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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Menurut Tim Penyususn Karya Tulis STIMART “AMNI” Semarang dalam 

buku pedoman penyusunan karya tulis menyatakan bahwa tinjauan pustaka 

berisiskan teori-teori atau konsep yang melandasi judul karya tulis tersebut. Teori 

atau konsep yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka ini harus benar-benar 

relevan terhadap judul karya tulis. Uraian teori atau konsep tersebut harus 

merujuk sumber pustaka. 

 

1. Pengertian Perusahaan Pelayaran 

Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik negara atau swasta, 

berbentuk perusahaan negara persero, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan 

Comanditer (CV), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam bidang 

penyediaan ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan 

penumpang (orang) dan barang (dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat) ke 

pelabuhan tujuan (bongkar), baik di dalam negeri (interinsulair) maupun luar 

negeri (ocean going shipping). (Suwarno, 2011). 

Hukum perjanjian merupakan suatu elemen penting dalam kehidupan 

sehari-hari, terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, ditambah 

dengan kemajuan teknologi terutama di bidang pencharteran kapal yang 

mempermudah hubungan seseorang dengan orang lainnya. Hubungan tersebut 

dilakukan melalui hubungan hukum yaitu perjanjian, salah satunya merupakan 

perjanjian sewa - menyewa kapal atau Bareboat Charter. (Ahmad dan Hendro, 

2013) 

a. Kegiatan Pengusahaan Pelayaran Niaga 

Terdapat beberapa jenis kegiatan pengusahaan niaga, di antaranya: (Suwarno, 

2011). 

1) Usaha Pokok Pelayaran 

Mengangkut barang atau penumpang, khususnya barang dagangan dari 

suatu pelabuhan pemuatan untuk di sampaikan ke pelabuhan pembongkaran 

(tujuan) dengan kapal milik sendiri, mencarter, atau kerja sama dengan 

pihak-pihak ketiga. 
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2) Usaha Keagenan 

Usaha Keagenan adalah mengageni perusahaan pelayaran asing / lain atau 

principal dengan memberikan jasa dalam pengurusan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kepentingan kapal, muatan, dan freight dari principal. 

3) Usaha Sampingan 

Usaha Sampingan adalah  kegiatan di luar tersebut diatas, tetapi menunjang 

usaha pelayaran baik dalam bentuk fisik atau keuntungan yang di peroleh. 

 

2. Pengertian Keagenan 

Keagenan Umum (general agen) adalah perusahaan pelayaran nasional 

yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal-kapal milik 

perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah dipelabuhan 

Indonesia.sebagai contoh, Maersk Line, sebuah perusahaan pelayaran Denmark, 

menunjuk PT.Pelayaran Bahtera Adhiguna sebagai general agent. Maka 

PT.Pelayaran Bahtera Adhiguna memiliki tugas melayani kapal milik Maersk 

Line selama berlayar dan singgah dipelabuhan Indonesia. .(R.P. suyono, 2007) 

Hal ini memaksa perusahaan pelayaran untuk bersaing mendapatkan 

pelanggan. Dikarenakan industri pelayaran bergerak dibidang jasa, maka 

persaingan yang ada, akan dilakukan dengan saling berlomba memberikan 

layanan yang memuaskan kepada konsumen dan memberikan informasi melalui 

komunikasi interpersonal kepada pelanggan melalui setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan.(Anton Pangihutan dkk, 2016) 

 

3. Tugas keagenan kapal 

R.P. Suyono (2007) menyebutkan bahwa Secara garis besar, tugas general 

agent ada dua jenis, yakni tugas pengurusan perizinan dan tugas koordinasi. 

Adapun tugas koordinasi meliputi: 

a. Koordinasi operasi dan pemasaran 

Koordinasi operasi adalah tugas untuk memastikan bahwa 

pembongkaran/pemuatan kapal dikerjakan dengan baik oleh perusahaan 

bongkar muat. Selain itu, tugas koordinasi juga termasuk memastikan 
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bahwa ketika kapal masuk ketempat sandar pelabuhan,pelaksanaan 

pandu,dan kapal-kapal tunda dilakukan dengan baik. 

b.   Koordinasi Keuangan 

Koordinasi keuangan merupakan tugas general agent untuk 

mengumpulkan dan mencatat segala pengeluaran kapal selama berada 

dipelabuhan. 

c.   Penunjukan sub-agen/agen 

Seperti telah dilakukan sebelumnya, untuk pelaksanaan tugas tertentu 

atau di pelabuhan tertentu, general agent tidak melakukannya sendiri. 

