. Perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara 

pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses pelaksanaan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses 

implementasi adalah sebagai berikut:  

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik 

apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian 

informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. 

b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu 

terpenuhinya jumlah kru dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna 

pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan 

tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan. 

c. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program 

khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program (Machfud, 2015). 

Berdasarkan pengertian konsep dan teori di atas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program 

yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga 

dapat meningkatkan kinerja secara optimal.  
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2. Penerapan   

Penerapan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan sangat terperinci rencananya. Penerapan 

biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap pasti (Albar, 2012). 

Konsep Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

perbuatan menerapkan. Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan 

adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk 

mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu 

kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. 

Dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah 

pengaplikasian dari sebuah rencana yang telah disusun dan matang secara 

terperinci. 

 

3. Security Patrol 

Security Patrol merupakan bagian dari International Ship and Port 

Facility Security (ISPS) Code yang berisi tentang tata cara pelaksanaan 

sistem keamanan di atas kapal serta siapa saja yang bertanggung jawab 

terhadap keamanan tersebut. Keamanan di atas kapal pun terbagi dalam 

tiga tingkatan yang kemudian disebut dengan Security Level di atas kapal. 

Adapun Security Level tersebut adalah:  

a.) Security Level 1 atau Keamanan tingkat 1 adalah tingkat di mana 

perlindungan minimum dari langkah keamanan yang tepat semestinya 

tetap dipelihara setiap saat. 
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b.) Security  Level  2  atau  Keamanan  tingkat  2 adalah tingkat dimana  

tambahan perlindungan dari langkah keamanan yang tepat 

semestinya tetap dipelihara untuk jangka waktu tertentu sebagai hasil 

dari peningkatan resiko dari peristiwa keamanan. 

c.) Security  Level  3  atau  Keamanan  tingkat 3 adalah  tingkat  untuk 

kelanjutan  tindakan perlindungan secara khusus yang semestinya 

ditetapkan untuk jangka waktu terbatas ketika suatu peristiwa 

keamanan dimungkinkan atau nyata, meskipun bisa jadi tidak 

mungkin untuk dapat menemukan/ mengenali tujuan sasaran yang  

khusus. 

Dalam pelaksanaannya setelah pengukuran tingkat keamanan di atas 

kapal, dibutuhkan Ship Security Plan (SSP). Ship Security Plan (SSP) 

atau Rancangan Keamanan  Kapal  adalah  suatu  rancangan yang dibuat 

untuk memastikan penerapannya  terhadap  langkah/tindakan diatas kapal 

yang dirancang dan dibangun untuk melindungi manusia diatas kapal, 

muatannya, unit transportasi muatan, perbekalan kapal atau kapalnya 

sendiri dari resiko  peristiwa/kejadian  keamanan. Langkah-langkah 

dalam penetapan Security Plan di atas kapal adalah: Survei keamanan di 

atas kapal, penilaian keamanan di atas kapal, persetujuan, penerapan, 

audit, penerbitan sertifikat pemenuhan persyaratan, Ship Security Plan 

dipatenkan di atas kapal.  
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Dalam penanganan keamanan di atas kapal sendiri telah ditunjuk seorang 

perwira yang ditugaskan sebagai Ship Security Officer. Ship  Security  Officer  

(SSO)  atau  Perwira Keamanan  Kapal  adalah  personil  diatas kapal,  yang  

bertanggung  jawab  terhadap Nakhoda,  yang  ditunjuk  oleh  perusahaan 

sebagai penanggung jawab terhadap keamanan kapal, termasuk implementasi 

dan pemeliharaan dari rancangan keamanan kapal dan untuk berkoordinasi 

dengan petugas keamanan perusahaan dan petugas keamanan fasilitas 

pelabuhan.  

Ada yang disebut dengan Company Security Officer (CSO) atau Petugas 

Keamanan Perusahaan adalah personil yang ditugaskan oleh perusahaan untuk 

memastikan bahwa penilaian keamanan  kapal  telah  dilaksanakan,  bahwa suatu 

rancangan keamanan kapal diperkuat, disampaikan untuk persetujuan, dan 

kemudian menerapkannya dan memeliharannya, dan  untuk  berhubungan 

dengan petugas fasilitas pelabuhan dan petugas  keamanan  kapal. 

Port  Facility  Security  Officer  (PFSO)  atau Petugas  Keamanan  Fasilitas  

Pelabuhan adalah  personil  yang  ditugaskan  sebagai penanggung jawab untuk 

pengembangan, pengembangan, penerapan,  perubahan dan pemeliharaan dari 

rancangan keamanan fasilitas pelabuhan dan untuk berhubungan dengan petugas 

keamanan kapal dan petugas keamanan  perusahaan. 

