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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Transportasi 

2.1.1. Pengertian Transportasi Air 

Sifat dasar manusia untuk bergerak dan kebutuhan akan barang dan jasa 

telah menciptakan kebutuhan akan transportasi.  Menurut Miro (2005: 4), 

transportasi diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut 

atau mengalihkan obyek dari satu tempat ke tempat lain, sehingga obyek 

tersebut menjadi lebih bermanfaat atau berguna untuk tujuan tertentu. Alat 

pendukung yang dipakai untuk melakukan kegiatan tersebut bervariasi 

tergantung dari bentuk obyek yang akan dipindahkan, jarak antara suatu tempat 

dengan tempat lain, dan maksud obyek yang akan dipindahkan tersebut. 

Dari beberapa pengertian diatas, terlihat bahwa bahwa terdapat lima 

unsur pokok dalam transportasi, yaitu (Munawar, 2005: 2): 

1. Ada manusia, sebagai yang membutuhkan transportasi,  

2. Ada barang yang dibutuhkan manusia,  

3. Ada kendaraan sebagai sarana/alat angkut,  

4. Jalan sebagai prasarana, dan  

5. Organisasi sebagai pengelola transportasi.   
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2.1.2.  Peranan Transportasi Air 

Tiga hal yang membuat bangsa menjadi besar dan makmur, yakni tanah 

yang subur, kerja keras, dan kelancaran transportasi, baik orang maupun barang 

dari satu negara ke negara bagian lainnya (Nasution, 2004: 14) Transportasi 

memegang peranan penting baik bagi perorangan, masyarakat luas, pertumbuhan 

ekonomi maupun sosial politik suatu negara.  Nasution (2004: 14) menyebutkan 

bahwa transportasi mampu menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas (degree 

of accessibility) potensi-potensi sumber daya alam yang awalnya tidak 

termanfaatkan menjadi terjangkau dan dapat diolah. Kemajuan transportasi juga 

akan membawa pada peningkatan mobilitas manusia, dimana semakin tinggi 

mobilitas akan semakin tinggi pula tingkat produktivitas. Dengan peningkatan 

produktivitas tersebut, maka akan membawa dampak pada kemajuan 

perekonomian. 

2.1.3. Konsep Dasar Transportasi Air 

 Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan (trip) antara 

tempat asal (origin) dan tujuan (destination). Dalam suatu perjalanan, ada 

perjalanan yang merupakan pergerakan yang diawali dari rumah (home based 

trip) dan ada juga perjalanan yang asal maupun tujuannya adalah bukan rumah 

(non-home based trip) misalnya, dari tempat kerja ke pasar, dari terminal bus ke 

kampus, dan lain sebagainya. 
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2.1.3.1. Pergerakan Nonspasial (Tanpa Batas Ruang) 

 Ciri pergerakan nonpasial adalah sebagai berikut: 

a. Sebab terjadinya pergerakan 

Sebab terjadinya pergerakan dapat dikelompokkan berdasarkan maksud 

perjalanan sesuai karakteristik dasar atau aktivitasnya, yaitu yang berkaitan 

dengan ekonomi, sosial, pendidikan, rekreasi dan hiburan, serta kebudayaan. Dari 

kelima kategori tujuan perjalanan tersebut, dapat ditambahkan kategori keenam, 

yaitu maksud perjalanan pulang ke rumah. Kategori ini ditambahkan karena jika 

ditinjau lebih jauh lagi akan dijumpai di lapangan bahwa lebih dari 90% 

perjalanan adalah berbasis tempat tinggal (home based), yaitu memulai perjalanan 

dari (rumah) dan mengakhirinya kembali ke rumah. 

b. Waktu terjadinya pergerakan 

Waktu terjadinya pergerakan tergantung pada kapan seseorang melakukan 

aktivitasnya sehari-hari. Secara keseluruhan, pola perjalanan setiap hari pada 

suatu kota pada dasarnya adalah gabungan dari pola perjalanan dengan maksud 

bekerja, pendidikan, berbelanja, dan kegiatan sosial lainnya. Gabungan pola 

perjalanan tersebut disebut juga pola variasi harian, dengan tiga waktu puncak 

(waktu puncak pagi, siang dan sore). 

