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ABSTRAK 

TANGGUNGJAWAB PIHAK SYAHBANDAR TERHADAP 

KEAMANAN, KENYAMANAN, DAN KESELAMATAN PENUMPANG 

ANGKUTAN LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 

TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN 

(STUDI DI PELABUHAN BANGSAL) 

 

DWI APRIYANTO SAPTO NUGROHO  

D1A 014 083 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pihak 

syahbandar terkait keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang 

angkutan laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang 

Pelayaran dan bagaimana upaya yang dilakukan pihak syahbandar dalam 

meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang yang ada di 

pelabuhan bangsal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian Normatif yang mengkaji hukum sebagai Norma dalam Perundang-

undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 

Tentang Pelayaran dengan menjadikan data-data yang ada di lapangan sebagai 

data pendukung penelitian. Pentingnya tanggung jawab pihak syahbandar dalam 

memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang agar 

memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa angkutan laut. 

 

Kata kunci : Tanggung jawab, Syahbandar, Pelabuhan, Penumpang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

SYAHBANDAR'S RESPONSIBILITY TO SECURITY, COMFORT AND 

SAFETY SEA TRANSPORT PASSENGER BASED ON LAW OF NUMBER 

17 YEAR 2008 ABOUT SHIPPING (STUDY IN BANGSAL HARBOR) 

 

 The purpose of this research is to know the responsibility of syahbandar 

on the security, comfort and safety of sea transport passengers based on Law 

Number 17 Year 2008 on Shipping and how efforts made by the syahbandar party 

in improving the security, comfort and safety of the passengers in the ward harbor 

in accordance. The research method used in this research is the normative 

research that examines the law as the norm in the legislation which in this case is 

the Law No. 17 of 2008 on the voyage by making the existing data in the field as 

research supporting data. The importance of syahbandar's responsibility in 

providing security, comfort, and safety of passengers in order to provide 

protection to the users of sea transport services. 

 

 

Keywords: Responsibility, Syahbandar, Harbor, Passenger. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berbentuk 

kepulauan yang sangat luas dan sebagian besar bentuk kepulauannya dipersatukan 

dan dikelilingi oleh wilayah perairan yang sudah ditetapkan batasan-batasannya, 

hak-hak, dan kedaulatannya dan semua itu telah ditetapkan di dalam Undang-

Undang. Pelayaran merupakan sarana transportasi laut sebagaimana yang telah 

ditanamkan di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan 

merupkan pedoman bagi masalah pelayaran di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia serta menjadi sarana yang menunjang persatuan dan kesatuan 

nasionalisme. 

Kemajuan bidang pengangkutan terutama yang digerakkan secara mekanik 

akan menunjang pembangunan diberbagai sektor, misalnya sektor perhubungan, 

pengangkutan memperlancar arus manusia barang, jasa, informasi ke seluruh 

penjuru tanah air, sektor pariwisata, pengangkutan memungkinkan para 

wisatawan menjangkau berbagai objek wisata yang berarti pemasukan devisa bagi 

Negara sektor perdagangan, pengangkutan mempercepat penyebaran perdagangan 

barang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pembangunan sampai ke seluruh 

pelosok tanah air sektor pendidikan, pengangkutan menunjang sarana pendidikan 

dan tenaga kependidikan ke seluruh daerah dan mobilitas penyelenggaraan 

pendidikan  dan demikian juga sektor-sektor lainnya
1
. 

                                                           
1
 Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm 46 
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Di dalam kemajuan bidang pengangkutan ada beberapa peranan-peranan 

pihak yang sangat penting yang harus diketahui oleh penumpang guna untuk 

mengetahui hal-hal apa saja yang haru dilakukan jika terjadi sesuatu dan hal yang 

tidak diinginkan seperti kecelakaan laut atau hal lain sebagainya. Pihak-pihak 

yang sangat berperan penting tersebut ialah antara lain yaitu pihak Syahbandar. 

Pentingnya masalah keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam 

penyebrangan merupakan tanggungjawab di dalam kepelabuhan sebab persoalan 

terbesar dalam kecelakaan kapal dalam penyebrangan adalah persoalan 

kemampuan dan keahlian seorang dalam menjalankan tugas sebagai syahbandar. 