General agent akan memerintahkan cabangnya atau perusahaan lain 

sebagai agent. 

d.   Mengumpulkan disbusment pengeluaran kapal 

   Bagian disbusment mengumpulkan segala tagihan selama kapal     

dipelabuhan dan sesudah keberangkatannya. 

 

4. Fungsi Unit Keagenan  

Unit keagenan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : 

 .(Engkos Kosasih dan Hananto soewedo, 2007) 

a.      Menyusun program operasional keagenan berdasarkan kebijaksanaan 

perusahaan, baik terhadap pelayanan liner service maupun tramper. 

b.    Memonitor pelaksanaan penanganan / pelayanan keagenan, baik yang 

bersifat kegiatan fisik muatan  maupun  kegiatan jadwal datang dan 

berangkat kapal. 

c.  Mengadministrasikan kegiatan keagenan, baik yang berkaitan dengan 

kegiatan fisik operasional maupun yang menyangkut keuangan. 

d. Memberikan data dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan keagenan 

sebagai masukan dalam menentukan kebijaksanaan sebagaimana mestinya. 

e. Mengupayakan kegiatan keagenan sedemikian rupa sehingga dapat 

memberikan omset terhadap kegiatan-kegiatan pokok perusahaan 
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5. Memonitor Perkembangan Muatan Kapal 

Jeslyn.G dan Ronny H.M (2013) menyebutkan bahwa perusahaan 

merancang alur kegiataan operasional dimulai dari perencanaan biaya (perawatan 

kapal, pembeliaan keperluan navigasi kapal, biaya minyak solar, dokumen kapal, 

keagenan, ransum kru kapal, gaji , premi). Kemudian peninjauan tempat/lokasi 

muatan sampai kepada lokasi bongkar, menghitung jarak tempuh pelayaran kapal 

dalam mile laut, menghitung harga sewa kapal sampai kepada keputusan sewa 

kapal yang dituangkan dalam kontrak sewa kerja kapal (apakah menggunakan 

harga Freight Charter/kubikasi/matrixton atau time charter/ bulanan). 

Sebagaimana telah disebut di sebelumnya ,pengoperasian pelabuhan secara 

dasar meliputi 8(delapan)kegiatan :  

(Raja Oloan Saut Gurning dan Eko Hariyadi.2007) 

a. Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan 

tempat berlabuh. 

b. Pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal-kapal 

(pilotage) dan pemberian jasa kapal tunda untuk kapal-kapal laut. 

c. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk tambat/sandar,bongkar muat 

barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang. 

d. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan 

barang,angkutan diperairan pelabuhan,alat bongkar muat serta peralatan 

pelabuhan. 

e. Penyedian tanah untuk berbagai gabungan dan lapangan sehubungan dengan 

kepentingan kelancaran angkutan laut hasil industri. 

f. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan,tempat tunggu kendaraan (lahan 

parkir),saluran pembuangan air (sanitasi), instalasi listrik, instalasi air 

minum, depo bahan bakar dan armada pemadam kebakaran. 

g. Penyediaan jasa terminal bongkar muat peti kemas, muatan curah cair, 

muatan curah kering dan kapal RO-RO. 

h. Penyediaan jasa lainya ynag dapat menunjang pelayanan jasa 

kepelabuhanan. 

 



9 
 

 
 

 

 

6. Pelayaran 

Potensi Dan Manfaat Industri Pelayaran Niaga. 

