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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian keagenan kapal 

Keagenan menurut Budi Santoso (2015) adalah keterikatan hubungan antara 

dua pihak yang mana pihak satu disebut agen, yaiutu pihak yang diberikan 

kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta dibawah 

pengawasan pihak lain, yaitu principal. Principal adalah pihak yang memberikan 

kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan 

pengawasan tindakan agen. 

Jadi pengertian keagenan kapal adalah pihak satu yang diberikan kewenangan 

untuk melakukan tindakan atas nama pihak lain yaitu principal/pemilik yang 

memberikan kewenangan kepada pihak satu yang di sebut agen. Dan agent kapal 

itu sendiri secara garis besar dikenal dengan jenis – jenis agent kapal, yaitu : 

a) Agen umum (General Agent)  

Adalah perusahaan angkutan laut yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut 

asing maupun perusahaan angkutan nasional,di luar negeri atau pun dalam negeri 

untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya (baik 

kapal milik, kapal charter maupun kapal yang dioperasikannya). Tugas General 

Agent secara garis besar ada dua jenis yakni tugas pengurusan perizinan dan tugas 

koordinasi. 

b) Sub agent  

Adalah perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjukan oleh agent umum 

(General Agent) untuk melayani kepentingan kapal yang diageni oleh agent 

umum (General Agent) di pelabuhan tertentu tugas keagenan kapal: Tugas sub 

agent atau agent secara garis besar ada dua, yaitu pelayanan kapal (ship handling) 

dan operasi keagenan (cargo operation). Pengertian general agent dan sub agent 

menurut keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM. 33 Tahun 

2001.  



5 
 

 
 

Dalam hal pelayanan terhadap kapal agar kegiatan bongkar muat berjalan lancar 

agen mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Agen merupakan wakil dari perusahaan pelayaran.  

2. Agen mengurusi pekerjaan yang berhubungan dengan semua dokumen yang 

berkaitan dengan kapal. 

Hal ini dimaksutkan agar selama berada di pelabuhan kapal tidak mengalami 

hambatan – hambatan, oleh karena itu agen sangat penting dalam tugasnya 

menangani kapal. Berikut tugas dan kewajiban agen : 

1. Tugas – tugas agen 

1) Menyediakan tempat untuk kapal bersandar dan melakukan kegiatan 

pembongkaran. 

2) Menyelesaikan semua proses administrasi selama kapal dipelabuhan 

3) Mencukupi kebutuhan kapal, misal air tawar dan bahan dbakar. 

4) Membelanjakan semua kebutuhan awak kapal. 

2. Kewajiban Keagenan 

1) Mengurus kepentingan kapal yang diageninya selama kapal                                   

Berada di pelabuahan. 

2) Bertanggung jawab terhadap semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan 

kapal yang di ageninya selama di pelabuhan. 

Agen juga bertanggung jawab dalam bidangnya masing – masing sesuai jasa 

yang dibutuhkan untuk keamanan dan kelancaran penggunaan kapal. Berikut jasa-

jasa agen perusahaan pelayaran : 

1. Jasa Keagenan 

Upaya yang telah dilakukan oleh kantor pusat dan 15 cabang yang ada yaitu 

secara pro-aktif melakukan kontrak dengan principals secara tepat waktu dan 

responsive serta memberikan informasi yang akurat dan service lainya 

sebelum kapal tiba dan saat beroprasi di indonesia, serta 

mempertanggungjawabkan laporan atas biaya yang telah diterima dengan 

cepat dan cermat. Hasil dari upaya untuk memperoleh call antara lain dengan 
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mempertahankan pasar tradisional yang terjalain sejak lama yaitu keagenan 

kapal angkutan hasil tambang yang direkomendasi oleh beberapa principal. 

2. Bidang Usaha & Ekspedisi / EMKL 

Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan layanan memberikan 

layanan purna jual yang baik melalui kerjasama dengan pihak ke III dalam hal 

pengurusan dokumen muatan maupun angkutan atau trucking berdasarkan 

harga sewa yang bersaing. Kegiatan usha Ekspedisi ( EMKL ) tidak 

dilaksanakan oleh semua cabang, hanya dilaksanakan oleh 6 cabang dan 

mempunyai pangsa pasar cukup besar.  

