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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perdagangan antar negara memerlukan pengaturan 

pengangkutan logistik secara efisien dan efektif, guna meningkatkan daya 

saing pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu 

bentuk kegiatan logistik sebagai mata rantai pasok barang dari produsen 

ke tangan konsumen adalah kegiatan memindahkan barang antar negara, 

yang ditandai adanya perjanjian carter kapal sesuai dengan kesepakatan 

pihak pemilik barang dengan pengusaha yang bergerak di bidang 

angkutan laut. 

Permasalahan yang muncul di dalam praktek adalah terjadinya gap antara 

kesepakatan yang telah ditandatangi oleh penyewa yang telah 

memanfaatkan pemakaian kapal beserta alat perlengkapan untuk 

mengangkut barang muatan melakukan wan prestasi yang disebabkan 

karena unsur kelalaian maupun keterlambatan mengembalikan kapal 

beserta alat perlengkapan setelah menempuh perjalanan yang penuh 

dengan resiko. 

1.2. Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam 

melakukan pengabdian kepada masyarakat ini sebagai berikut: 

1) Bagaimana proses terjadinya perjanjian carter kapal antara PT. 

Mahesa Bahari Internasional dengan Cash Atlas Sdn, Bhd S’Pore QQ 

AHTS 1 Limited Malaysia 

2) Bagaimana bentuk kontrak perjanjian yang telah disepakati 
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1.3. Tujuan  

1) Memahami proses terjadinya perjanjian carter kapal antara PT. 

Mahesa Bahari Internasional dengan Cash Atlas Sdn, Bhd S’Pore QQ 

AHTS 1 Limited Malaysia 

2) Memahami Bentuk kontrak kerja yang digunakan 
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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

 

2.1. Penentuan Sarana Angkutan 

 

Pemilihan sarana transportasi pada dasarnya ditentukan oleh beberapa 

faktor berikut yaitu : jenis dan volume muatan yang akan diangkutnya, 

jarak   antara  pelabuhan yang akan dilayari oleh kapal, dan waktu rata- 

rata yang dibutuhkan kapal selama dalam pelayarannya. Jenis sarana  

transportasi  laut  yang  umum digunakan untuk mengangkut barang antara 

lain tongkang tarik (towing barge), tongkang bermesin (self propelled 

barge), dan kapal curah (bulk carrier). Masing-masing dari sarana tersebut 

tentunya mempunyai karakteristik tersendiri pula baik dalam 

operasionalnya, bentuk konstruksinya, penanganan muatan diatas 

kapalnya, perawatan maupun biaya yang dibutuhkan dalam pengadaan 

sarana transportasi tersebut. 

 

2.1.1 Towing Barge 

Towing  Barge  adalah  berupa  tongkang (barge) yang berfungsi 

sebagai tempat/ ruang muat dan kapal tarik (tugboat) sebagai alat 

penarik. Dengan jenis sarana ini biasanya muatan ditempatkan di atas 

geladak, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Bila menggunakan 

towing barge, waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan lebih lama 

dibandingkan dengan penggunaan kapal, karena tongkang memiliki 

bentuk yang hampir menyerupai balok, sehingga hambatan tongkang di 

air menjadi besar. Jika hambatan besar, maka dibutuhkan tenaga dari tug 

boat yang besar demikian menurut Putra (2011), apalagi bila 

dioperasikan di laut yang bergelombang tentu dapat menambah 

hambatan  pada  tongkang  dalam  berlayar 
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Gambar 1 : Towing Barge 

 

Menurut  Handoyo  (2015) hal yang menjadikan alat transportasi ini 

digunakan karena biaya murah dalam pemuatan dan pengoperasiannya. 