Menyadari akan pentingnya peran syahbandar mengenai keselamatan dalam 

pelayaran, maka lahirlah Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa 

permasalahan yaitu : 1) Bagaimana tanggungjawab pihak Syahbandar terkait 

keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang angkutan laut berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; 2) Bagaimana upaya 

yang dilakukan pihak Syahbandar, dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan, 

dan keselamatan penumpang angkutan laut. 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1) Untuk 

menganalisis bentuk tanggungjawab Syahbandar terhadap penumpang angkutan 

laut di Pelabuhan Bangsal; 2) Untuk menganalisis upaya Syahbandar dalam 

meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang angkutan 

laut di Pelabuhan Bangsal. 
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Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Ikut 

serta mengembangkan konsep-konsep yang menyangkut Tanggungjawab pihak 

Syahbandar terhadap keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang 

angkutan laut (studi di Pelabuhan Bangsal); 2) Agar mahasiswa dapat menerapkan 

teori-teori yang telah didapatkan selama menempuh pembelajaran di jenjang 

kuliah, yang nantinya diharapkan akan berguna bagi kepentingan penulisan karya 

ilmiah yang juga dapat dipergunakan bagi usaha pembentukan teori-teori baru 

terkait pada Tanggungjawab pihak Syahbandar terhadap keamanan, kenyamanan, 

dan keselamatan penumpang ankgutan laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi di Pelabuhan Bangsal); 3) Dengan 

adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk dapat 

memahami arti pentingnya Tanggungjawab pihak Syahbandar terhadap 

keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang angkutan laut Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi di pelabuhan 

bangsal). 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Normatif yang mengkaji hukum sebagai Norma dalam Perundang-undangan yang 

dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 

dengan menjadikan data-data yang ada di lapangan sebagai data pendukung 

penelitian. Metode pendekatannya adalah pendekatan undang-undang yang 

berlaku, dan pendekatan konseptual. 
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II. PEMBAHASAN 

 

Tanggungjawab Pihak Syahbandar Terkait Keamanan, Kenyamanan, dan 

Keselamatan Penumpang Angkutan Laut Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. 

 

Kelaiklautan kapal sangat erat kaitannya dengan keselamatan pelayaran, 

kelaiklautan kapal kalua tidak dibantu dengan sarana keselamatan pelayaran, 

maka resiko kecelakaan kapal sangat tinggi. Unsur-unsur yang berhubungan 

dengan keselamatan pelayaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2008 Tentang Pelayaran sebagai berikut: “a) Pelayaran adalah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhan serta keamanan dan 

keselamatannya; b) Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, 

yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk 

dengan kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan 

air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah; c) 

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya 

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun 

penumpang atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat 

perpindahan intra dan antra moda transportasi; d) Alur pelayaran adalah bagian 

dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan 

hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari; e) Sarana bantu 

navigasi pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang 
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berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi 

atauhaluan kapal serta memberitahukan bahaya atau rintangan pelayaran untuk 

kepentingan keselamatan berlayar; f) Telekomunikasi pelayaran adalah setiap 

peancar pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi 

dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem 

elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian 

dari keselamatan pelayaran; g) Pekerjaan bawah air adalah pekerjaan yang 

berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air 

yang bersifat khusus.” 

Otoritas Pelabuhan Bangsal memiliki tugas dan tanggung jawab 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan 

Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan 

Laut serta dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 199 Tahun 

2015 tentang Penunjukan Otoritas Pelabuhan Sebagai Koordinator Kegiatan 

Pemerintahan dan Pengusahaan di Pelabuhan. 

Pasal 207 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, 

menyatakan bahwa fungsi seorang syahbandar adalah; “(1) Syahbandar 

melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, 

pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengangkutan di 

perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritime di pelabuhan; (2) 

Selain melaksanakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar 

membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamanatan (Search and Rescue/SAR) 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan (3) Syahbandar 

diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompentensi di bidang 

keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.” 

Syahbandar berperan penting dalam setiap kegiatan pelayaran angkutan 

laut, baik dalam hal pengawasan, penegakan hukum, kepelabuhanan, 

perlindungan lingkungan maritim, serta pelayaran itu sendiri. Dengan kata lain 

suksesnya sebuah pelayaran yang dilakukan oleh sebuah kapal atau angkutan laut 

juga merupakan keberhasilan seorang syahbandar menjalankan tugas 

kesyahbandarannya. 