3. Jasa Perbaikan kapal ( unit galangan teknik ) 

Segmen usaha kegiatan unit galangan tehnik utamanya ditunjukan untuk 

perbaikan bidang perkapalan atau kontruksi serta penyewaan kade pada pihak 

ke 3 yang didukung peralatan yang diperlukan seperti mesin las dan 

perlengkapan hidrolik. Upaya yang telah dilakukan dengan mempertahankan 

hubungan baik, memberikan inisiatif kepada pengguna jasa dan menjalin 

kerjasama dengan pemilik peralatan yang tidak dimiliki galangan tehnik. 

 Unit Galangan Tehnik telah Bekerjasama dengan : 

1) Sebuah perusahaan yang telah menjadikan unit galangan tehnik sebagai 

home base untuk perbaikan 6 bulan tongkang. 

2) Perusahaan galangan kapal, yang mempunyai fasilitas dockspace dimana 

DKB memberikan kemudahan kepada unit galangan tehnik dalam 

memasukan kapal setelah floating repair.Sebelum kapal bersandar untuk 

mendapatkan pelayanan jasa kapal perusahaan pelayaran harus 

menyiapkan hal – hal sebagai berikut : 

1. Mengirimkan pemberitahuan kepada Syahbandar tentang rencana 

kedatangan dan penyandaran kapal di pelabuhan PTK Kabil -  Batam. 

2. Membayar Uang rambu dari PUP ( penerimaan uang perkapalan  untuk 

pembongkaran muatan kepada Syahbandar. 
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3. Mengajukan permohonan fasilitas kepada PT.PELINDO dengan 

menginput formulir 1 A yang berisikan permohonan untuk labuh atau 

tunda secara online dengan melampiri : 

1) Copy surat ukur kapal 

2) Copy B/L ( Bill Of Loading ) 

3) Copy manifest 

Saat kapal bersandar kewajiban agen adalah sebagai berikut : 

1. Agen pelayaran naik kapal untuk mengambil dokumen – dokumen kapal 

untuk keperluan clearance in di kantor Syahbandar. Selama kapal berada di 

pelabuhan dokumen – dokumen  kapal tetap disimpan di Syahbandar sampai 

kapal meninggalkan pelabuhan. 

2. Mengadakan pemeriksaan beserta dengan team pemeriksa yang terdiri  dari 

Syahbandar dan Kesehatan pelabuhan. 

3. Setelah team pemeriksa turun dari kapal dengan catatan tidak ada   

atau masalah maka kegiatan pembongkaran siap dilaksanakan. 

4. Sebelum pembongkaran, agen pelayaran mengajukan permohonan pandu / 

tunda kepada PT.PELINDO untuk kegiatan kapal keluar dari kawasan 

pelabuhan. 

5. Agen pelayaran menyelesaikan clearance out di kantor Syahbandar  

dengan menunjukkan bukti – bukti pembayaran disbursment account  dan 

syarat – syarat lain yang sudah di selesaikan, maka dokumen – dokumen kapal 

di terima kembali untuk di serahkan kepada kapal. 

Administrasi berupa : 

a. Laporan realisasi hasil bongkar setelah kegiatan pembongkaran selesai,  

Chif Officer segera menyusun laporan hasil kegiatan bongkar tersebut 

untuk Administrator pada perusahaan pelayaran dan kepada PT Pertamina 

Trans Kontinental Cabang Batam . 

b. Perhitungan uang tambang yang harus di bayar. 
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c. Disburstmen account yang harus di tagihkan adalah biaya – biaya selama 

kapal berada di pelabuhan seperti, labuh, pandu, atau tunda, tambat, bahan 

bakar, bahan makanan yang di butuhkan crew kapal. 