Industri jasa pelayaran merupakan usaha industri jasa transportasi laut dan 

shipping industry yang memberikan manfaat yang sangat besar bagi perpindahan 

suatu barang, baik memberikan manfaat secara place utility yaitu barang yang 

disatu tempat kurang bermanfaat dipindahkan ketempat yang manfaatnya lebih 

besar, maupun memberikan manfaat time utility yaitu barang dari suatu tempat 

yang saat tertentu sudah diproduksi dan berlebihan dipindahkan ketempat yang 

pada waktu yang sama belum diproduksi. (Edy hidayat dkk, 2009) 

 

7. Pihak-Pihak yang Terkait Dengan Perusahaan Pelayaran 

Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pelayaran (R.P. Suyono, 2007): 

a. Bea dan cukai 

Sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 10/1995 tentang kepabeanan, 

Direktorat Bea Cukai yang berada di bawah Departemen Keuangan 

mengatur dan mengawasi kepabeanan diseluruh Indonesia. 

1) Mengadakan pemeriksaan terhadap keluar/masuknya barang didaerah 

bea &cukai. 

2) Pemeriksaan terhadap barang-barang muatan dikapal maupun 

digudang. 

3) Menetapkan besar bea masuk untuk jenis barang berdasarkan yang 

ditetapkan pemerintah. 

4) Mengawal barang yang belum terkena bea masuk dari pelabuhan ke 

entreport atau sebaliknya. 

5) Mengawal barang dari kawasan pedalaman yang dinyatakan daerah 

bea-cukai ke pelabuhan atau sebaliknya. 

b. Syahbandar. 

Syahbandar adalah badan yang melaksanakan port clearance, yaitu 

pemeriksaan surat-surat kapal, agar kapal dapat keluar masuk pelabuhan. 
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c. Imigrasi 

Direktorat imigrasi adalaha badan yang berada dibawah departemen 

kehakiman. Di pelabuhan, instansi ini mempunyai tugas untuk: 

1) Mengawasi keluar masuknya orang sesuai ketentuan dari keimigrasian. 

2) Memeriksa penumpang dan awak kapal, dalam hal penumpang asing 

yang hendak masuk atau keluar daerah hokum Indonesia. 

3) Memeriksa paspor penumpang asing apakah sudah memenuhi 

ketentuan. 

4) Memeriksa paspor ABK (anak buah kapal) 

5) Memberi immigration clearance. 

d. Dinas Karantana Dan Dinas Kesehatan 

1) Melakukan pelayanan kesehatan. 

2) Meneliti dan memeriksa buku kesehatan, deratting certificate (sertifikat 

bebas tikus), daftar awak kapal dan penumpang. 

3) Memberikan health certificate dan health clearance 

e. Keamanan dan ketertiban 

Kesatuan penjaga laut dan pantai (KPLP) merupakan penjaga keamanan 

perairan pelabuhan dan pantai sekitarnya. 

f. Perusahaan bongkar muat (PBM) 

Perusahaan bongkar muat adalah perusahaan yang bergerak dalam kegiatan 

bongkar dan muat barang/petikemas ke kapal. 

g. Ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) dan freight forwarder 

EMKL dan freight forwarder adalah perusahaan yang menyediakan jasa 

pengurusan barang-barang dibea-cukai, pelayaran dan jasa angkutannya. 

h. Perusahaan Angkutan Bandar 

Perusahaan yang mengadakan angkutan barang dan manusia antara kapal 

dan daratan. 

i. Perusahaan Angkutan Darat 

Perusahaan angkutan barang-barang yang dibongkar/muat dari kapal. 
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9. Dokumen Untuk In/Out Clearence 

a. Dokumen-dokumen tersebut dibawah ini harus dipersiapkan tiba 

dipelabuhan, khusus untuk kapal-kapal asing yang pertama kali di ageni 

dipelabuhan : 

1) PKKA (pemberitahuan keagenan kapal asing) dari sea harbo. 

2) PPKB (Pusat Pelayanan Kapal dan Barang) dari port authority. 

3) RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) diajukan oleh bea & 

cukai. 

4) Memorandum pemeriksaan dokumen kapal diajukan ke harbor 

master. 

5) Letter of Appointment dari owner/kapal. 

6) Tonnage certificate (copy) dari owners. 

7) Master cable dari master yang menyatakan bahwa kapal akan masuk 

ke pelabuhan. 

8) ISSC (Internasional Ship Security Certificate) dari owner. 