Mempertimbangkan keadaan  perubahan  kondisi  alam  yang semakin 

tidak bersahabat sehingga banyak terjadi perubahan waktu pengangkutan, 

karenanya pemilihan tongkang menjadi tidak menarik. Disamping itu bila 

dibandingkan dengan kapal pada umumnya, olah gerak towing barge sangat 

terbatas apalagi di area yang sempit seperti belokan di sungai, sehingga 

mudah terjadi kecelakaan akibat tabrakan. Skema olah gerak kapal 

ditikungan alur dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2 : Olah Gerak kapal 
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2.1.2. Bulk Carier 

Kapal bulk carier merupakan kapal khusus yang digunakan untuk 

mengangkut muatan bentuk curah seperti: biji tambang (biji besi, 

batubara), dan biji tanaman. Umumnya kapal jenis ini ukurannya besar, 

seperti halnya kapal khusus untuk angkutan batubara yang berukuran 

105.500 Ton, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Kapal ini juga 

dilengkapi dengan peralatan bongkar/muat (loading/unloading) dengan 

kapasitas 2.240 m3/jam. Bentuk konstruksi ruang muat kapal jenis ini lebih 

rumit karena setiap jenis muatan curah mempunyai karakteristik yang 

berbeda- beda,   dimana   mempunyai   kecenderungan akan  memadat  

selama  kapal  berlayar,  dan juga kemungkinan terjadi pergeseran muatan 

pada permukaan kearah samping dan kemungkinan  tidak  balik  ke  posisi  

semula akibat  pengaruh  olah  gerak  kapal,  sehingga akan mempengaruhi 

stabilitas kapal. 

 

Kapal  bulk  carrier     ini  juga  dilengkapi dengan berbagai    peralatan 

pencegahan kebakaran,  karena  penempatan  muatan  didalam  ruang  

tertutup,  kapal  ini  juga  mempunyai  kecepatan  dinasberkisar 15 sampai 

15,75 knots. Menurut Samuel (2014) kapal bulk carrier mempunyai 

stabilitas  yang  baik  karena  titik  M  berada diatas titik G pada semua 

kondisi, selain itu kapal   jenis   ini   tergolong   khusus   karena memiliki 

perlakuan khusus dalam perawatan, reparasi maupun survey yang dilakukan 

surveyor terhadapnya 

	 	

Gambar 3 : Bulk carrier 
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2.1.3. Self Propelled Barge 

Secara  umum  dapat  digambarkan  bahwa self propelled barge (SPB) ialah 

kapal yang mempunyai bentuk seperti tongkang namun menggunakan    

tenaga    pendorong  sendiri seperti ditunjukkan pada Gambar 4 Bila 

dibandingkan dengan kapal dengan kapasitas angkut yang sama, maka SPB  

memiliki sarat air  yang  lebih  rendah  karena  mempunyai bentuk lambung 

bagian bawah yang datar, disamping itu kapal menjadi lebih stabil, sehingga 

menurut Mulya, Harryadi (2008) aspek    teknis    ini    dapat    dijadikan    

dasar pemilihannya. Bentuk seperti ini lebih menguntungkan    karena    dapat    

digunakan sebagai alat angkut dengan kapasitas yang lebih besar pada alur 

pelayaran yang memiliki kedalaman  air  terbatas.  Demikian  pula  dari segi 

pembangunan, kapal SPB lebih  mudah dibanding kapal lainnya seperti bulk 

carier. Hal ini dikarenakan bentuk konstruksinya relatif lebih sederhana 

sehingga akan lebih mudah pada proses pembangunan dan perbaikan. 

Disamping itu menurut Cahyono (2006), penggunaan SPB dengan kecepatan 

dinas > 5 knots lebih menguntungkan dibanding Tug- Barge System dengan 

kapasitas angkut yang sama 

 

 
Gambar 4 : Self propeller barge 
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2.2. Rute Pelayaran 

Proses pemilihan rute bertujuan memetakan pergerakan kapal dalam 

mendistribusikan barang  sehingga diperoleh rute terbaik. Ada beberapa 

faktor  yang  dapat  mempengaruhi  pemilihan rute pada  saat melakukan  

perjalanan,  untuk transporatasi laut,   waktu tempuh, jarak dan biaya 

pergerakan. Menurut Tamin, (2000), faktor-faktor tersebut merupakan 

parameter yang sangat mempengaruhi pemelihan rute. Biaya pergerakan 

dianggap proporsional dengan   jarak tempuh, sedangkan waktu pelayaran 

sangat dominan karena semakin banyak waktu pelayaran semakin besar pula 

biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa maupun oleh pihak 

penyedia jasa pelayaran  (kapal),  biaya  operasional  kapal akan meningkat 

seiring dengan meningkatnya waktu yang dihabiskan kapal untuk berlayar. 