c. Jenis sarana angkutan yang digunakan 

Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis angkutan yang 

dipilih, yaitu maksud perjalanan, jarak tempuh, biaya dan tingkat kenyamanan. 
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2.1.3.2. Pergerakan Spasial (Dengan Batas Ruang)   

 Konsep mendasar yang menjelaskan terjadinya pergerakan selalu dikaitkan 

dengan pola hubungan antara distribusi spasial perjalanan dengan distribusi 

spasial tata guna lahan yang ada di suatu wilayah. Bahwa suatu perjalanan 

dilakukan untuk melakukan kegiatan tertentu di lokasi yang dituju dan lokasi 

tersebut ditentukan oleh pola tata guna lahannya. Berikut ini adalah ciri 

pergerakan spasial, yaitu pola perjalanan orang dan pola perjalanan barang. 

a. Pola perjalanan orang 

 Perjalanan terbentuk karena aktivitas yang dilakukan bukan di tempat 

tinggal, sehingga pola sebaran tata guna lahan suatu kota akan sangat 

mempengaruhi pola perjalanan. Tingkat perjalanan yang muncul dari setiap 

daerah ke arah pusat kota  menunjukkan hubungan antara kepadatan penduduk 

dan kesempatan kerja sesuai dengan jarak dari pusat kota. Kenyataan ini 

menunjukkan karakteristik perjalanan kota yang spasial untuk pola perjalanan ke 

tempat kerja, dimana pada jam sibuk pagi arus lalu lintas menuju pusat kota, 

sedangkan pada jam sibuk sore arus lalu lintas dari pusat kota menuju daerah 

perumahan. 

b. Pola perjalanan barang 

 Pola perjalanan barang dipengaruhi oleh aktivitas produksi dan konsumsi, 

yang sangat tergantung pada sebaran pola tata guna lahan permukiman 

(konsumsi), serta industri dan pertanian (produksi), disamping pola rantai 

distribusi yang menghubungkan pusat produksi ke daerah konsumsi. 
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2.1.4. Pemilihan Moda 

 Moda atau jenis transportasi yang umumnya dikenal dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu (Munawar, 2005: 2):  

a. Udara, yaitu dengan moda pesawat dan prasarana bandara.  

b. Air, yaitu dengan moda kapal dan prasarana dermaga atau pelabuhan.  

c. Darat, yaitu: jalan raya (dengan moda berupa mobil, bus, sepeda motor), jalan 

rel (kereta api), lain-lain (kabel, pipa dan sebagainya). 

2.2. Angkutan Sungai 

2.2.1. Angkutan Sungai Menurut Undang-Undang 

 Angkutan sungai merupakan angkutan yang tumbuh dan berkembang 

secara alami di Indonesia akibat kondisi geografis alam yang memiliki banyak 

sungai. Jalan bagi transportasi air ini selain bersifat alami (laut, sungai, danau), 

ada pula yang bersifat buatan manusia (kanal, anjir, danau buatan). 

 Beberapa pengertian yang menyangkut Angkutan Sungai dan Danau 

(ASDP) menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan   

Pasal 1: Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan 

menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal 

dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan, yang 

diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. 
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b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran  

Pasal 80 (1): Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau disusun secara terpadu 

intra dan antarmoda yang merupakan satu kesatuan tatanan transportasi nasional. 

Pasal 80 (2): Angkutan sungai dan danau diselenggarakan dengan menggunakan 

trayek tetap dan teratur yang dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak 

teratur. 

c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau  

Pasal 2 (4): Wilayah operasi angkutan sungai dan danau meliputi sungai, danau, 

waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan.   

2.2.2. Jenis Angkutan Sungai 

 Pelayanan angkutan sungai dan danau meliputi pelayanan angkutan 

penumpang dan barang. Sarana angkutan sungai pada umumnya menggunakan 

kapal bertipe kecil dengan kepemilikan masyarakat atau perorangan. Angkutan 

sungai melayani transportasi air maupun transportasi penyeberangan. Angkutan 

sungai dapat dibedakan dari ukuran, jarak tempuh, maupun jenis angkutan yang 

dilayani. Beberapa jenis angkutan sungai tradisional dan modern dapat dilihat 

pada tabel dibawah. 
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Tabel 2.1 : Jenis angkutan sungai tradisional dan modern 

