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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengembangkan sayap dalam 

dunia perdagangan baik dalam negri maupun luar negri. Secara geografis letak 

Indonesia sangat strategis karena berada di antara dua samudra dan dua benua 

serta terletak di jalur perdagangan internasional. 

Indonesia juga merupakan Negara Maritim atau Negara berkepulauan dengan 

luas lautan mencakup 70% dari luas seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu 

diperlukan sarana transportasi berupa kapal laut sebagai penghubung antara pulau 

dan antar negara. 

Pelayaran mempunyai peranan yang sangat penting karena hampir sebagian 

besar kegiatan ekspor dan impor menggunakan jasa perusahaan pelayaran yang 

mengoperasikan kapal laut. Kapal mempunyai beberapa keuntungan dibanding 

dengan sarana transportasi lainnya karena memiliki daya angkut yang lebih 

banyak dengan biaya relatif lebih murah serta resiko yang lebih kecil. 

Kegiatan timbul karena adanya kebutuhan untuk mengangkut barang 

dagangan yang di hasilkan dari suatu negara untuk di angkut ke negara lain. 

Semakin meningkatnya arus barang yang masuk maupun yang keluar melalui 

suatu pelabuhan maka semakin meningkat pula kegiatan operasional dalam 

pelabuhan tersebut. Suatu perusahaan pelayaran akan membuka cabang ataupun 

memilih agen di pelabuhan dimana kapalnya akan singgah. Hal ini dilakukan 

untuk mempermudah atau memperlancar pelayaran kapal itu baik merupakan 

kapal pemilik, kapal keagenan maupun kapal charter yang akan singgah disuatu 

pelabuhan guna memuat ataupun bongkar. 

Agen pelayaran yang diageni oleh PT. Pertamina Trans Kontinental juga 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran yang akan 

mempengaruhi pada kelancaran kedatangan dan keberangkatan kapal. Hal ini 

disebabkan karena agen bertanggung jawab mengurusi segala sesuatu mengenai 

kebutuhan / keperluan kapal selama di pelabuhan. Melihat dari peranan agen 
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pelayaran yang sangat besar dalam kegiatan pelayaran, maka penulis tertarik 

untuk mengetahui tugas dan kegiatan keagenan dalam pengurusan dokumen 

Clearance in dan Clearance out pada perusahaan pelayaran PT. Pertamina Trans 

Kontinental. 

1.2 Rumusan Masala 

Melihat obyek yang dibahas demikian luas dan waktu penelitian yang sangat 

terbatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini sangat 

diperlukan. Agar pembahasan lebih terfokus pada pokok permasalahan, penulis 

membatasi pembahasan masalah pada : “Prosedur Pelayanan Kedatangan dan 

Keberangkatan Kapal Pada PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang 

Batam” maka batasannya yaitu : 

1. Apa fungsi dan kewajiban agen dalam menangani kedatangan dan 

keberangkatan kapal oleh PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Batam? 

2. Pihak – pihak apa saja yang terkait dalam penanganan kedatangan dan 

keberangkatan kapal? 

3. Dokumen – dokumen apa saja yang diperlukan dalam menangani Clearance 

In dan Clearance Out? 

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1.3.1  Tujuan Penulisan 

Pada saat melakukan Praktek Darat (Prada), penulis akan membandingkan 

antara teori – teori yang diperoleh selama perkuliahan, studi kepustakaan dan 

dokumen dengan keadaan di lapangan kerja yang sebenarnya. Sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Karya Tulis ini. 

Dimana tujuannya untuk : 

1. Untuk mengetahui apa saja fungsi dan kewajiban agen dalam menangani 

kedatangan dan keberangkatan kapal oleh PT. Pertamina Trans Kontinental 

Cabang Batam. 

2. Untuk mengetahui pihak – pihak apa saja yang terkait dalam penanganan 

kedatangan dan keberangkatan kapal. 
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3. Untuk mengetahui dokumen – dokumen apa saja yang diperlukan dalam 

penanganan Clearance In dan Clearance Out. 

1.3.2  Kegunaan Penulisan 

Karya tulis yang akan disusun sangat berarti bagi penulis khususnya dan 

pembaca atau Taruna/Taruni Stimart “AMNI” pada umumnya. Adapun kegunaan 

penulisan ini adalah : 

1.  Bagi Penyusun 

  Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai gambaran 

bagi taruna dan untuk dapat mengerti dan memahami mengenai bagaimana 

prosedur dalam pembuatan dokumen kapal. 

Dan juga manfaat penulisan ini untuk mengembangkan pikiran penulis dengan 

memadukan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah dengan kenyataan 

yang sebenarnya di lapangan selama menjalankan tugas praktek darat. 

2.  Bagi Akademik 

  Memberikan ilmu pengetahuan dan informasi – informasi yang bermanfaat 

bagi taruna – taruni STIMART “AMNI” Semarang khususnya mengenai 

bagaimana prosedur dalam memeriksa dan mejaga dokumen kapal dan hal – hal 

yang menyangkut didalamnya. 

3.  Bagi PT. Pertamina Trans Kontinental 

  Sangat diharapkan menjadi bahan masukan dan pembelajaran untuk 

meningkatkan mutu pelayanan, dan penanganan dokumen kapal serta pelayanan 

terhadap kedatangan dan keberangkatan kapal oleh PT. Pertamina Trans 

Kontinental. 

4.  Bagi Pembaca 

  Terutama bagi perusahaan/pengguna jasa keagenan yaitu sebagai informasi 

pelayanan kedatangan dan keberangkatan kapal agar masyarakat dapat 

mengetahui bagaimana tatacara pelayanan kedatangan dan keberangkatan kapal 

oleh PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Batam dan bagai mana pelayanan 

dalam mengatasi dokumen – dokumen kapal yang sudah valid atau pun yang 

sudah habis masa aktifnya. 