Dengan demikian, pemilihan rute pelayaran perlu didasarkan pada 

perbandingan karakteristik operasional setiap moda/ sarana di setiap 

alternatif rute pelayaran, karena hal ini berkaitan dengan upaya menekan 

biaya transportasi.  Oleh  sebab  itu  dalam menentukan jenis dan kapasitas 

angkut kapal, seperti halnya kapal untuk angkutan batubara antar   pulau   

menurut   Stian   (1989)   perlu memperhatikan hal-hal berikut: 

 

1) Besaran, fluktuasi, estimasi durasi dan arus muatan.  

Informasi  mengenai potensi  arus  barang dan penumpang lengkap 

dengan proyeksi mendatang pada trayek yang direncanakan perlu   

diketahui   agar   dapat   ditentukan kelayakan pengadaan kapal serta 

dimensi dan   jenis   kapalnya.   Kapal   yang   akan dioperasikan 

harus memiliki nilai ekonomis berupa pendapatan yang akan 

digunakan untuk membiayai biaya investasi, biaya operasional dan 

keuntungan bagi operator untuk menjamin kelangsungan kapal dan 

operator. Dalam prakteknya kapal juga memiliki   nilai   sosial,   

yaitu ikut dalam memperlancar   transportasi   antar   pulau yang 

berujung pada peningkatan pembangunan, sehingga pada rute-rute 
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tertentu walau secara ekonomis kurang menguntungkan tetapi tetap 

dioperasikan dengan dukungan subsidi pemerintah. 

2) Lokasi dan jarak antar pelabuhan  

Penentuan lokasi dan jarak antar pelabuhan diperlukan untuk aspek 

ekonomis  yaitu  penentuan  tarif  terhadap barang  dan  jasa,  dan  

aspek  teknis  yaitu penentuan kapasitas consumable kapal yang 

berujung pada dimensi dan kapasitas total kapal. 

3) Jalur pelayaran dan panduan navigasi,  

Jalur pelayaran dan kondisi navigasi menentukan karasteristik 

bangunan kapal dan perlengkapan kapal, termasuk perlengkapan 

keselamatan. Untuk kapal dengan jalur pelayaran yang ramai atau 

rawan kecelakaan tentu akan berbeda dengan kapal yang beroperasi  

pada  jalur pelayaran yang sepi, demikian juga dengan kondisi alam 

sekitar jalur pelayaran. 

4) Keandalan dari Pelayanan Pelabuhan  

Pelayanan yang diberikan pelabuhan pada kapal  mempengaruhi  

waktu  sandar dan operasional kapal di pelabuhan, sehingga 

perencanaan  kapal perlu mempertimbangkan karakteristik pelayanan 

pelabuhan yang akan disinggahi agar kapal dapat memberi 

kemudahan bagi pelayanan pelabuhan. 

5) Fasilitas Pelabuhan.  

Fasilitas yang dimiliki pelabuhan sangat berpengaruh terhadap 

perencanaan perlengkapan kapal, seperti penyediaan alat untuk    

mengangkat/memindahkan barang (material handling) seperti derek 

(crane), dan lain sebagainya, dimana hal ini bisa berpengaruh 

terhadap desain kapal secara keseluruhan, semakin lengkap material 

handling  yang  tersedia  di pelabuhan semakin sedikit peralatan yang 

harus ada di kapal. Disamping itu menurut Amiron (2009), daerah 

yang digunakan untuk pelabuhan tergantung  pada karakteristik kapal 

yang akan berlabuh 
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BAB III 

METODOLOGI 

 

Pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode deskriptif; yaitu dengan  

memaparkan situasi dan kondisi  dilapangan. Kegiatan  diawali dengan studi 

pustaka dilanjutkan dengan analisis untuk mengolah informasi yang telah 

dikumpulkan antara lain karakteristik kapal, route yang dipilih dan bentuk 

kontrak perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 

 