Jenis Angkutan Sungai Tipe Angkutan Keterangan 

Klotok  Angkutan  
barang dan 
penumpang 

1. Melayani penyeberangan 
jarak dekat 

2. Daya angkut maksimal 12 
orang 

3. Digerakkan oleh mesin, 
berbahan bakar solar 

 
Speed Boat Angkutan 

penumpang 
1.  Melayani rute antar kota 

(relative jauh)  
2. Daya angkut maksimal 12 

orang 
3. Digerakkan oleh mesin, 

berbahan bensin dan minyak 
tanah 

Jukung Angkutan 
barang  

1. Melayani trayek yang cukup 
jauh, ke daerah transmigrasi 
atau pedalaman   

2. Daya angkut 30-60 ton 
barang 

3. Digerakkan oleh mesin, 
berbahan bakar solar 

 
 
 
 

Tongkang Angkutan 
barang (hasil 
tambang) 

1. Tidak bermesin 
2. Berlabuh 

dipelabuhan/dermaga/pangka
lan khusus milik 
perusahaan/industri 

Sampan Angkutan 
tradisional 

1. Kapal kayu sederhana tidak 
bermotor 

2. Dimiliki perorangan, sebagai 
sarana transportasi pribadi 
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Kapal layar Kapal dagang Milik pribadi atau perusahaan 
antarprovinsi.   

 
  

2.3. Karakteristik Operasional Angkutan Penyeberangan Sungai 

2.3.1. Headway 

 Waktu antara merupakan interval keberangkatan antar suatu angkutan 

dengan angkutan berikutnya, diukur dalam satuan waktu pada titik tertentu untuk 

setiap rutenya.Headway merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat 

pelayanan angkutan umum.Kebijaksanaan yang menyangkut pengaturan headway 

berimplikasi pada kemungkinan tingkat pengisian muatan. Headway yang terlalu 

rendah dapat mengakibatkan kapasitas akan melebihi permintaan. Angkutan yang 

pertama akan mengambil banyak penumpang, selain itu juga dapat menimbulkan 

kemacetan lalu lintas. Sedangkan headway yang tinggi akan mengakibatkan 

waktu tunggu yang terlalu lama bagi para pengguna. 

Waktu antara kendaraan ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut: 

  
          

 
  .......................................................................  (2.1) 

Dimana : 
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     = load factor design, diambil 100% 

2.3.2. Waktu Baku Kapal (Headway) 

 Waktu baku kapal adalah waktu minimum yang digunakan oleh kapal saat 

menggunakan fasilitas dermaga untuk bongkar, muat dan manuver di pelabuhan, 

sehingga waktu baku merupakan selang antar keberangkatan (headway) minimum 

(Karyawan 2012). Besarnya nilai waktu baku ini tergantung dari kapasitas kapal, 

lama waktumenurunkan dan menaikkan penumpang serta kecakapan dari juru 

mudi masingmasing kapal saat memasuki daerah pelayanan karena waktu baku 

merupakan penjumlahan dari waktu menaikkan, menurunkan dan maneuver kapal. 

Dalam operasionalnya selang waktu keberangkatan ini telah diatur dan ditetapkan 

berlaku konstan serta dibuat lebih lama dari waktu baku. Waktu baku dari masing-

masing kapal yaitu:  

Waktu Baku kapal:   

         .......................................................................  (2.2) 

      ̅    ̅      ...........................................................  (2.3) 

Dimana : 
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  ̅                                            

  ̅                                             

 

Gambar 2.1 :Cycle Time 

Keterangan: 

                                

                              

                              ) 

2.3.3.  Kegiatan Menaikkan dan Menurunkan Kendaraan  

 Kegiatan menaikkan kendaran roda dua dilakukan apabila kendaraan 

seluruhnya sudah keluar dari kapal.  Lama waktu bongkar dan lama waktu muat 

perlu dipisahkan karena lama waktu bongkar tidak dipengaruhi oleh laju 

kedatangan kendaraan roda dua, sedangkan lama waktu muat dapat dipengaruhi 

oleh laju kedatangan kendaraan roda dua. Waktu yang digunakan untuk 



 
 

