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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas 

kepulauan-kepulauan dan mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan 

satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, social budaya, dan historis yang batas-

batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan. 

Perdagangan internasional merupakan salah satu pendorong 

pertumbuhan ekonomi yang dapat mempercepat perkembangan perdagangan 

suatu negara. Perkembangan perdagangan akan sangat tergantung pada 

dukungan transportasi sebagai sarana distribusi barang maupun mobilitas pelaku 

perdagangan. Salah satu sarana transpotasi paling efisien dalam perdagangan 

internasional saat ini adalah angkutan laut yang merupakan sarana angkutan 

massal dengan kemampuan jangkauan jarak jauh. Sehingga kemajuan dibidang 

angkutan laut akan berperanan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 

suatu negara.(Edy hidayat dkk, 2009) 

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan maka alat 

transportasi yang tepat digunakan adalah kapal laut sebagai penunjang aktivitas 

dalam dunia transportasi. Dengan hal inilah menyebabkan timbulnya pelayanan 

dan persaingan dibidang pelayaran. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang 

pesat menyebabkan kebutuhan akan barang logistik juga meningkat. Hal ini 

timbul karena tidak semua kebutuhan barang dapat dipenuhi oleh negara itu 

sendiri, tentu hal ini menyebabkan kebutuhan dari dalam negeri tidak bisa 

dipenuhi sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut didatangkanlah 

barang dari luar negeri, yang tentunya dalam kondisi seperti ini sarana dan 

prasarananya harus menunjang khususnya dibidang transportasi 

Pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. 

Transportasi membuat nilai barang lebih tinggi di tempat tujuan dari pada tempat 

asal. Tambahan nilai ini lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan untuk 
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memindahkannya. Nilai itu terdiri atas: nilai tempat (Place utility) dan waktu 

(time utility). Nilai ini diperoleh karena barang dapat di angkut ke tempat dimana 

nilainya lebih tinggi, dan nilai waktu diperoleh karena barang dapat dimanfaatkan 

pada waktu yang diperolehkan. 

Transportasi menghasilkan produk yang disebut jasa transportasi. Produk 

ini tidak bisa disimpan dan akan habis dipakai atau tidak dipakai. Keperluan akan 

jasa transportasi mengikuti perkembangan berbagai kegiatan yang terjadi di 

semua sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat. Keperluan jasa transportasi 

akan bertambah dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat 

serta berkurang jika kegiatan tersebut menurun. 

Walaupun harga kapal mahal dan kapasitas angkutannya besar tetapi 

bagian terbesar biaya operasinya merupakan biaya variable, karena berbagai 

prasarana yang diperlukan dalam pelayaran seperti: pelabuhan, fasilitas navigasi, 

telekomunikasi dan lain-lain dibangun dan diusahakan oleh pemerintah. Kapal 

dapat mengangkut muatan yang banyak, biaya operasinya rendah dan trayek 

pelayarannya jauh.(Muchtar Siregar, 2012) 

Hal tersebut memacu adanya suatu peningkatan mutu pelayanan ataupun 

pemberian sarana seoptimal mungkin kepada para pengguna jasa dalam bidang 

pelayaran. Sehubungan dengan meningkatnya arus barang ke wilayah pelabuhan 

sangat besar maka perusahaan pelayaran membuka keagenan baru di setiap 

pelabuhan dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk menangani kapal non 

milik atau milik. 

Agen pelayaran hidup dari jasa yang diberikan kepada kapal-kapal yang 

telah menunjuknya untuk melayani kegiatan dipelabuhan dimana agen pelayaran 

berada. 

Agen pelayaran akan mendapat free call dari setiap kapal yang akan 

singgah serta juga akan mendapat komisi dari muatan yang akan dimuat ke kapal 

berupa persentase dari freight yang ditarik. 

Karena yang ditunjuk sebagai agen oleh perusahaan pelayaran asing 

adalah pelayaran nasional yang juga mempunyai kapal-kapal milik sendiri, maka 
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secara umum pendapatan dari cabang perusahaan pelayaran nasional yang juga 

bekerja sebagai agen pelayaran asing. (R.P. Suyono, 2007) 

Dalam hal ini PT.Pelayaran Bahtera Adhiguna bertindak sebagai agen 

yang mengurus kedatangan dan keberangkatan kapal ( clearance in dan clearance 

out ) kapal di pelabuhan, mengurus kebutuhan kapal selama di pelabuhan dan 

menghitung disbursment account selama di pelabuhan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengingat obyek yang luas, sementara jadwal prada yang singkat untuk itu 

penulis membatasi masalah pada : 

1. Bagaimana tugas dan fungsi unit keagenan yang mengageni KM.Meratus 

Sibolga ketika melakukan kegiatan pembongkaran muatan di pelabuhan  

Kijang, Kepuluan Riau ? 

2. Bagaimana memonitor perkembangan muatan kapal KM.Meratus Sibolga ? 

3. Apa sajakah biaya – biaya yang harus di bayar selama melakukan kegiatan 

di pelabuhan ? 

4. Apa sajakah dokumen-dokumen yang di perlukan dalam penanganan kapal 

KM.Meratus Sibolga yang melakukan kegiatan pembongkaran muatan 

dipelabuhan  Kijang, Kepuluan Riau ? 

5. Apa sajakah pihak-pihak yang terkait dalam proses penyandaran dan 

pelepasan KM.meratus Sibolga ? 

1.3 Tujuan Dan  Kegunaan Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Pelaksanaan Prada ini ingin membandingkan dan mempraktekan antara 

teori-teori yang telah didapat dalam perkuliahan yang telah di pelajari maupun di 

studi kepustakaan, Serta studi dokumen dengan keadaan yang dilaksanakan dalam 

praktek darat di lapangan oleh penulis di perusahaan PT. Pelayaran Bahtera 

Adhiguna tersebut, sehingga penulisan ini mempunyai beberapa tujuan di 

antaranya yaitu : 

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi unit keagenan. 
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2. Untuk mengetahui KM.Meratus Sibolga yang akan melakukan kegiatan 

pembongkaran muatan di Pelabuhan Kijang,Kepuluan Riau. 

3. Untuk mengetahui biaya-biaya yang harus dibayar selama kapal melakukan 

kegiatan di pelabuhan. 

4. Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penanganan 

KM.Meratus Sibolga. 

5. Untuk mengetahui pihak-pihak yang terkait dalam proses penyandaran dan 

pelepasan kapal KM.Meratus Sibolga. 

 

1.3.2 Kegunaan penulisan 

Karya tulis yang penulis harapkan dari praktek ini antara lain sebagai berikut: 

a) Perusahaan 

a. Menambah wawasan keagenan 

b. Sebagai saran dan kritik dalam pengembangan keagenan 

c. Meningkatkan kualitas dan konsumen setelah dikenal di masyarakat  

b) Penulis  

a. Memberi pengetahuan bagi pembaca tentang berbagai aspek dan kegiatan 

operasional perusahaan – perusahaan di lingkungan pelabuhan. 

b. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar diploma tiga 

c. Sebagai wadah untuk menuangkan ide yang telah dipelajari saat pratek 

  Lapangan. 

c) Masyarakat luas 

a. Memberi wawasan baru bagi keagenan untuk masyarakat luas 

b. Memberi peluang gagasan agar perusahaan keagenan dapat memberi 

yang terbaik dalam melayani keagenan di Indonesia 

c. Agar masyarakat mendapatkan informasi tentang keagenan 
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