3.1 Karakteristik kapal 

Kapal yang digunakan menyesuaikan dengan barang yang dimuat. Pada 

pekerjaan ini, muatan adalah 1 (satu) unit kapal yang digunakan untuk 

sarana hiburan memancing (Fishing Yatch). Sehingga dipilih kapal jenis 

tongkang yang ditarik dengan menggunakan tug boat (towing barge) 

 

3.2 Route Palayaran 

Rute perjalan kapal / rute pelayaran ditentukan oleh pihak pemilik kapal 

yang didasarkan atas prinsip aman, efektif dan efisien. Pihak pemilik kapal 

melalui Nakhodanya membuat perencanaan pelayaran dan penentuan alur 

pelayaran dari pelabuhan asal / pelabuhan muat sampai dengan pelabuhan 

tujuan / pelabuhan bongkar. Hal lain yang direncanakan adalah 

perencanaan towing tongkang (Towing Arrangements). Dalam pekerjaan 

ini dibuat towing arrangements sebagai berikut : 



	 10	

 
 

 

 

 

To
w
in
g	
Ar
ra
ng

em
en

ts
	Y
at
ch
	“
	S
un

ch
as
er
”	



	 11	

3.3 Kontrak Perjanjian Pengangkutan 

Kontrak perjanjian pengangkutan yang digunakan berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak antara pwmilik kapal dan penyewa kapal. 

Format perjanjian dalam kontrak ini digunakan dengan menggunakan 

bentuk kontrak berdasarkan aturan BIMCO (Baltic International Maritime 

Corrporation). Format kontrak ini sudah ditentukan persaratannya oleh 

organisasi pelayaran internasional. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Tahapan Perjanjian  

PT. Mahesa Bahari Internasional, Jl. Letkol Soeparno Kav A No 10 Taman 

Beringin 3 Semarang melakukan penawaran untuk mengangkut dari Langkawi 

– Malaysia menuju Pelabuhan Batamex di Batam dengan menggunakan kapal 

tongkang beserta alat perlengkapan yang akan disewakan untuk kepentingan 

pengangkutan logistik, dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Tahap persetujuan  

Pada tahapan persetujuan ditandai adanya pemenuhan persyaratan 

dalam bentuk kesepakatan  diantara pihak yang menyediakan jasa 

pengangkutan dengan pihak yang menyewa kapal, serta adanya 

keahlian  untuk membuat perjanijian, suatu hal tertentu dan suatu 

sebab (causa) yang halal.atas untuk sahnya suatu perjanjian carter 

kapal, harus pula diikuti dengan memenuhi persyaratan tekhnis dan 

administrative yang sudah ditetapkan. Terpenuhinya kata  kata sepakat 

dan persyaratan  tehnis  serta administrasi lainnya, ditunjukkan 

identitas diri yang jelas berupa nama, memiliki alamat yang jelas, 

bersedia   dan   sanggup   mematuhi  peraturan yang berlaku dan telah 

memahami kriteria kriteria yang diperjanjikan. Barulah semua berkas 

tersebut dikuatkan   dengan membuat surat kontrak perjanjian sewanya 

2) Tahapan pembuatan konrak persetujuan.  

Di dalam tahap ini, jika telah tercapai kata sepakat di antara kedua 

belah pihak dalam hal sewa menyewa kapal beserta alat 

perlengkapannya, dan terpenuhi semua persyaratan tehnis serta 

administrative yang sudah  digariskan,  tahap  berikutnya dikuatkanlah 

persetujuan sewa menyewa kapal dimaksud dalam bentuk tertentu 

yang tertuang dalam suatu surat kontrak. Surat kontrak carter kapal 
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antara PT. Sinar Bara Raya dengan penyewa Cash Atlas Sd. Bhd 