16 
 

menurunkan kendaraan roda dua pencatatannya dilakukan mulai saat pintu kapal 

berada di lantai moveable bridge hingga kendaraan yang terakhir keluar dari kapal 

dan menaikkan kendaraan adalah saat kendaraan pertama naik sapai dengan 

kendaraan yang terakhir naik. Ratarata waktu yang digunakan untuk masing-

masing kegiatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a) Waktu menaikkan kendaraan 

  ̅  
∑  

 
  .......................................................................  (2.4) 

b) Waktu menurunkan kendaraan 

  ̅  
∑  

 
  .......................................................................  (2.5) 

Dimana : 

  ̅                                            

  ̅                                             
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2.3.4. Waktu Manuver Kapal   

 Waktu manuver kapal adalah waktu yang diperlukan kapal pada saat 

sampai di pelabuhan untuk mengambil tempat di dermaga sampai siap untuk 

melakukan bongkar muat.Waktu keberangkatan dihitung mulai saat kapal 

menutup pintu, sedangkan saat kedatangan kapal berikutnya adalah saat pintu 

kapal terbuka sempurna dan siap menurunkan kendaraan. 

Rata rata waktu manuver kapal dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

  ̅̅ ̅̅   
∑  

 
  .......................................................................  (2.6) 

Dimana :   

  ̅̅ ̅̅                                         

                                

                 

2.3.5. Hubungan antar parameter operasi system penyeberangan  

 Dari perhitungan diatas dapat dihubungkan secara langsung dengan 

kebutuhan kapal, dengan menganggap bahwa semua kapal membutuhkan waktu 

yang relatif sama untuk perjalanan pergi pulang, maka hubungannya adalah 

sebagai berikut: 

  
  

  
  .......................................................................  (2.7) 
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Dimana : 

    {        } .......................................................................  (2.8) 

Maka, 

  
 {        }

  
 .......................................................................  (2.9) 

Dimana : 

               

                      

                                 

                              

                                

                              

 

2.4. Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan. 

 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Indonesia 

didefinisikan sebagai jembatan “mengapung” yang berfungsi menghubungkan 

jaringan transportasi darat yang terputus; kegiatan angkutan Ferry yang 

mengangkut penumpang dan kargo melalui sungai dan perairan; mempunyai rute 

tetap dan jadwal reguler serta bangunan kapal Ferry yang berbentuk khusus. 

Transportasi sungai, danau dan penyeberangan (SDP) merupakan bagian dari 
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sistem transportasi darat yang mempunyai misi untuk mewujudkan transportasi 

yang handal, unggul dan berdaya saing serta mampu menjangkau pelosok wilayah 

daratan, menghubungkan antarpulau dalam rangka memantapkan perwujudan 

wawasan nusantara yang efektif dan efisien, sehingga mampu berperan sebagai 

urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan 

guna memperkokoh ketahanan nasional. Pembangunan ASDP diperlukan sebagai 

sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan aksebilitas yang 

lebih baik sehingga dapat mengakomodasi peningkatan kebutuhan mobilitas 

penduduk melalui jaringan transportasi darat yang terputus di perairan antarpulau, 

sepanjang daerah aliran sungai dan danau, serta berfungsi melayani transportasi 

yang menjangkau daerah terpencil dan daerah pedalaman. 

 

2.4.1. Konsep Pengembangan Angkutan Penyeberangan. 

 Pengembangan angkutan penyeberangan didasarkan pada beberapa hal, 

yaitu kriteria pengembangan, persyaratan operasi, klasifikasi rute, dan model 

operasi kapal penyeberangan, dan analisis tingkat investasi.    

 Kebijakkan pengembangan transportasi penyeberangan dengan pendekatan 

perencanaan yang sebaiknya digunakan adalah: 

1. Transportasi sebagai sarana untuk melayani aktivitas ekonomi dan sosial di 

suatu wilayah. 

