
BERITA ACARA PENINJAUAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN
TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) ........ PT. ........ DI DALAM DAERAH

LINGKUNGAN KERJA/ DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN ........

Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun .... (..-..-....), telah diadakan peninjauan dan evaluasi dalam
rangka rencana pembangunan/pengembangan TUKS PT. ........ di dalam Daerah Lingkungan Kerja/
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan .........

Peninjauan dilaksanakan bersama-sama oleh Petugas dari unsur yang terdiri dari :
1. Kantor ....;
2. PT. .........

I. DASAR HUKUM :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik;
b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur

dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang
Laut.

II. DASAR PENINJAUAN :
a. Surat Permohonan PT. .... Nomor .... tanggal .... perihal ....;
b. Surat Perintah Tugas dari Kepala Kantor .... Nomor .... tanggal .... tentang .........

III. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan diadakan peninjauan dan evaluasi adalah untuk pengumpulan data dan informasi
dalam rangka rencana pembangunan/pengembangan TUKS ........ PT. ........ di dalam Daerah
Lingkungan Kerja/ Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ........, yang berkaitan dengan aspek
kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan sebagai bahan evaluasi dan
pertimbangan untuk proses lebih lanjut.

IV. KELENGKAPAN ADMINISTRASI
a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
b. Izin usaha dengan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan

yang mengatur tentang Terminal Khusus dan TUKS;
c. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah.

V. HASIL PENINJAUAN
a. DATA UMUM

1) Nomor Induk Berusaha (NIB) (terlampir);
2) PT. ........ berusaha di bidang ........ sesuai ........ Nomor ........ tanggal ........ tentang ........;
3) PT. ........ menguasai lahan seluas ± ........ m2 berdasarkan ........ Nomor .... tanggal ...., yang

akan digunakan sebagai penunjang kegiatan bongkar/muat .... pada TUKS PT. ........;
4) TUKS PT. ........ berjarak  .... mil dari Pelabuhan ........, dengan batas sebagai berikut :

a) Sebelah Utara : ........
b) Sebelah Barat : ........
c) Sebelah Selatan : ........
d) Sebelah Timur : ........



b. DATA TEKNIS
PT. ........ berencana akan membangun dan mengoperasikan TUKS dengan fasilitas sebagai
berikut :
1) Dermaga

a) Tipe : ........ *
b) Ukuran : (.... x ....) m2*
c) Breasting dolphin : .... unit @ (.... x ....) m2*
d) Mooring dolphin : .... unit @ (.... x ....) m2*
e) Konstruksi : ........ *
f) Kedalaman : - .... m Lws
g) Trestle : (.... x ....) m2*
h) Peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang

ukuran maksimum .... DWT
*disesuaikan dengan kondisi fasilitas terminal khusus

i) Posisi koordinat dermaga : ..° ..' .." LU/..° ..' .." BT
..° ..' .." LU/..° ..' .." BT
..° ..' .." LU/..° ..' .." BT
..° ..' .." LU/..° ..' .." BT

2) Fasilitas lainnya :
- Kantor
- Gudang
- Parkir area
- Pos security
- Dan lain-lain

3) Rencana kolam TUKS PT. ........ berukuran seluas ± .... dengan kedalaman berkisar - .... s/d -
.... m LWS, digunakan untuk sandar/tambat kapal/tongkang ukuran maksimum ± .... DWT.

4) TUKS PT. ........ memiki rencana alur pelayaran dengan lebar ± .... meter dan kedalaman
berkisar - .... m s/d - .... m Lws.

5) PT. ........ menggunakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) berupa .... untuk membantu
navigasi kapal dari dan ke TUKS yang dimilikinya.

VI. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil peninjauan dan evaluasi dalam rangka rencana pembangunan/pengembangan
TUKS PT. ........ di dalam Daerah Lingkungan Kerja/ Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
........ bahwa rencana pembangunan/pengembangan TUKS PT. ........ tersebut di atas ditinjau dari
aspek kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan pelayaran, tidak mengganggu alur
pelayaran dan layak untuk dibangun TUKS dalam rangka menunjang kegiatan usaha ........;

2. Terkait aspek lingkungan hidup kepelabuhanan, agar dilengkapi dengan dokumen studi lingkungan
yang telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Selanjutnya agar PT. ........ segera memenuhi komitmen sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut.



Demikian berita acara hasil peninjauan dan evaluasi dalam rangka rencana
pembangunan/pengembangan TUKS PT. ........ dibuat untuk dapat dipergunakaan sebagaimana
mestinya.

Yang melaksanakan peninjauan :

A. Kantor .................... :

1. ……………….. ………………….….
(jabatan)

2. ……………….. ………………….….
(jabatan)

B. PT. .................... :

1. ……………….. ………………….….
(jabatan)

Mengetahui :

KEPALA KANTOR ……………….

………………..
Pangkat dan Golongan

NIP. ………………………….