Designated Personal Authority (DPA) adalah Penyelenggara yang dikenal 

di dalam Pemerintah yang mengadakan perjanjian sebagai yang 

bertanggungjawab untuk memastikan implementasi dari ketentuan-ketentuan 

pasal ini yang menyinggung tentang keamanan fasilitas pelabuhan dan hubungan  
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kapal atau pelabuhan dari sudut pandang fasilitas pelabuhan, dalam hal ini 

Direktur Jenderal Perhubungan Laut.  

Penerapan  Security Patrol dalam ISPS  Code  sesuai  Amandemen SOLAS 

74 dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 33 Tahun 2003 tentang  

pemberlakuan amandemen SOLAS 74 di Indonesia mulai tanggal 1 Juli 2004: 

1. Kapal-kapal yang melakukan pelayaran Internasional, dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Kapal penumpang termasuk kapal penumpang berkecepatan tinggi 

b. Kapal barang  termasuk  kapal berkecepatan  tinggi  di atas  500 GT 

c. Unit pengeboran minyak lepas pantai atau Mobile Offshore Drilling Unit 

(MODU) 

2. Pelabuhan atau Fasilitas pelabuhan yang melayani kapal–kapal pelayaran 

Internasional. 

Peraturan ini tidak diterapkan terhadap: 

1. Kapal Perang dan kapal bantuannya. 

2. Kapal lain yang dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah  negara-negara 

penandatangan dan digunakan hanya pada pelayanan non komersial oleh  

pemerintah. 

Tugas dan tanggung jawab pemerintah  dalam penerapannya  

1. Menetapkan Designated Personal Authority (DPA) 

2. Menunjuk Recognized Security Organization (RSO) 

3. Menetapkan Tingkat keamanan di atas kapal (Ship Security Level)  
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4. Pengesahan Port Facility Security Assessment (PFSA) dan Port Facility 

Security Plan (PFSP) 

5. Pengesahan Ship Security Plan (SSP) 

6. Verifikasi dan sertifikasi 

7. Menetapkan persyaratan-persyaratan untuk Deklarasi Keamanan atau 

Declaration of Security (DoS) 

8. Menyampaikan informasi kepada Organisasi Maritim Internasional (IMO) 

     dan kepada industri-industri pelayaran dan pelabuhan 

9. Pengawasan (Menurut ISPS Code - Security Patrol 2003 Manual book) 

 

4. Pengertian Material  

Menurut Hadi, 2012 material adalah barang yang dibeli atau dibuat, yang 

disimpan untuk keperluan kemudian, baik untuk dipakai, diproses lebih lanjut atau 

dijual.  

Item dapat berupa: 

a. Bahan baku  

b. Komponen 

c. Produk jadi  

d. Sub-assembly, dan lain-lain. 

Menurut Herjanto (2007:237), material adalah bahan atau barang yang 

disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk 

digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk 

suku cadang dari peralatan atau mesin. 
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Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa material 

merupakan barang yang dapat dijadikan persediaan dan bisa digunakan saat 

dibutuhkan sekarang atau dikemudian hari. Dalam hal ini material yang dimaksud 

penulis adalah barang-barang yang tersedia di atas kapal yang dibutuhkan dan 

digunakan dalam setiap proses operasi di atas kapal baik saat kapal berlayar 

maupun di pelabuhan.  

Pada saat kapal berlabuh di pelabuhan dibutuhkan jangkar kapal agar kapal 

tidak hanyut terbawa arus air laut, dan pada saat kapal bersandar di dermaga atau 

sering disebut dengan bertambat dibutuhkan tali tross sebagai tali pengikat kapal 

di haluan dan buritan ke dermaga atau tambat di bui maupun bertambat pada kapal 

lain. 

Tali tross merupakan tali yang digunakan apabila kapal hendak bertambat 

maupun hendak ditarik tug boat. Pada saat ini jenis tali yang digunakan selain 

kabel baja (wire rope), tali yang terbuat dari bahan natural ataupun bahan serat 

sintetis, atau gabungan. Jenis tali yang terbuat dari bahan natural antara lain:  

1. Tali yang terbuat dari Abaca (pohon pisang liar) tali ini tahan basah mudah 

melengkung dan tahan terhadap air sehingga dalam ukuran kecil masih 

digunakan. 