Tugas Syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan 

seperti yang di maksud di atas, diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu: “1) Mengawasi kelaiklautan kapal, 

keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan; 2) Mengawasi tertib lalu 

lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran; 3) Mengawasi kegiatan alih 

muat di perairan pelabuhan; 4) Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah 

air; 5) Mengawasi kegiatan penundaan kapal; 6) Mengawasi pemanduan; 7) 

Mengawasi kegiatan bongkar muat barang berbahaya serta limbah berbahaya dan 

beracun; 8) Mengawasi pengisian bahan bakar; 9) Mengawasi kegiatan embarkasi 

dan debarkasi penumpang; 10) Mengawasi pengerukan dan reklamasi; 11) 

Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan; 12) Melaksanakan 

bantuan pencarian dan penyelamatan; 13) Memimpin penanggulangan 

pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan; dan 14) Mengawasi 

pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.” 
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Syahbandar melaksanakan fungsi-fungsi keselamatan dan keamanan 

meliputi pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum dibidang perkapalan, 

kenavigasian, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. 

Berdasarkan fungsi pengawasan yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang 

di atas, syahbandar di bagi dalam beberapa seksi untuk melakukan pengawasan. 

Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan KM.64 Tahun 2010 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar, seksi pengawasan dalam 

kesyahbandaran dibagi atas; “1) Seksi Laik Layar; 2) Seksi Penyelamatan dan 

Penanggulangan Pencemaran; dan 3) Seksi Kepelautan.” 

Syahbandar memiliki delapan kewenangan, yaitu: “1) Mengkoordinasikan 

seluruh kegitan pemerintahan di pelabuhan; 2) Memeriksa dan menyimpan surat, 

dokumen dan warta kapal; 3) Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di 

pelabuhan; 4) Melakukan pemeriksaan kapal; 5) Menerbitkan Surat Persetujuan 

Berlayar (SPB); 6) Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal; 7) Menahan kapal 

atas perintah pengadilan; dan 8) Melaksanakan sijil awak kapal.” 

Dalam penyelenggaraan pengangkutan di perairan, pengangkut 

mendelegasikan wewenangnya kepada nahkoda. Nahkoda merupakan pemimpin 

di atas kapal yang memilki wewenang penegakan hukum dan bertanggung jawab 

atas keselamatan; keamanan; dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan 

yang menjadi kewajibannya. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh nahkoda 

dalam hal ini bersifat sementara dan terbatas dalam arti selama kapal berlayar dan 

terhadap tindakan-tindakan yang akan mengganggu keselamatan, keamanan, dan 

ketertiban di atas kapal. 
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Adapun Tanggungjawab pihak Syahbandar terkait keamanan, 

kenyamanan, dan keselamatan penumpang angkutan laut di Pelabuhan Bangsal 

yaitu Syahbandar merupakan penguasa pelabuhan yang melakukan pengawasan 

dan memeriksa seluruh dokumen-dokumen kelayakan kapal dan syahbandar yang 

berhak memberikan izin kapal berlayar. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahiun 2008 Tentang Pelayaran mengatakan 

bahwa syahbandar bertanggung jawab atas keselamatan penumpang angkutan 

laut, jadi jika terjadi kecelakaan maka diselidiki dulu penyebab terjadinya 

kecelakaan, jika kecelakaan tersebut murni karna kesalahan syahbandar maka 

syahbandar bisa dituntut untuk bertanggung jawab, semua itu tergantung dari hasil 

penyelidikan terjadinya kecelakaan. Syahbandar merupakan penguasa yang ada di 

pelabuhan dan memiliki kewenangan penuh atas kegiatan yang terjadi di 

pelabuhan. 

Upaya Yang Dilakukan Syahbandar Dalam Meningkatkan Keamanan, 

Kenyamanan, dan Keselamatan Penumpang Angkutan Laut. 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan kepada hak asasi manusia 

yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat 

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau 

dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yng harus 

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara 

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 
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Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya 

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.
2
 

Hal yang penting dalam penyelenggaraan transportasi laut yaitu kebutuhan 

keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengangkutan. Tanggung jawab 

pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan penumpang diatur dalam Pasal 

40 ayat (1) dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang 

berbunyi “perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap 

keselamatan dan keamananan penumpamg dan/barang yang diangkutnya.’’
3
 Pada 

ayat (2) menyebutkan bahwa “perusahaan angkutan diperairan bertanggungjawab 

terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam 

dokumen muatan dan/atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati”. 