2. Transportasi sebagai sarana untuk menumbuhkembangkan aktivitas ekonomi 

dan sosial. 
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 Angkutan penyeberangan pada dasarnya merupakan bagian dari angkutan 

jalan raya. Artinya, prasarana yang ada bisa melayani berbagai tingkatan demand 

serta dapat dilalui setiap saat. Oleh karena itu, angkutan penyeberangan harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Pelayanan ulang-alik dengan frekwensi tinggi 

2. Pelayanan terjadwal 

3. Pelayanan realibel (teratur dan tepat waktu) 

4. Pelayanan yang aman dan nyaman 

5. Tarif yang moderat 

6. Aksesibilitas ke terminal angkutan penyeberangan 

 

2.4.2. Strategi Penyediaan Dermaga 

 Dalam pengembangan angkutan antar pulau, dilakukan peningkatan sistem 

transportasi laut yang telah ada dan penambahan jalur pelayaran/penyeberangan 

baru pada daerah yang dianggap berpotensi untuk dikembangkan. Peningkatan 

dapat berupa penambahan atau peningkatan sarana angkut (kapal)yang sesuai 

untuk melayani rute. Penambahan kapal belum tentu penambahan dermaga, 

karena bisa menggunakan pelabuhan yang telah ada. 

2.4.3. Sistem Angkutan Penyeberangan dan Rencana Pola Operasi 
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 Sistem angkutan penyeberangan meliputi alur pelayaran, ukuran dan tipe 

kapal, jadwal pelayaran dan dampak lingkungan. Alur pelayaran ditentukan 

berdasarkan kondisi perairan, orientasi permintaan, penyebaran permintaan, jarak 

dan waktu tempuh. Ukuran dan tipe kapal didekatidengan tingkat dankarakter 

permintaan dan tuntutan keselamatan/keamanan pelayaran. 

 Penentuan jadwal pelayaran berdasarkan pola distribusi waktu permintaan, 

sedangkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi pada pengembangan 

pelabuhan adalah dampak sosial, dan terjadinya perubahan fungsi kawasan. 

 Pola operasi adalah penetapan jumlah kapal dan jumlah frekwensi yang 

diperlukan pada tiap lintasan sesuai dengan jenis kapal dan jarak lintasan. 

 

2.4.4. Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan 

 Angkutan penyeberangan merupakan sarana yang menghubungkan jalan 

yang terputus oleh adanya rintangan baik yang berupa sungai yang lebar, danau 

atau laut (selat yang tidak lebar). Disinilah peranan  pelabuhan dan kapal sebagai 

jembatan terapung yang diharapkan mampu melayani arus lalu lintas yang akan 

melakukan penyeberangan.  

 Pelabuhan  adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang 

yang dilengkapi dengan fasilitas terminal meliputi dermaga dimana kapal dapat 

bertambat untuk bongkar muat barang, kran-kran untuk bongkar-muat barang, dan 

tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya dan gudang-
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gudang dimana muatannya dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama 

menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan .  

 Pelabuhan merupakan simpul antara transportasi darat dengan transportasi 

laut. Supaya dapat berfungsi dengan baik, pelabuhan memerlukan  fasilitas-

fasilitas pendukung operasional untuk kapal seperti tempat bersandar di dermaga, 

pelayanan selama berada di pelabuhan dan ketika akan melanjutkan pelayaran. 

Untuk muatan diperlukan jasa terminal yang digunakan selama proses peralihan 

dari darat keangkutan laut dan sebaliknya kapal laut keangkutan darat. Pelabuhan 

menyediakan jasa bagi kapal dan muatan tersebut sedemikian rupa sehingga 

aktifitas angkutan penyeberangan tidak terhambat. 

 

2.4.5. Indikator kinerja pelabuhan 

8.4.5.1. Prinsip kinerja pelabuhan 

 Efisiensi suatu pelabuhan dapat dinilai dari kinerja operasional dan 

finansialnya, yang tentunya akan sangat terkait dengan biaya dari jasa pelabuhan. 

Biaya jasa pelabuhan ini terkait dengan biaya dari jasa pelabuhan. Biaya jasa 

pelabuhan ini tarkait dangan total jumlah waktu yang diperlukan bagi kapal atau 

kargo atau peti kemas untuk bongkar muat di pelabuhan atau dermaga. Untuk itu 

pengelolaan fasilitas pelabuhan untuk keperluan bongkar-muat dan kagiatan 

lainnya sangat barpangaruh dalam hal ini. Jika mekanisma dan prosedur bongkar-

muat suatu pelabuhan sudah memiliki standar tertentu sarta didukung oteh 

teknologi yang tapat dan buruh pelabuhan yang cakatan, maka total jumlah waktu 
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bagi kapal atau kontainer untuk bongkar-muat dapat diminimalkan sahingga 

ofisionsi dapat tarcapai. Namun hal ini biasanya sulit dicapai, salah satunya 

disebabkan karena adanya keterbatasan volume kargo dan fasilitas pelabuhan 

ataupun terminal yang dimiliki olah pelabuhan. 