9) Ship particulars dari owner/kapal. 

10) Crew list sebagai laporan pemberitahuan ke imigrasi. 

11) Cargo Manifest/bill of Loading (copy) dari owner/charterers sebagai 

laporan ke bea & cukai dan port authority. 

b. Dokumen yang di siapkan pada saat tiba dipelabuhan: 

1) Crew List 

2) Crew personal effect list 

3) Store list 

4) Voyage memo 

5) Ammunition list 

6) Provision list 

c. Dokumen yang diperlukan/disiapkan sewaktu keberangkatan kapal: 

1) Sailing declaration dari karantina 

2) Cargo manifest 

3) Port clearance out 

4) Immigration clearance 
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5) Quarantine clearance 

6) Custom clearance 

7) Light dues (copy) 

8) PPKB out dari port authority. 

 

Menurut Zikri.H, 2016 menerbitkan Surat Izin Berlayar (Port Clearance) 

merupakan fungsi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Standar operasional 

prosedur yang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 82 

Tahun 2014 tentang Port Clearence haruslah dilengkapi sehingga baru bisa dilihat 

apakah kapal siap untuk diberangkatkan. Syarat-syarat kapal laik laut bisa dilihat 

dari pemenuhan Administrasi Surat Persetujuan Berlayar yang terdiri dari: 

pemeriksaan sertifikat, pemeriksaan dokumen dan surat kapal, serta pemeriksaan 

fisik kapal.  

Kapal akan dinyatakan seaworthy atau laik-laut apabila mempunyai 

kemampuan untuk menanggulangi atau mengatasi semua bahaya yang 

kemungkinan dialami sewaktu berlayar (perils of the sea) dengan tingkat 

keamanan yang memadai. Kapal tidak cukup hanya memiliki badan (hull) yang 

kuat namun juga harus dijalankan oleh Nakhoda dan awak kapal yang kompeten 

dan cukup jumlahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Hal ini jika diteliti secara mendalam adalah menyangkut paut masalah 

efektifitas dari pengelola kepelabuhanan dan sikap dari aparatur pelaksana. Port 

Clearence atau Surat Izin Berlayar kapal ini sejatinya adalah menentukan boleh 

atau tidaknya kapal untuk berlayar. 

 

10. Klasifikasi Pelabuhan 

P.H. Wijoyo (2011) menyebutkan bahwa dalam menjalankan perannya, 

pelabuhan biasanya diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek yang 

berhubungan dengan pelabuhan itu sendiri. Berikut ini adalah penggolongan 

pelabuhan yang ditinjau dari berbagai aspek: 

a. Pelabuhan Internasional Hub, merupakan pelabuhan utama primer dan 

berperan sebagai pelabuhan internasional yang terbuka untuk perdagangan 
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luar negeri dan berfungsi sebagai alih muat (transshipment) barang antar 

negara. 

b. Pelabuhan Internasional, merupakan pelabuhan utama sekunder dan 

berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan pusat distribusi peti 

kemas nasional dan pelayanan angkutan peti kemas internasional. 

c. Pelabuhan Nasional, merupakan pelabuhan utama tersier dan berperan 

sebagai tempat alih muat penumpang dan barang umum nasional. 

d. Pelabuhan Regional, merupakan pelabuhan pengumpan primer dan 

berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari/ke 

pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan. 

e. Pelabuhan Lokal, merupakan pengumpan sekunder dan berperan sebagai 

tempat pelayanan penumpang di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan,  

daerah perbatasan yang hanya didukung oleh mode transportasi laut. 

 

11. Biaya – biaya yang harus dibayar selama kapal melakukan kegiatan di 

pelabuhan (Disbrusment) 

Disbursement adalah pengurusan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat 

pelayanan terhadap kapal selama di Pelabuhan. 

1) Pengertian Disbursmen 

Disbursement adalah biaya sebuah kapal selama berada dipelabuhan. 

