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BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sekilas tentang Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kapal Jelatik

SelatPanjang merupakan ibukota Kabupaten Meranti Propinsi Riau

yang di mekarkan dari kabupaten induk (Kabupaten Bengkalis) pada tanggal

19 Desember 2008, dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti

adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

Terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera.

Kota Selatpanjang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten

Kepulauan Meranti, duhulu merupakan salah satu bandar (kota) yang paling

sibuk dan terkenal perniagaan di dalam Kesultanan Siak. Bandar ini sejak

dahulu telah terbentuk masyarakat heterogen, terutama suku Melayu dan

Tionghoa, karena peran antar merekalah terbentuk erat dalam keharmonisan

kegiatan kultural maupun perdagangan. Semua ini tidak terlepas ketoleransian

antar persaudaraan.1

Salah satu alat transportasi di Kepulauan Meranti ini adalah adanya

kapal Jelatik. Kapal Jelatik ini di sebut juga dengan kapal Rakyat. Kapal

Jelatik di buat untuk memudahkan berlayar antara Selatpanjang-Pekanbaru.

Kapal Jelatik sudah hampir 30 tahun. Tanpa ada kapal Jelatik maka

Selatpanjang sengsara, karena, kapal ini sangat mendukung transportasi laut

1 Berdasarkan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti No. 17 tahun 2012 tanggal 24
Juli 2012



2

dan di ciptakan untuk mendukung transportasi masyarakat termasuk

masyarakat yang lemah.

Jarak tempuh antara Selatpanjang-Pekanbaru dengan menggunakan

kapal jelatik 16 jam (16.00 – 07.00) .  harga tiket sebesar Rp. 80.0000

sedangkan yang per-kamar 100.000. sedangkan yang tidak memakai tiket bisa

dikenakan sebesar 50.000. menggunakan kapal jelatik berarti semalaman di

laut, karena kapal ini tidak terlalu cepat. Di bandingkan dengan kapal – kapal

yang lain seperti Naga Line, Meranti, Porti yakni hanya membutuhkan waktu

4 – 5 jam dan harga tiket Rp 120.00, di tambah uang masuk Rp.2000

Dengan adanya kapal-kapal seperti Naga Line, Meranti, Porti, yang

berlayar setiap hari dan membutuhkan waktu yang sangat cepat, maka lebih

banyak orang yang memakai tranportasi laut yang cepat daripada yang

lambat. Namun Kapal Jelatik ini tetap berjalan meskipun  merasa tersaingi

dengan yang lainnya, yakni hanya berlayar seminggu 3x sesuai dengan jadwal

yang sudah di tentukan.

Kapal Jelatik ini berlokasi di Jalan Tebing Tinggi Nomor 55. Kapal

Jelatik mengoperasikan ada 2 buah kapal, dengan nama KM. Jelatik Ekspres

dan berangkatnya secara bergilirian, 1 hari jalan dari selat panjang dan satu

hari tidak jalan. Di mana tenaga kerja yang mengoperasikan kapal Jelatik

terdiri dari 13 orang, 1 pimpinan 2 nakhoda, 10 Anak Buah Kapal. (ABK),

yang bertanggung jawab penuh atas penumpang yakni Nakhoda sebesar apa

pun yang terjadi di dalam Kapal Jelatik Nakhoda yang bertanggung jawab.
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B. Sarana dan Prasarana di KM. Jelatik Ekspres

Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung keberhasilan

pengembangan perusahaan yang telah direncanakan terutama keberhasilan

yang menyangkut profit daru suatu perusahaan. Tanpa adanya dukungan

sarana dan prasarana keras dan prasarana lunak sudah jelas perusahaan tidak

dapat berkembang.

Adapun sarana dan prasarana di KM. Jelatik Ekspres ini sebagai

berikut:

 Baju pelampung sesuai standar

 Pemadam kebakaran

 Mesin genset lampu

 Alat – alat hebregasi

 Lampu navigasi

 Lampu anjugan

 Lampu dalam setiap kamar

 Kompas

 Radar

 Alat penyelamat penumpang seperti tali, fluit dan lain-

lain.2

Sumber data : CV. KM Jelatik Ekperss

2 Pak Ponidi, Wawancara , Selatpanjang, 20 Desember 2013
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C. Struktur Organisasi di KM. Jelatik

Di dalam kegiatan suatu perusahaan komersial maupun non komersial

di perlukan adanya suatu kerja sama diantara para anggota karyawan dalam

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kerja sama itu

meliputi tugas-tugas yang telah ditetapkan sebelumnya, didalam pekerjaannya

perlu adanya garis ketetapan yang mengatur segala aktivitas tersebut berjalan

sebagaimana mestinya untuk itu diperlukan suatu wadah yang dapat mengatur

hubungan dan kerja sama diantara para anggota perusahaan yang disebut

dengan organisasi.