Spore  yang berkaitan dengan: 

a. Materi kontrak 

a) Nama dan alamat  pemilik  kapal sebagai pihak pertama, dan 

nama serta alamat penyewa kapal sebagai pihak kedua, 

b) Nama kapal beserta spesifikasinya, kecepatan, tonnase, bahan   

bakar dan lainnya, 

c) Tempat dan waktu penyerahan kapal dan penyerahan kapal  

kembali dan temapat atau waktu pemuatan serta 

pembongkaran,  

d) Jenis barang yang sah yang akan diangkut,  

e) Pemakaian   kapal  oleh  penyewa   untuk tujuan yang sah, 

f) Syarat-syarat pengangkutan dan tanggung jawab masing-

masing pihak, 

g) Pembatasan lalu lintas  dan  pelabuhan- pelabuhan yang akan 

dimasuki, 

h) Besarnya  harga  sewa  kapal  dan  syarat- syarat pembayaran. 

i) Setelah surat  kontrak sewa kapal selesai dibuat dan barang 

muatan siap diangkut ke dalam  palka  kapal,  seterusnya  

barulah dilakukan tahap penataan administrasi dari persetujuan 

sewa yang sudah disepakati bersama 

b. Pemakaian kapal oleh penyewa 

3). Tahapan penataan administrasi persetujuan 

a. Dalam tahap ini diatur mengenai pelaksanaan  administrasi dari  

persetujuan carter kapal antara PT. Mahesa Bahari Internasional, 

Jl. Letkol Soeparno Kav A No 10 Taman Beringin 3 Semarang 

dengan penyewa.  

b. Pada pengaturan administrasinya masing-masing pihak diminta 

untuk menanda tangani surat kontrak carter kapal yang sudah 

dibuat dan disiapkan. 
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c. Besarnya uang sewa kapal beserta persyaratan pembayaran yang 

telah disepakati dan barulah kemudian sipenyewa kapal dapat 

memanfaatkan penggunaan kapal untuk penetingnya dalam 

mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat yang dituju. 

3). Konskwensi Hukum 

Dengan   ditanda   tangani   surat   kontrak tersebut, dengan demikian 

mengakibatkan timbulnya hubungan hukum yang melahirkan sejumlah 

hak-hak tertentu disatu pihak dengan kewajiban di pihak lainnya. 

a. Bagi penyewa kapal haknya adalah dapat memanfaatkan  

penggunaan  dari  pihak manapun juga dan dengan kewajiban dapat 

mengembalikan kapal sesuai dengan jadwal waktu yang sudah 

digariskan.  

b. Kewajiban PT. Mahesa Bahari Internasional adalah menyerahkan   

kapal   dalam   keadaan    baik dengan hak untuk menerima 

sejumlah uang sewa (carter kapal) tertentu, tepat waktu sesuai 

dengan perjanjian. 

c. Wanprestasi dapat terjadi yang disebabkan oleh hal hal sebagai 

berikut: 

a) Tidak  melakukan  apa  yang  disanggupi akan dilakukannya, 

b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 

sebagaimana       yang dijanjikannya, 

c) Melakukan   apa   yang   dijanjikan   tetapi terlambat, dan 

d) Melakukan     sesuatu      yang      menurut perjanjian tidak 

boleh dilakukannya 

4). Upaya Penyelesaian 

Upaya   penyelesaian   permasalahn   yang ditemui dalam perjanjian carter 

kapal Dengan   timbulnya   wanprestasi   dalam perjanjian carter kapal 

yang dapat melahirkan kerugian  perlu di antisipasi dan diselesaikan 

secara dini, arif dan bijaksana. 



	 15	

a. Terhadap penyewa kapal yang wanprestasi dalam perjanjian carter 

kapal, yang berupa memenuhi prestasi akan tetapi prestasi yang ia 

berikan terlambat dari jadwal yang ditetapkan. Proses 

penyelesaiannya dapat ditempuh berdasarkan hasil penelitian penulis 

dilapangan: 