Demi kelancaran kegiatan kapal selama di pelabuhan, agen kapal juga bekerja 

sama dengan pihak – pihak terkait yang bertugas memenuhi segala kebutuhan 

kapal selama di pelabuhan tersebut yaitu : 

1. PT. PELINDO ( Pelabuhan Indonesia ). 

Suatu instasi dibawah pengawasan Menteri Perhubungan untuk memberikan 

petunjuk operasional secara terperinci kepada pimpinan perusahaan untuk 

menjalankan pelabuhan dengan baik. 

2. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ( KSOP ). 

Instalasi pemerintah yang mengatur kegiatan pelabuhan di lingkungan 

Departemen Perhubungan, bertugas melakukan koordinasi dengan instansi 

pemerintah lainnya untuk kelancaran di pelabuhan yang diusahakan oleh  

Badan Usaha Pelabuhan. 

3. Kantor Bea dan Cukai 

Instansi pemerintah yang bertugas dalam keamanan keluar masuknya barang 

di kawasan pabean dan melayani masyarakat dibidang kepabeanan dan cukai.  

4. Kesehatan Pelabuhan / KARANTINA 

Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pembinaan dan pengawasan atas 

terselenggaranya kesehatan di pelabuhan baik didarat atau diatas kapal. 

2. Pengertian Dokumen 

Dokumen adalah syarat-syarat penting kapal yang harus di jaga dengan baik, 

karena tanpa surat-surat tersebut kapal atau armada tidak bisa melakukan suatu 

pelayaran. 

Dokumen mencakup surat – surat atau benda – benda berharga termasuk 

rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan 

supaya lebih meyakinkan. Jumlah dokumen yang begitu banyak tentu 

memerlukan pengaturan yang tepat pada penyimpanannya agar lebih mudah untuk 

menemukannya kembali di kemudian hari. Penyimpanan dokumen yang tidak 



9 
 

 
 

tertata dengan baik dapat menyulitkan ketika kita ingin menemukan kembali 

dokumen tersebut jika sewaktu – waktu membutuhkannya.  

Oleh karena itu suatu kapal atau armada untuk melaksanakan suatu pelayaran 

yang lancar serta aman maka semua syarat-syarat kapal yang ditentukan harus 

dimiliki, karena setiap Pelabuhan yang disinggahi, dokumen kapal tersebut akan 

diperiksa olh agen pelayaran yang ditunjuk oleh kapal . 

Contoh dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh kapal dalam melakukan 

kedatangan atau keberangkatan kapal yaitu : 

a. Surat laut  

b. Surat ukur 

c. Internasional load line 

d. Minimum safe manning 

e. Cargo ship safety 

f. Internasional air oil pollution (IAPP) 

g. Buku kesehatan ( Healthy book) 

h. Port register 

i. Buku pelaut, Dan lain-lainnya 

3. Pengertian Kapal 

Menurut UU Pelayaran No 17 Pasal 1 tahun (2008) menyebutkan bahwa kapal 

adalah jenis kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, serta digerakan oleh 

tenaga mekanik, menggunakan tenaga angin atau ditunda, Kapal termasuk jenis 

kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta 

alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 

Jadi sangat jelas sekali bahwa semua jenis kendaraan air adalah kapal. Tetapi 

Kalau meninjau dari ketentuan umum yang berpedoman pada konvensi 

internasional IMO – terutama SOLAS & ILLC, yang sudah banyak diadopsi oleh 

banyak negara-negara yang ada di dunia termasuk di negara Indonesia, disini 

terlihat kalau dari konvensi internasional tersebut lebih memfokuskan pada 

aplikasinya untuk jenis kapal-kapal yang menempuh jalur Pelayaran internasional.  

 

http://informasipelaut.blogspot.com/2011/06/perguruan-tinggi-politeknik-ilmu.html
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Berikut adalah jenis-jenis kapal dan kegunaannya : 

1. Kapal Supply 

Adalah jenis kapalnya untuk mengangkat bahan/peralatan makanan, dan lain-

lain untuk anjungan. Pengeboran minyak tanah ditengah laut, juga termasuk 

minyak tanah ditengah laut, juga termasuk melaksanakan tugas penundaan, 

pemadaman kebakaran, dan sebagian sludge tank (membuang minyak 

bekas/kotor). 