Sebelum sebuah kapal masuk ke pelabuhan, pemilik kapal akan memeberikan 

sejumlah uang muka yang diperkirakan mencukupi untuk menutup segala biaya 

selama kapal berada dipelabuhan kepada keagenan kapal yang telah ditunjuk 

sebelumnya dan membuat sebuah agency agreement yang mengikat kedua belah 

pihak untuk saling memenuhi kewajibannya. Keagenan kapal harus 

mempertanggung jawabkan segala biaya yang dikeluarkan kepada principal-nya. 

Kelebihan dari uang muka yang diterima atau excess disbursement akan 

dikembalikan(R.P. Suyono, 2007) Dilihat dari sisi kepentingannya, disbursement 

semakin perlu diperhatikan, karena : 

1).Adanya tuntutan peningkatan pelayanan dari para principal. 

2).Karena principal juga dituntut untuk memperbaiki sistem  informasinya. 
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3).Menghindari lamanya kapal merapat atau berada di pelabuhan. 

2) Pengelompokan Disbursement 

a). Biaya labuh 

jasa labuh dikenakan terhadap kapal yang menggunakan perairan 

pelabuhan. Tarif jasa labuh didasarkan pada gross register ton dari kapal 

yang dihitung per 10 hari. 

b). Biaya tambat 

setiap kapal yang berlabuh dipelabuhan indomesia dan sedang 

melakukan kegiatan, kecuali kapal perang dan kapal pemerintah 

Indonesia, akan dikenakan jasa tambat. 

1) Tarif jas tambat dikenakan terhadap kapal yang bertambat di 

tambatan beton dan besi/kayu. 

2) Terhadap kapal ro-ro dan ferry yang apabila bertambat pada 

tambatan menggunakan rampdoor, dikenakan tarif sebesar 25% dari 

tarif dasar. 

3) Kapal yang bertambat diberi batas waktu sebagai berikut: 

a) Kapal yang berukuran sampai dengan 999 GRT diberi batas 

waktu 3 etmal. 

b) Kapal yang berukuran 1.000 GRT sampai dengan 4.999 GRT 

diberi batas waktu 4 etmal. 

c) Kapal yang berukuran 2.500 GRT sampai dengan 4.499 GRT 

diberi batas 6 etmal. 

d) Kapal yang berukuran 5.000 GRT sampai dengan 9.999 GRT 

diberi batas waktu 8 etmal. 

e) Kapal yang berukuran 10.000 GRT sampai dengan 14.999 

GRT diberi batas waktu 10 etmal. 

c).Biaya Pemanduan 

Setiap kapal berukuran tonnase kotor GT 500 atau lebih yang berlayar 

dalam perairan pelabuhan waktu masuk, keluar atau pindah tambat wajib 

menggunakan pandu. 
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d).Biaya Tunda 

 Melihat terbatasnya kemampuan mesin kapal, kepadatan lalu lintas, arus, 

cuaca, kedalam serta luas alur/kolam, dan kemampuan gerak kapal, 

apabila kapal hendak masuk dan sandar dikolam pelabuhan harus 

menggunakan kapal tunda dan kapal kepil. 

 

2.2. Gambaran Umum Obyek Penulisan  

1.  Sejarah PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 

Tahun 1961, Pemerintah Republik Indonesia telah menasionalisasikan 

perusahaan milik Belanda, NV Nederlandsch-Indische Steenkolen Handel-

Maatschappij (NV. NISHM) dan diubah jadi PN Menunda Kapal Tunda bara 

dengan bisnis utama adalah jasa angkutan batu bara dan jasa kapal pandu. Tahun 

1966, PN Menunda Kapal Tunda bara diubah jadi PN Bahtera Adhiguna. 

Tahun 1971, berdasarkan peraturan pemerintah PN Bahtera Adhiguna, 

diubah jadi PT Bahtera Adhiguna (Persero) dan aktivitas kegiatannya adalah jasa 

angkutan barang curah dan kargo umum, angkutan kayu jasa keagenan kapal, 

EMKL, bongkar muat dari/ ke kapal, galangan kapal dan kegiatan penunjang 

lainnya.Tahun 1985, PT. Bahtera Adhiguna telah mendirikan anak perusahaan 

yaitu, PT PBM Adhiguna Putera yang khusus menangani bongkar muat dari/ke 

kapal. 