b. Apabila penyewa kapal terlambat dalam pengembalian kapal, tidak 

sesuai dengan perjanjian carter kapal menurut waktu yang 

disepakati, maka kepada penyewa yang bersangkutan dibebankan 

untuk membayar denda 2-5 % perhari dari harga pokok carter kapal,  

c. Sedangkan  terhadap  kasus  wanprestasi, memenuhi prestasi dalam 

perjanjian carter kapal, tetapi prestasi yang ia berikan tidak 

sebagaimana mestinya, yang berupa perbuatan penyewa  kapal  

mengisi  barang  muatan  ke dalam palka kapal melebihi kapasitas 

angkutan yang sudah digariskan. “hal  ini  dapat  terjadi  karena  

penyewa hanya mau mencari untung besar, tanpa mau 

menghiraukan bahaya bagi keselamatan barang muatan, penumpang 

dan kapal itu sendiri. Untuk langkah itu, langkah antisipasi yang 

dilakukan  maka memperketat   pengawasan   terhadap kapal yang 

disewa tersebut, yang dirasakan masih lemah dan belum optimal”, 

dapat menghentikan atau memutuskan perjanjian carter kapal 

tersebut dengan penyewa. 

 

4.2. Bentuk Surat Kontrak Perjanjian 
 
Bentuk surat kontrak yang dipakai adalah sebagai berikut : 
 

FIXTURE	NOTE	

It	 is	 hereby	 agreed	 that	 AHTS		1	 LIMITED		UNIT		3	 (1),		MAIN		OFFICE		TOWER		
FINANCIAL	 	 PARK	 LABUAN	 	 JALAN	 	MERDEKA,	 	 8700	 	 LABUAN,	 	 F.T.	 MALAYSIA		

shall	 engage	 PT.	 Mahesa	 Bahari	 Internasional,	 Jl.	 Letkol	Soeparno	Kav	A	
No	10	Taman	Beringin	3	Semarang,	Indonesia	in	transportation	 of	 cargo	 1	
(	 one	 )	 unit	 	 	 	 Yatch	 “Sunchaser”	 as	 per	 your	 enquiry	 using	 “	CIPTA	
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ABADI				 (	 40.96	 x	 12.19	 x	 3.05	mtr	 barge)	 coupled	with	“MULTI	 JASA	 ”	
(	 810	 HP	 Tug)	 or	 substitute	 at	 owner’s	 option	 for	 operations	 between	
Langkawi	 ,	 Malaysia	 and	 Batamec	 Jetty,	 Batam	 –	 Indonesia	 within	 the	
vessels’	 capabilities	 and	 capacities	 under	 the	 following	 terms	 and	
conditions:	-				

Cargo		 	 :	1	unit	/Yatch	“	Sunchaser”		
POL																												 	 :	Langkawi	-	Malaysia	
POD																													 :	Batam	Indonesia	
Laycan						 										 :	18	August	2016	
Freight	Rate												 :	SGD	62,500		
	 	 	 		(SGD	Sixty	Two	Thousand	Five	Hundred	Only)		
Terms														 :	FIOST	basis	
Charter	party				 :	Bimco	“Gencon”	
Laytime		 :	 Total	 8	 (eight)	 days	 ,	 include	 Cradle	 installation	 at	

Batamec	 ,	 Loading	 and	 Lashing	 at	 Langkawi	 ,	
Unloading	 and	 reinstatement	 of	 Barge	 at	 Batamec	
Shipyard	 Tanjung	 Uncang	 Batam.	 Laytime	 to	
commence	 count	 upon	 tendering	 of	 Notice	 of	
Readiness	 (NOR)	 at	 all	 ports.	 If	 vessel	 cannot	 enter	
discharge	 port	 or	 berth	 on	 account	 of	 congestion,	
Master	 may	 tender	 NOR	 from	 place	 of	 stoppage	
assigned	by	Harbour	Master	/	Agent,	whether	passed	
by	 customs	 or	 not,	 whether	 in	 pratique	 or	 not,	
whether	 in	 port	 or	 not,	 whether	 in	 berth	 or	 not.	
Laydays	 count	on	Sunday	and	Public	Holidays	unless	
used.	