2. Kapal Tunda/Pandu 

Adalah kapal yang dibangun untuk kelancaran dan keamanan pergerakan 

kapal yang ingin melakukan olah gerak di perairan sekitar pelabuhan serta 

membantu dalam kegiatan persandaran dan pertolakan kapal di pelabuhan. 

3. Kapal barang (Cargo Vessel) 

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk tujuan pengangkutan barang 

menurut jenis barang masing-masing. 

4. Kapal barang penumpang 

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut barang dan 

penumpang secara bersama-sama, kapal semacam ini umumnya digunakan 

untuk pelayaran antar pulau dimana jarak suatu pelabuhan lain terlalu jauh. 

5. Kapal Tanker 

Kapal laut jenis ini untuk mengangkut muatan cair. Karena muatan cair bisa 

bebas bergerak ke belakang/kedepan/kenan dan kekiri yang membahayakan 

stabilitas kapal, maka ruangan kapal dibagi beberapa kompartement vertikal 

yang berupa tengki-tengki. Selain aman untuk stabilitas, kekuatan tekanan 

juga dipecah-pecah menjadi kecil sehingga memerlukan banyak pipa-pipa dan 

kelengkapan pompa. 

6. General cargo carrier 

Jenis kapal laut ini untuk mengangkut muatan umum (general cargo), yang 

tediri dari bermacam-macam barang dalam bentuk potongan atau bungkusan 

dalam peti , keranjang dan lain-lain. 
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Di Indonesia perusahaan yang mengoperasikan kapal penumpang adalah PT. 

Pelayaran Nasional Indonesia yang dikenal sebagai PELNI, sedang kapal Ro-Ro 

penumpang dan kendaraan dioperasikan oleh PT ASDP, PT Dharma Lautan 

Utama, PT Jembatan Madura dan berbagai perusahaan pelayaran lainnya. 

Kapal yang ditangani oleh PT. Pertamina Trans Kontinental yaitu : 

a) Kapal Motor 

b) Kapal Tanker 

c) Kapal Supply 

d) Kapal Tongkang 

e) Kapal Tug Boat 

f) Kapal Crew Boat 

g) Kapal LPG 

h) SPOB ( Self Propeled Oil Barge ) 

4. Pengertian Pelabuhan 

Menurut Bambang Triatmodjo (2007) pelabuhan merupakan suatu pintu 

gerbang dan pemelancar hubungan antar daerah, pulau bahkan antar benua dan 

bangsa yang dapat memajukan daerah belakangnya. 

Selanjutnya Menurut UU Pelayaran No 17 Pasal 1 Tahun (2008), Pelabuhan 

adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas 

tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang 

dipergunakan sebagai tempar kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau 

bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi 

dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang 

serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 

Jadi pengertian pelabuhan berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami 

bahwa pelabuhan merupakan suatu lingkungan kerja yang terdiri dari area daratan 

dan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas untuk berlabuh dan bertambat kapal 

guna memuat dan membongkar barang, penumpang dan hewan. 

Di bawah ini hal-hal yang penting agar pelabuhan dapat berfungsi : 

1) adanya kanal-kanal laut yang cukup dalam (minimum 12 meter), 
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2) perlindungan dari angin, ombak, dan petir, dan 

3) akses ke transportasi penghubung seperti kereta api dan truk. 

Berdasarkan (PP No. 69 Tahun 2008) pelabuhan dibagi menjadi 3 menurut 

layanan kegiatannya, yaitu : 

1. Pelabuhan laut, yaitu pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan laut. 

2. Pelabuhan sungai dan danau, yaitu pelabuhan yang melayan kegiatan 

angkutan sungai dan danau; dan 

3. Pelabuhan penyebrangan, yaitu pelabuhan yang melayani kegiatan   angkutan 

penyeberangan. 