Pelabuhan Bangsal selain sebagai pintu gerbang masuk ke suatu objek 

wisata atau pulau lainnya juga merupakan prestise suatu daerah yang akan 

dikenang oleh wisatawan pengguna jasa angkutan penyeberangan. Dalam 

perkembangannya, Pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola angkutan 

penyeberangan harus seiring dengan konsep pelayanan public yang dilandaskan 

pada tuntutan pengguna jasa yang semakin meluas, sehingga diperlukan 

tanggungjawab dari pihak pengelola angkutan penyeberangan. 

                                                           
2
Setiono, 2004, Rule of Law (supremasi Hukum), Surakarta. Magister Ilmu Hukum 

Program, hlm 3 
3
 Martono, 2011, Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2008, Raja Grafindo Persada, hlm 179 - 180 
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Pengelola bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi antara lain 

akibat kehilangan dan kerusakan peralatan pengguna jasa selama pengangkutan 

berlangsung. Untuk penggantian kerugian tersebut menimbulkan tidak adanya 

kepastian hukum untuk melindungi pengguna jasa (konsumen). 

Adapun Tanggungjawab pihak Syahbandar terkait keamanan, 

kenyamanan, dan keselamatan penumpang angkutan laut di Pelabuhan Bangsal 

yaitu Syahbandar merupakan penguasa pelabuhan yang melakukan pengawasan 

dan memeriksa seluruh dokumen-dokumen kelayakan kapal dan syahbandar yang 

berhak memberikan izin kapal berlayar.  Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Bapak Mahdi  selaku Petugas kesyahbandaran yang ada di Pelabhan Bangsal, 

dengan menanyakan peran dan wewenang syahbandar yang ada di Pelabuhan 

Bangsal, pihak Petugas Kesyahbandaran menjelaskan bahwa
4
: “kalau dulu banyak 

syahbandar yang masuk penjara karena banyaknya kesalahan-kesalahan yang 

terjadi pada saat pengawasan sehingga saat ada kejadian yang tidak diinginkan 

terjadi, banyak syahbandar yang disalahkan, mulai kesalahan dari dokumen 

sampai hal-hal yang seperti tabrakan yang merugikan penumpang sehingga 

syahbandar disalahkan, tetapi sejak adanya aturan baru dan disesuaikan dengan 

peran serta fungsi dari syahbandar sekarang berganti, jadi syahbandar 

bertanggungjawab dari penumpang saat membeli tiket di koperasi karya bahari 

hingga penumpang tersebut menaiki kapal yang akan digunakan untuk berangkat 

menyebrang, sedangkan Tanggung jawab pengangkut atau nahkoda yang 

berlangsung sejak penumpang naik ke kapal dan berakhir setelah penumpang 

                                                           
4
 Hasil Wawancara Dengan Bapak Mahdi Selaku Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan 

Bangsal Pada Tanggal 26 April 2018 
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turun dari kapal. Pada barang, tanggung jawab itu berlangsung sejak barang 

diterima oleh pengangkut dan berakhir pada saat penyerahan kepada penerima. 

Akan tetapi jika terjadi kecelakan kapal mesti diselidiki dahulu untuk menemukan 

penyebab terjadinya kecelakaan, jadi setelah diselidiki dapat diketahui siapa yg 

membuat kesalahan dan siapa yang harus bertanggung jawab.” 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa syahbandar sebagai 

penguasa di pelabuhan tersebut bertanggungjawab terhadap penumpang dari 

penumpang tersebut membeli tiket sampai penumpang akan menaiki kapal, 

syahbandarlah yang bertanggung jawab penuh atas keamanan, kenyamanan, dan 

keselamatan penumpang, tetapi setelah di atas kapal dan berlayar menjadi 

tanggung jawab dari pihak pengangkut, akan tetapi tidak menutup kemugkinan 

juga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kapal, 

syahbandar bisa juga bersalah. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahiun 2008 Tentang Pelayaran mengatakan 

bahwa syahbandar bertanggung jawab atas keselamatan penumpang angkutan 

laut, jadi jika terjadi kecelakaan maka diselidiki dulu penyebab terjadinya 

kecelakaan, jika kecelakaan tersebut murni karna kesalahan syahbandar maka 

syahbandar bisa dituntut untuk bertanggung jawab, semua itu tergantung dari hasil 

penyelidikan terjadinya kecelakaan. Syahbandar merupakan penguasa yang ada di 

pelabuhan dan memiliki kewenangan penuh atas kegiatan yang terjadi di 

pelabuhan. 