Demurrage		 	 :	SGD	2,000	per	calendar	day	or	part	thereof	

Freight	payment		 :	10%	upon	signing	fixture	
40%	upon	sailing	from	Batam	to	Langkawi	
30%	 upon	 completion	 of	 loading	 and	 sail	 off	 from	
Langkawi	
balance	 20%,	 paid	 before	 cargo	 discharging	 at	
Batamec	Shipyard,	Tanjung	Unchang	Batam.	

Freight	include		 :	 Marine	 Gas	 oil,	 lub	 oil,	 fresh	 water,	 crew	 and	 crew	
salary	

Agents			 :	Owners	agent	at	Batam	and	Langkawi,	to	include	
Port	disbursements,	Pilotage,	wharfage,	berth	hire	at	
Batam	and	Langkawi.	
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Freight	Excludes								 :	
a)	Cargo	insurance	
b)	Loading/	unloading	and	lashing/	seafastening	.	
c)	Cargo	document,	Export/	Import	.	
d)	Provision	assisting	tug	at	Langkawi	and	at	Batam	
	
Others			 :		

- Barge	 shall	 be	 returned	 to	 Owner	 in	 same	 condition	 as	 delivery	with	
clean	 deck,	 deck	 shall	 be	 free	 of	 debris,	 pad	 eye,	 stopper,	 any	
protruding	high	point	shall	be	grinded	flat.	

- If	contract	is	cancelled	before	departure	from	Owners	Yard,	Batam,	the	
10%	deposit	to	be	fully	refunded	to	Charterers	forthwith.	

- If	 contract	 is	 cancelled	 after	 departure	 from	Owners	 Yard,	 Batam,	 Pro	
rate	amount	to	be	refunded	to	Charterers.	

The	above	 is	 subject	 to	BOD	approval	 to	be	 lifted	24	hours	after	
fixing	main	terms.	

Dated	this	15	August	2016,	

For	and	on	Behalf	of																																																													For	and	on	Behalf	of	
Owner		 	 	 	 	 	 	 Charterer	
PT.	MAHESA	BAHARI	INTERNASIONAL										Cash	Atlas	Sdn.	Bhd	qq	AHTS	1	
Limited																					
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Proses  terjadinya  perjanjian  carter  kapal antara  PT. Mahesa Bahari 

Internasional dengan penyewa Cash Atlas Sdn. Bhd QQ AHTS 1 

Limited sudah memenuhi ketentuan   yang   berlaku,   yang   dimulai 

pada tahap awal terhadapnya kesepakatan (konsesus) dalam 

perjanjian carter kapal, dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, 

diteruskan dengan tahap pembuatan kontrak atas persetujuan carter 

kapal, dan di akhiri dengan tahap penataan administrasi persetujuan 

carter kapal, dengan  menanda  tangani  surat  kontrak serta di ikuti 

dengan pembayaran uang sewa (carter kapal) tersebut. 

2. Permasalahan     yang     ditemui     dalam perjanjian carter kapal 

antara PT. Mahesa Bahari Internasional dengan penyewa Cash Atlas 

Sdn. Bhd QQ AHTS 1 Limited,  telah diantispasi jika terjadi  

wanprestasi (cidera janji) dalam pemenuhan isi perjanjian carter kapal 

tersebut.. 

3. Upaya  penyelesaian  permasalahan  yang dihadapi dalam perjanjian 

carter kapal adalah : 

a. Terhadap     penyewa     kapal     yang wanprestasi (cidera janji) 

yang berupa terlambat dalam pengembalian kapal, baginya 

dikenakan dengan keterlambatan berkisar antara 2-5 % perhari  

dihitung  dari  harga  pokok sewa kapal. 

b. Terhadap     penyewa     kapal     yang wanprestasi (cidera janji) 

yang berupa tidak  mematuhi  perjanjian  carter kapal dengan 

mengangkut barang muatan  melebihi  kapasitas  dilakukan 

pengawasan  secara ketat terhadap penggunaan kapal yang disewa 

tersebut. 
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5.2. Saran 

Untuk memperkecik resiko kemungkinan timbulnya wanprestasi  carter  kapal 

diharapkan PT. Mahesa Bahari Internasional harus bersikap ketat dan selektif 

dalam memproses calon penyewa kapal 
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