Ditinjau dari segi penyelenggaraannya Pelabuhan juga memiliki kegunaan yang 

berbeda menurut jenisnya sebagaimana (PP No. 69 Tahun 2008) terdiri dari : 

1. Pelabuhan umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum. 

Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan 

pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang 

didirikan dengan maksud tertentu. 

2. Pelabuhan khusus yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang 

kegiatan tertentu, baik instansi pemerintah, seperti TNI AL dan Pemda Dati 

I/Dati II. Pelabuhan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum, 

kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin pemerintah. 

Ditinjau dari segi pengusahaannya, pelabuhan dibagi menjadi 5, yaitu: 

1. Pelabuhan minyak 

Untuk keamanannya, pelabuhan minyak harus diletakkan agak jauh dari 

keperluan umum. Pelabuhan minyak biasanya tidak memerlukan  dermaga  

atau  pangkalan yang harus dapat  menahan  muatan vertikal yang besar, 

melainkan cukup membuat  jembatan  perancah  atau  tambahan  yang  dibuat  

menjorok ke laut untuk mendapatkan kedalaman air yang cukup besar. 

Bongkar muat dilakukan dengan pipa - pipa dan pompa. 

2. Pelabuhan barang 

Pelabuhan ini mempunyai dermaga yang dilengkapi dengan fasilitas untuk 

bongkar muat barang. Pelabuhan dapat berada di pantai atau estuari dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/TNI_AL
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemda
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sungai besar. Daerah perairan pelabuhan harus cukup tenang sehingga 

memudahkan bongkar muat barang. Pelabuhan barang ini bisa digunakan baik 

Pemintah maupun swasta untuk keperluan transportasi hasil produksinya 

seperti baja, alumunium, pupuk, batu bara, minyak, dan sebagainya.  

3. Pelabuhan penumpang 

Pelabuhan penumpang tidak berbeda dengan pelabuhan barang. Pada 

pelabuhan barang di belakang dermaga terdapat gudang-gudang sedangkan 

untuk pelabuhan penumpang dibagun stasiun penumpang yang melayani 

segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang yang berpergian, 

seperti Kantor Imigrasi, Bea dan Cukai, Keamanan, Direksi Pelabuhan, 

Maskapai Pelayaran, dan sebagainya. Untuk kelancaran masuk kelaurnya 

penumpang dan barang, biasanya pada pelabuhan penumpang jalan masuk 

dipisahkan terhadap jalan keluar. Selain itu pada pelabuhan penumpang, 

penumpang melalui lantai atas dengan menggunakan jembatan langsung ke 

kapal, sedangkan barang - barang melalui dermaga. 

4. Pelabuhan campuran 

Pada umumnya penggunaan fasilitas pelabuhan ini terbatas untuk penumpang 

dan barang. Untuk keperluan minyak dan ikan biasanya terpisah. Bagi 

pelabuhan kecil atau masih dalam taraf perkembangan, keperluan untuk 

bongkar muat minyak juga masih menggunakan dermaga atau jembatan, 

berguna untuk meletakkan pipa - pipa untuk mengalirkan minyak. 

5. Pelabuhan militer 

Pelabuhan ini mempunyai daerah perairan yang cukup luas untuk 

memungkinkan gerakan cepat dari kapal - kapal perang dan supaya letak 

bangunan cukup terpisah. Konstruksi tambatan maupun dermaga hampir sama 

dengan pelabuhan barang, tetapi situasi dan perlengkapan sedikit berbeda. 

Pada pelabuhan barang, letak/kegunaan bangunan harus seefisien mungkin, 

sedangkan pada pelabuhan militer bangunan pelabuhan harus terpisah dengan 

jarak yang lebih jauh. 
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5. Pengertian Penanganan Dokumen Kapal Serta Prosedur dan Contoh 