 Efisiensi pelabuhan ini juga dapat menjadi suatu faktor untuk 

maningkatkan daya saing suatu pelabuhan tarhadap pelabuhan lainnya. Untuk 

mengukur tingkat efisiensi pelabuhan, maka indikator kinerja pelabuhan dapat 

manjadi acuannya. 

 

8.4.5.2. Parameter kinerja pelayanan angkutan Air 

 Di dalam tulisannya Abubakar (2013) menyatakan, indikator kinerja 

pelayanan angkutan merupakan alat untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan 

terhadap layanan angkutan yang diberikan oleh perusahaan pelayanan. Adapun 

indikator kinerja perusahaan pelayaran sacara umum adalah sebagai berikut: 

1. Waktu antara pelayanan (headway) 

2. Panjang/lamanya antrian sebelum diangkut 

3. Lama perjalanan yang besarnya tergantung kepada kecepatan kapal. 

4. Jarak berjalan kaki pad saat perpindahan moda 

5. Kecelakaan per jutaan pelayaran 

6. Kebakaran di kapal yang terjadi per jutaan pelayaran 
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7. Siap Operasi, Siap Guna Operasi, Siap Guna Kapal 

2.4.6. Penjadwalan penyeberangan 

 Untuk merencanakan jadwal penyeberangan antara dua pelabuhan dapat 

mengikuti pola untuk 1, 2, 3 atau 4 kapal sebagaimana ditunjukkan pada grafik 

perjalanan kapal berikut: 

 

Gambar 2.2 : Grafik perjalanan kapal 

 Susunan jadwal penyelenggaraan penyeberangan dari gambar diatas 

ditunjukkan dalam daftar berikut ini: 

Contoh penjadwalan untuk 1 kapal yang melayani angkutan antara pelabuhan A 

dan Pelabuhan B 
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Tabel 2.2 : Contoh penjadwalan untuk 1 kapal 

 

 Sedang kalau pelayanan dengan 4 kapal jadwal akan menjadi seperti 

ditunjukkan pada daftar berikut ini. Contoh penjadwalan untuk 4 kapal yang 

melayani angkutan antara pelabuhan A dan pelabuhan B 

Tabel 2.3 : Contoh penjadwalan untuk 4 kapal 
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2.4.7. Survei ASDP 

 Adapun secara umum, berdasarkan sifat pergerakan obyek Surveinya. 

jenis-jenis kegiatan survei dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Survei ASDP yang bersifat statis/pasif di mana obyek dan subyek survei 

(surveyor) pada umumnya tidak melakukan proses pergerakan/perpindahan 

(masih berada pada suatu titik pindah dan belum melaksanakan kegiatan 

pengangkutan) yäng antara lain terdiri dari : 

A. Survei prasarana angkutan, seperti survei alur pelayaran (sungai, 

kanal/anjir, danau, waduk maupun selat) maupun terminal 

(pelabuhan/dermaga) untuk mencari data menyangkut tentang 

ketersediaan prasarana ASDP seperti panjang, dimensi, kondisi perairan, 

kelengkapan alur (rambu dll), fasilitas pelabuhan, kondisi iklim/alam dll 

B. Survei sarana angkutan (kapal) yang menyangkut tentang ketersediaan 

sarana angkut seperti macam-macam kapal, dimensi, jumlah kapal yang 

ada di suatu tempat dll 

C. Survei muatan (barang, penumpang dan kendaraan) yang menyangkut 

besarnya / banyaknya jumlah tingkat permintaan / tingkat produktivitas 

angkutan / jumlah muatan yang melalui pelabuhan / dermaga (bongkar- 

muat barang, embarkasi-debarkasi penumpang dan turun-naik kendaraan) 

serta jenis/karakteristik muatan tersebut (pengepakan, cair/padat, 

sembako/bukan dll) 
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D. Survei asal tujuan, yang menyangkut tentang dari mana dan akan kemana 