2. Tali Sisal yang berasal dari jenis pohon Agava yang tidak tahan basah dan 

lembab  

3. Tali Hennep (tali rami) yang mudah menyerap air dan lapuk. 

4. Tali sabut Kelapa, Tali Jute bahan untuk pembuat karung dll. 
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Pada saat ini tali yang dibutuhkan adalah tali yang memiliki kekuatan yang 

besar, tahan air dan dapat terapung serta memiliki daya renggang dan lentur yang 

baik. Hal ini semua banyak ditemukan pada jenis tali serat sintetis. Kekuatan tali 

serat sintetis ataupun kabel baja meliputi beban putus telah ditentukan sesuai tabel 

yang dikeluarkan oleh badan klasifikasi. Namun demikian kabel baja maupun tali 

tambat harus dilakukan pengetesan (tes tarik) sebelum digunakan dikapal, 

biasanya untuk kegunaan dikapal tali tambat maupun kabel baja telah dilengkapi 

sertifikat pengetesan. (www.kompasiana.com/sistem-dan-perlengkapan-tali-

tambat, diunduh pada tanggal 22 September 2017) 

 

B. Kerangka Pikir Penelitian  

Untuk menunjang penelitian agar sesuai pada alurnya, maka peneliti 

membuat sebuah kerangka berpikir untuk mempermudah baik dalam penelitian 

maupun alur berpikir. Dalam kerangka berpikir ini peneliti menitikberatkan untuk 

mengoptimalkan penerapan Security Patrol di atas kapal MT. Pungut/P.1022.  

Penelitian ini dimulai pada saat terjadinya pencurian di atas kapal tanggal 21 

Juni 2016 lalu, di pelabuhan Balikpapan, saat penulis melaksanakan praktek laut. 

Saat itu kapal sedang berlabuh jangkar untuk menunggu giliran sandar di jetty 

Pertamina Balikpapan, namun saat kapal hendak bersandar telah ditemukan 

hilangnya tali tross di haluan kapal menyebabkan kapal tidak jadi bersandar, lalu 

setelah diidentifikasi, diketahuilah bahwasannya tali tross di haluan kapal tersebut 

telah hilang akibat pencurian, dan tidak seorangpun yang mengetahui kapan 

http://www.kompasiana.com/sistem-dan-perlengkapan-tali-tambat
http://www.kompasiana.com/sistem-dan-perlengkapan-tali-tambat
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naiknya pencuri ke atas kapal, hal ini disebabkan oleh kelalaian regu jaga pada 

saat melaksanakan dinas jaga. 

Dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak berjalannya Security 

Patrol dengan baik di atas kapal MT. Pungut/P.1022. Kemungkinan terbesar yang 

mengakibatkan naiknya pencuri ke atas kapal adalah karena regu jaga yang 

kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya, tidak melaksanakan patroli keliling 

kapal untuk memastikan keamanan kapal dan lingkungan sekitar. 
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Berikut ini adalah bagan dari kerangka berpikir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Meningkatkan kesadaran kru akan tanggung jawabnya dengan 

memperhatikan Security Level di atas kapal 

2. Mengikuti prosedur keamanan yang ada dalam Ship Security 

Plan 

3. Evaluasi dengan melaksanakan safety meeting yang teragenda di 

atas kapal 

 

Cara mengoptimalkan 

Security Patrol 

 

1.  Terjadinya pencurian di atas kapal diakibatkan kelalaian kru jaga 

saat berdinas jaga 

2. Kurangnya rasa tanggung jawab kru pada saat melaksanakan 

tugasnya 

 

Masalah di atas kapal 

 

    1. Melindungi keselamatan awak kapal 

    2. Menjaga muatan dan semua material di kapal 

    3. Menjaga keamanan dan lingkungan di sekitar kapal. 
 

OPTIMALISASI     

SECURITY PATROL 

 

Pentingnya Security Patrol di atas 

kapal 
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C. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan dugaan (conjectural) tentang hubungan dua 

variabel atau lebih. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian yang telah dirumuskan. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat 

pernyataan (declarative) dan menghubungkan variabel yang satu dengan variabel 

yang lain. 

Hipotesis utama penelitian ini adalah telah terjadinya pencurian di atas kapal 

pada saat kapal sedang berlabuh jangkar di pelabuhan Balikpapan tanggal 21 Juni 

2016. Penulis menduga kejadian ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara 

lain adalah karena kurangya rasa tanggung jawab para kru terhadap tugasnya, atau 

kurangnya pemahaman dalam penerapan Security Patrol yang baik dan benar di 

atas kapal. Diharapkan dari hasil penelitian ini didapatkan suatu kesimpulan yang 

bermanfaat bagi pembaca dalam hal penerapan Ship Security Patrol yang baik dan 

benar. Sehingga para pembaca dapat menerapkan hasil penelitian ini pada saat 

melaksanakan dinas jaga baik di pelabuhan maupun pada saat kapal sedang 

berlayar. Sehingga tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang dapat mengancam 

keselamatan kapal dan muatannya maupun material di atas kapal serta semua kru 

kapal yang ada di atas kapal tersebut. 

 

 