Beberapa Dokumen Kapal 

1. Penanganan dokumen kapal adalah rangkaian proses pekerjaan atau kegiatan 

yang dilakukan oleh beberapa orang dengan data dan petunjuk untuk 

mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan 

kapal yang datang di pelabuhan serta kapal yang akan berangkat dari 

pelabuhan atau melakukan pelayaran. Berikut penjelasan tentang dokumen-

dokumen kapal : 

a. Shipping Order 

Yang juga disebut shipping Instruction (S/I) atau Booking Note, adalah 

dokumen yang menjadi sumber dari semua jenis dokumen muatan kapal 

niaga. Dalam dokumen Booking Note ini pengitim muatan menyatakan 

kehendaknya secara tertulis untuk mengapalkan muatan tertentu dari 

pelabuhan pemuatan tertentu dan ditujukkan kepelabuhan tujuan tertentu 

(atau yang akan ditentukan kemudian), menggunakan kapal tertentu 

(tepatnya sailing tertentu). Oleh karena itu kalau S/I sudah diterima oleh 

agen pelayaran (accepeted by the agent) maka kedua belah pihak yaitu 

shipper dan carrier terikat kepada kesepakatan tersebut, yaitu pengapalan 

muatan. kalau shipper membatalkan pengapalannya, carrier yang 

bersangkutan mempunyai hak atas ganti rugi yang dinamakan dead 

freight. Sebaliknya kalau carrier membatalkan sailing, harus mengganti 

ganti rugi kepada shipper. 

b. Cargo Manifest 

Yaitu daftar muatan yang dimuat oleh kapal pada pelabuhan-pelabuhan 

muatan dan akan dibongkar dipelabuhan-pelabuhan tujuan masing-masing. 

Ada dua jenis manifest yang sering digunakan yaitu Cargo Manifest dan 

Freight Manifest (dalam hal-hal tertentu sering digabung menjadi Cargo 

& Freight Manifest). 
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c. Bill of lading (B/L) 

Adalah bukti kepemilikan barang yang dikeluarkan oleh pengusaha kapal 

atau agennya yang menyangkut barang bersangkutan di pelabuhan yang 

berfungsi sebagai : 

1. Tanda terima syah barang di kapal pelabuhan pemuatan yang 

ditandatangani oleh nahkhoda atau agen pelayaran. 

2. Perjanjian pengangkutan antara pengirim dan pengangkut  

3. Sebagai bukti kepemilikan barang 

4. Master receipt (Resi mualim) 

Berdasarkan master receipt inilah pengirim barang menukarkan dengan 

tanda terima yang syah yaitu B/L 

d. Delivery order (D/O) 

Adalah surat perintah pengangkutan untuk menyerahkan barang kepada si 

penerima (consigne) 

e. Polis dan asuransi laut (marine insurance police) 

Adalah surat bukti tentang diasuransikannya barang yang dikirim dengan 

kapal laut dari pelabuhan pemuatan barang  yang dikeluarkan oleh 

perusahaan yang diageni mau pun perusahaan asuransi. 

2. Prosedur penanganan dokumen kapal adalah suatu rangkaian kegiatan atau 

suatu pekerjaan dari agent yang melibatkan orang lain, di mana terdapat 

mekanisme atau cara yang teratur dan terarah. Dalam hal menangani dan melayani 

pengurusan dokumen kapal serta surat-surat penting lainnya yang dibutuhkan 

untuk pelayaran satu kapal dari awal hingga akhir seperti : 

a. Memeriksa dokumen fisik kapal yang dibuat oleh perusahaan atau agennya 

yang ditujukan kepada Nakhoda atau Perwira kapal untuk melakukan kegiatan 

docking, bongkar muat barang dan lain-lain. 

b. Memeriksa kelengkapan dokumen kapal yang ditangan oleh agen perusahaan. 

c. Memeriksa daftar pengapalan muatan atau Boat Note serta syarat-     

syarat penting kapal lainnya. 
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d. Memeriksa peralatan-peralatan kapal yang masih berfungis atau   

tidaknya oleh tim marine untuk kelancaran keberangkatan dan   

kedatangan kapal oleh suatu daerah tertentu yang akan disinggahi     

oleh kapal. 

e. Memeriksa rencana trayek kapal yang ditangani apakah pelabuhan tempat 

kapal singgah dan pelabuhan tujuan kapal tertera di rencana pola trayek kapal. 

f. Memeriksa crew list kapal beresta srtifikat berlayar dan buku pelaut awak 

kapal yang sudah tertera di crew list kedatangan. 