muatan (penumpang, barang dan kendaraan) diangkut oleh kapal 

E. Survei sistem dan prosedur, yang menyangkut peraturan mengenai 

sarana, prasarana maupun muatan seperti survei standar kenyamanan alat 

angkut, penempatan muatan, kondisi kelaikan, persyaratan kelengkapan, 

sertifikasi, tarif, jaringan angkutan/trayek, Lalu lintas muatan di 

pelabuhan dll 

F. Survei organisasi/institusi, yang menyangkut kinerja dan kondisi 

keorganisasian dari institusi yang terlibat dalam penyediaan jasa 

transportasi, baik institusi pembina, pengelola (pengelola terminal, 

angkutan dan pendukung) maupun pengguna jasa, mengenai struktur 

organisasi, kegiatan operasional, jumlah pegawai, pendapatan dll 

2. Survei ASDP yang bersifat dinamis/aktif, di mana obyek dan subyek survei 

(surveyor) pada umumnya melokukan proses pergerakaniperpindahan (berada 

pada ruang transportasi/alur pelayaran dan sedang metaksakanakan kegiatan 

pengangkutan) yang antara lain : 

A. Survei volume lalu lintas, yang menyangkut intensitas/jumlah sarana 

yang melaluf suatu titik pada alur dalam suatu jangka/kurun waktu 

tertentu. 

B. Survei kecepatan kapal, yang menyangkut tentang waktu tempuh yang 

díbutuhkan kapal untuk menempuh jarak tertentu seperti ecepatan sesaat, 

kecepatan rata-rata dll 
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C. Survei perjalanan kapal, yang menyangkut trayek/rute yang ditempuh, 

berapa kali kapal tadf melakukan perjalanari dalam kurun waktu tertentu, 

tarif, jarak dan waktu tempuh, jumlah muatan yang dibawa, biaya 

operasional dll 

D. Survei kecelakaan kapal, yang menyangkut tentang kejadian kecelakaan 

yang terjadi pada alur pelayaran (tabrakan, tenggelam, jatuhnya 

penumpang ke perairan, pencurian/perompakan, kebakaran, pelanggaran 

peraturan, polusi lingkungan/tumpahan minyak, dsb) seperti jumlah 

kecelakaan dalam jangka waktu tertentu, jenis kecelakaan, jumlah 

korban, sebab kecelakaan dll 

E. Survei persepsi pengguna jasa, yang menyangkut opini dan kepuasan 

pengguna jasa terhadap pelayanan jasa transportasi yang dilakukan dll. 

 Kemudian, berdasarkan sifat data yang disurvei, jenis-jenis kegiatan survei 

dapat dibedakan sebagai berikut. 

1. Survei Inventarisasi ASDP, di mana surveyor pada umumnya melakukan proses 

pengumpulan data mengenai kelengkapan komponen obyek survei (melakukan 

inventarisasi) yang antara lain terdiri dari : 

A. Survei inventarisasi alur, yaitu mengambil data mengenai komponen- 

komponen alur dan kelengkapannya seperti dimensi, arus, debit, rambu 

dll. 
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B. Survei inventarisasi pelabuhan/dermaga yang menyangkut tentang 

ketengkapan fasilitas di wilayah pelabuhan seperti dimensi lapangan 

parkir, kolam pelabuhan, dll. 

C. Survei inventarisasi kapal yang menyangkut tentang jenis, dimensi, 

ukuran GRT, sertífikasi kapal, kelengkapan, kelaikan dll. 

D. Survei inventarisasi awak kapal, yang menyangkut tentang personil di 

kapal seperti sertifikasi awak, jumlah, kecakapan, kebangsaan dll. 

E. Survei inventarisasiinstitusi dll. 

2. Survei Karakteristik & Kinerja ASDP, di mana surveyor pada umumnya 

melakukan proses pengumpulan data mengenai kondisi, sifat maupun unjuk kerja 

obyek survei yang antara lain terdiri dari : 

A. Survei muatan 

B. Survei volume lalu lintas 

C. Survei kedatangan & keberangkatan kapal 

D. Survei produktivitas angkutan 

E. Surveikecepatan sarana 

F. Survei tarif 

G. Survei trayek 

 