Dalam meningkatkan rasa aman untuk penumpang petugas 

kesyahbandaran yang ada di Pelabuha Bangsal melakukan pengecekan ganda dan 
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berulang serta melakukan pengecekan terhadap fasilitas-fasilitas yang seharusnya 

didapatkan oleh penumpang yang aka menyebrang. Syahbandar yang ada di 

Pelabuhan bangsal juga selalu memperhatikan kenyamanan penumpang yang ada 

di pelabuhan Bangsal akan tetapi kurang memperhatikan fasilitas yang harusnya 

di dapatkan penumpang di fastboat. 

Segala kewenangan, tugas, dan fungsi dari Syahbandar telah di atur di 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Segala sesuatu 

yang berkaitan tentang tugas, fungsi, dan wewenang syahbandar semuanya telah 

tertuang di dalam Undang-Undang sehingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2008 Tentang Pelayaran menjadi pedoman bagi hal yang berkaitan dengan 

Syahbandar. 
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III. PENUTUP 

 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2008 Tentang Pelayaran telah dijelaskan tugas, fungsi dan wewenang 

syahbandar, diatur dalam pasal 207-225. Syahbandar merupakan penguasa 

pelabuhan yang berwenang mengatur kegiatan pelayaran yang ada pelabuhan. 

syahbandar memegang wewenang atas pelabuhan, memeriksa dokumen-dokumen 

dan kelayakan kapal serta melakukan pengawasan-pengawasan terhadap kegiatan 

yang ada di pelabuhan bangsal. Tanggungjawab Syahbandar sudah tercantum di 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayara, jadi 

tanggungjawab syahbandar terhadap keamanan, kenyamanan, dan keselamatan 

penumpang di pelabuhan bangsal dari penumpang tersebut sebelum menaiki kapal 

sampai dia akan berangkat, itu adalah tanggung jawab syahbandar; 2) Dalam 

upaya peningkatan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang 

angkutan laut, Syahbandar di Pelabuhan Bangsal sudah menjalankannya sesuai 

dengan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 

Tentang Pelayaran. Dari tahun ke tahun syahbandar di pelabuhan bangsal selalu 

melakukan evaluasi, dan sekarang sudah semakin diperbaharui mulai dari 

pemasangan CCTV di tempat pembelian tiket, sampai penumpang akan menaiki 

kapal dan juga kelengkapan-kelengkapan keselamatan yang wajib didapatkan 

penumpang di atas kapal, semua sudah diperbaharui sesuai dengan keluhan-

keluhan yang dilaporkan oleh penumpang demi keamanan, kenyamanan, dan 

keselamatan penumpang angkutan laut yang ada di pelabuhan bangsal. 
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Saran dan masukan untuk penelitian ini yaitu: 1) Terlaksananya 

keseluruhan kegiatan di pelabuhan merupakan tanggungjawab Syahbandar yang 

merupakan penguasa pelabuhan. Dalam melaksanakan peran dan tugas 

kesyahbandaran, seorang Syahbandar harus profesional di dalam bertugas, baik di 

dalam pengawasan, pemeriksaan dokumen-dokumen, dan tugas lainnya di 

pelabuhan agar fungsi, tugas dan wewenang dari Syahbandar yang sudah 

tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 

dapat terlaksana secara maksimal serta penumpang angkutan laut merasa terjamin 

keaman dan nyamannya dalam menaiki angkutan laut; 2) Syahbandar yang ada di 

Pelabuhan Bangsal harus lebih meningkatkan lagi upaya dalam menjaga 

keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang angkutan laut.agar 

penumpang merasa aman dan nyaman dalm melakukan perjalanan penyebrangan 

melalui pelabuhan bangsal. 
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