Struktur organisasi perusahaan mengambarkan wadah kegiatan usaha,

penempatan orang-orang dan peraturan hubungan kerja. Oleh karena itu

fungsi organisasi dalam perusahaan sangat penting dan harus mendapat

perhatian sedini mungkin.3 Struktur organisasi adalah gambaran dari

hubungan formal yang terjadi dalam suatu organisasi, disamping itu juga

berisikan garis-garis komunikasi, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab

dari masing-masing bagian. Karena suatu struktur organisasi yang baik dapat

menimbulkan suasana di mana kepuasan pribadi maupun kepuasan golongan

dapat terlaksana.

Berbagai kebutuhan penumpang bisa dilayani atau dipenuhi apabila

dilaksanakan oleh orang yang secara teratur bekerja dalam suatu fungsional

3Francis Tantri, pengantar Bisnis, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 65
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dan tanggung jawab antar kelompok yang satu dengan yang lainnya saling

berkaitan dan mereka tersusun dalam suatu organisasi.

Adapun struktur di KM. Jelatik Ekspres ini adalah sebagai berikut:

Sumber Data : CV.KM Jelatik Ekpress4

Adapun mengenai rincian tugas masing-masing bagian dapat di

uraikan sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan

Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana

pelabuhan. Pegawai dinas perhubungan ini juga bertugas mengawasi

aktifitas kerja para Anak Buah Kapal di Kapal Jelatik. Mereka juga

bertanggung jawab terhadap keberhasilan perwujudan system transportasi

sungai, mencatat berapa kapal yang berlabuh dan yang berangkat di

pelabuhan.

4 Pak Ponidi, Wawancara, Selatpanjang, 21 Desember 2013

DINAS PERHUBUNGAN

PIMPINAN

KAPTEN/NAKHODASEKRETARIS BENDAHARA

ABKKEPALA KAMAR MESINCIPJURU MUDI
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2. Pimpinan

Betugas dan bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan di pelabuhan

serta berkewajiban untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di

pelabuhan, kemudian juga bertugas mengawasi segala aktivitas pekerjaan

untuk mencapai hasil yang maksimal.

3. Sekretaris

Bertugas mencatat nama-nama barang yang akan dibongkar dan dimuat ke

kapal, sekaligus mengawasinya, mencatat hasil musyawarah yang telah

dilaksanakan. Baik berupa peratuan-peraturan kerja maupun hal-hal yang

menyangkut pekerjaan yang telah disetujui bersana dalam musyawarah.

Mencatat surat-surat yang masuk dan yang keluar serta pembukuan.

4. Bendahara

Mempunyai wewenang dalam mengatur masalah keuangan, sekaligus

bertugas mengatur gaji buruh, serta memegang uang kas organisasi.

5. Kapten / Nakhoda

Yaitu orang yang bertugas untuk :

Mengoperasikan kapal (memeberangkatkan kapal, memberhentikan kapal,

membawa kapal ketempat kapal ketempat tujuan serta mengurus kapal),

selaku pemegang kewibawaan umum bertanggung jawab terhadap semua

jumlah penumpang yang berada diatas kapal tersebut.

6. Juru Mudi

Yaitu orang yang bertugas untuk :
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Membantu kapten mengoperasikan kapal dalam berlayar dari tempat asal

ketempat tujuan, dan menggantikan posisi kapten di kapal sewaktu kapten

tidak berada di kapal.

7. CIP

Yaitu orang yang bertugas untuk :

Menguruss segala administrasi keuangan dalam kapal sebelum dan

sesudah berlayar.

8. Kepala Kamar Mesin

Yaitu orang yang bertugas untuk :

Menjaga atau mengecek mesin sebelum dalam perjalanan dan sesudah

berangkat, dan menyediakan perlengkapan yang erat hubungannya dengan

mesin seperti oli, minyak, suku cadang mesin, dan lain-lain.

9. Anak Buah Kapal (ABK)

Yaitu orang yang bertugas untuk :

Sebagai Anak Buah Kapal dan mengerjakan sesuatu dengan tugasnya

masing – masing.
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