Pada bulan Maret tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah 

menetapkan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara berasal dari 

pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia kepada Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.Pada bulan Mei 2011, 

Kementerian BUMN menerbitkan surat keputusan tentang Pengalihan Modal 

Saham Milik Negara Republik Indonesia dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT 

Pelayaran Bahtera Adhiguna kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT 

Perusahaan Listrik Negara.Pada bulan Agustus 2011, telah diadakan 

Penandatangan Akte pemindah tanganan hak atas saham milik Negara Republik 
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Indonesia pada Perusahaan (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adhiguna kepada 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. 

Lokasi kantor PT. Bahtera Adhiguna (Persero) Cabang Tanjungpinang telah 

berpindah-pindah beberapa kali. Hal ini disesuaikan dengan pendapatan dan 

keuntungan yang diperoleh PT. Bahtera Adhiguna (Persero) Cabang 

Tanjungpinang tiap tahunnya. Saat ini lokasi kantor PT. Bahtera Adhiguna 

(Persero) Cabang Tanjungpinang bertempat di Jalan Wiratno komplek Ramayana 

Blok A No. 21 Tanjungpinang. Kondisi hubungan kerja dengan pengguna jasa 

semakin baik dan banyak perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk bekerjasama 

dengan PT. Bahtera Adhiguna (Persero) Cabang Tanjungpinang. Untuk lebih 

jelasnya, jumlah relasi atau perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bahtera 

Adhiguna (Persero) Cabang Tanjungpinang selama tahun 2009 sampai tahun 2012 

dapat dilihat pada tabel II.1 di bawah ini. 

Jumlah perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bahtera Adhiguna 

(Persero) cabang Tanjungpinang memiliki variasi naik turun. Pada tahun 2009 

jumlah perusahaan yang bekerjasama sebanyak 25 perusahaan, selanjutnya 

mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 14 perusahaan. Lalu pada tahun 

2011 mengalami peningkatan menjadi 21 perusahaan.Dan terakhir pada tahun 

2012 jumlah perusahaan yang bekerja sama semakin mengalami penurunan 

sebanyak + 67 % yakni hanya 7 perusahaan saja. Hal ini tentu saja sangat 

mempengaruhi pendapatan perusahaan karena semakin banyak jumlah perusahaan 

yang bekerjasama dengan PT. Bahtera Adhiguna (Persero) Cabang 

Tanjungpinang, maka akan bertambah pula. 

2. Visi dan Misi 

Visi PT. Bahtera Adhiguna (Persero) : “Menjadi perusahaan pelayaran 

nasional dengan standar Internasional yang mampu berperan dalam kawasan 

regional”. 

Misi PT. Bahtera Adhiguna (Persero) : “Mengelola dan mengembangkan 

penyediaan jasa angkutan laut dan jasa penunjangnya yang bermutu dan berdaya 

saing, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional”. 
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DOK / CUST 

SERVICE 

MANAGER 

ERWIN  

 

3. Struktur Organisasi PT. Bahtera Adhiguna (Persero) 

Pengertian mengenai struktur organisasi yaitu suatu bentuk kerja sama 

antara beberapa orang atau orang-orang pengusaha dalam menjalankan 

perusahaan secara bersama-sama agar tujuannya dapat tercapai dengan efisien. 

Tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dari tiap-tiap divisi dapat dilihat 

dalam berbagai struktur organisasi PT.Pelayaran Bahtera Adhiguna dibawah ini. 

 

 

 

TABEL 2.1 

STRUKTUR ORGANISASI 

PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna, 2017 
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Adapun keterangan Skema tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Branch Manager 

Secara umum bertanggung jawab kepada Directur dan secara khusus 

bertanggung jawab kepada Kepala Devisi dikantor pusat, sedangkan tugasnya 

adalah : 

a. Menentukan kebijaksanaan yang akan dilakukan untuk tujuan perusahaan 

sesuai yang digariskan oleh perusahaan. 

b. Bertindak sebagai pemberi keputusan, terakhir dan bertanggung jawab 

terhadap jalannya perusahaan. 

c. Bertindak untuk dan atas nama perusahaan untuk mengadakan hubungan 

dengan instansi yang terkait baik pemerintah maupun swasta. 

d. Mengkoordinasikan serta mengawasi semua pelaksanaan dalam proses 

operasional perusahaan. 

2. Marketing Manager 

Bertanggung jawab terhadap Branch Manager dan mempunyai tugas: 

a. Menyusun perincian langkah-langkah dalam rangka menjual spisc' kapal 

yang ada untuk kapal yang diageninya  

b. Mengumpulkan data-data market serta membuat analisa market termasuk 

kegiatan pesaing. 

c. Memantau perkembangan pasar untuk bahan pemasukan baik kepada Top 

Manager maupun para Principal. 

d. Mengikuti dan menguasai masalah tarif – tarif yang dianut para pesaing. 

3. Staff Comercial Marketing 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Mencari pengguna dasar sebanyak – banyaknya. 

b. Memberikan pelayanan sebaik pengguna jasa yang telah ada. 

c. Menetapkan dan menyusun anggaran produksi. 

d. Melaksanakan file. 

4. Staff Support Marketing 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

a. Membantu pekerjaan Comercial Marketing 
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b. Memperlancar komunikasi dengan pelanggan – pelanggannya yang mencari 

informasi tentang muatannya 

c. Melaksanakan file. 

5. Dokumen dan Customs& Manager 

Bertanggung jawab terhadap Branch manager dan rnempunyai tugas: 

a. Membeitahukan kepada para pemilik atau penerima barang tentang 

kedatangan kapal. 

b. Memberikan masukan atau daftar rencana barang yang akan dibongkar 

kepada instansi trkait. 

c. Mengumpulkan semua dokumen bongkar dan muat Kepada kantor pusat 

dan pemilik kapal. 

d. Mempersiapkan tagihan kepada pemilik barang, beberapa yang harus 

mereka bayar kepada bagian keuangan sebelum barangnya dikeluarkan dari 

daerah pelabuhan. 

e. Mengenai klaim barang bagian dokumen memproses dan meneruskan 

pemasalahan kepada pusat maupun pemilik kapal. 

6. Staff Dokumen 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Membantu pekerjaan bagian dokumen muatan keluar dan muatan masuk. 

b. Mencatat semua muatan yang dimuat atau yang dibongkar pada instansi 

yang terkait. 

c. Membuat Bill of Loading untuk Shipper atau pemilik barang. 

d. Melaksanakan file. 

7. Staff Custome Service 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Mempersiapkan Delevery Order yang akan diserahkan kepada pemilik 

barang setelah mereka menyelesaikan semua kewajibannya. 

b. Membantu kelancaran kerja bagian dokumen 

c. Membantu informasi tentang kedatangan barang kepada pemilik barang. 

d. Melaksanakan file. 
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8. Operasional Manager 

Bertanggung jawab tehadap Branch manager dan menpunyai tugas: 

a. Mengawasi, membina, serta mengarahkan petunjuk – petunjuk teknik 

kepada semua sub bagian yang dibawahinya dalam usaha pelayanan yang 

terbaik kepada semua pihak. 

b. Berusaha menjual space kapal yang di operasikannya sebaik mungkin. 

c. Melaksanakan fungsi keagenan secara baik dan benar agar hubungan 

prinsipel ketat terjalin dengan baik penanggung jawab realisasi biaya 

operasi yang dikeluarkan untuk kepentingan kapal, pemasaran dan lain–lain. 

d. Memberi masukan kepada pmimpin sesuai tugas serta bidangnya mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan usaha. 

9. Staff Port 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Merencanakan dan menyusun semua kegiatan bongkar muat sesuai dengan 

dokumen. 

b. Mengecek dan menyelesaikan permohonan fasilitas pelabuhan serta 

pembayaran uang jaminan. 

c. Melayani kebutuhan kapal yang berhubungan dengan crew maupun untuk 

pengisian air tawar, bahan bakar dan pelumas. 

d. Membuat laporan ke kantor. 

10. Staff Office 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Memberitahukan kedatangan kapal kekantor pusat. 

b. Mempersiapkan surat-surat sehubungan dengan kedatangan dan 

keberangkatan kapal. 

c. Melaksanakan file. 