6. Pengertian Dasar Perusahaan Pelayaran 

Menurut Hananto Soewedo (2007) pelayaran dilihat dari kegiatannya ada dua 

macam yaitu: 

a. Pelayaran Niaga ( Shipping Bussiness, commercial shipping atau merchant 

marine ) adalah usaha jasa dalam bidang penyedian ruangan pada angkutan air 

atau angkutan laut untuk kepentingan muatan penumpang dan barang dagang 

dari suatu pelabuhan asal (muat) kepelabuhan jasa (bongkar) baik didalam 

negeri maupun luar negeri . 

b. Pelayaran bukan Niaga yaitu pelayaran angkatan perang, dinas pos, pelayaran 

dinas penambang, pelayaran penjaga pantai, pelayaran  hidrografi dan lain-

lainnya. 

Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau swasta, berbentuk 

perusahaan pelayaran ,perusahaan Negara persero ,perseroan terbatas (PT) 

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

bidang penyedian ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangkut barang 

penumpang (orang), dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal kepelabuhan 

tujuan baik didalam negeri maupun diluar negeri. Manfaat industri jasa 

perusahaan pelayaran sebagai jasa  transportasi laut atau shipping industri yaitu : 

1) Place utility, yaitu barang menjadi lebih bermanfaat setelahdipindahkan 

ketempat lain 

2) Time utility, yaitu barang saat ini belum bermanfaat sekarang menjadi lebih 

bermanfaat 
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3) Owership utility,yaitu barang benar-benar dapat berada ditangan pemiliknya. 

Beberapa pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan pelayaran dalam   

melaksanakan operasionalnya antara lain: 

1. Shipper (pengirim barang) yaitu orang atau badan hukum, yang muatan kapal 

laut untuk dikirim dari suatu pelabuhan tertentu (pelabuhaan pemuatan) untuk 

diangkut ke pelabuhan tujuan. 

2. Consignee (penerima barang), yaitu orang atau badan hukum yang berhak 

menerima barang muatan kiriman shipper dari pelabuhan muat kepelabuhan 

tujuan. 

3. Carrier (pengangkut barang),yaitu perusahaan pelayaran yang   

melakukan pengangkutan muatan dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan 

dengan kapal laut. 

4. Forwarder atau ekspedisi muat kapal laut (EMKL),yaitu perusahaan yang 

mengurus barang-barang muatan kapal laut dan dokumen untuk mengirim dan 

menerima ke kapal dari gudang / lapangan penumpukan dipelabuhan sebagai 

wakil pengirim atau penerima brang muatan kapal laut. 

5. Perusahaan pergudangan yaitu, perusahaan yang melakukan usaha 

penyimpanan barang muatan ke kapal laut didalam pelabuhan untuk 

disampaikan dan dikirim kepada penerima. 

6. Stevedoring atau perusahaan bongkar muat (PBM), yaitu perusahaan yang 

berusaha untuk melakukan pemuatan dan pembongkaran barang-barang 

muatan ke kapal laut,terkadang kegiatan tersebut dilakukan melalui tongkang. 

7. Freight Forwarder adalah lembaga jasa pengurusan transportasi yang 

mengkoordinasikan angkutan multimoda, sehingga terselenggara angkutan 

terpadu sejak dari door ship sampai dengan door consignee, pelaksanaannya 

tetap EMKL, PBM dan perusahaan pelayaran. 

Usaha pokok perusahaan pelayaran adalah mengangkut barang atau 

penumpang, khususnya barang dagangan dengan berbagai macam kebutuhan dan 

penjualan antar daerah, kota maupun antar negara dari suatu pelabuhan pemuatan 
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untuk disampaikan ke pelabuhan pembongkar (tujuan) dengan kapal milik sendiri, 

mecarter atau kerja sama dengan pihak-pihak ketiga. 

Usaha keagenan yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran adalah menangani 

perusahaan pelayaran asing atau lain principal dengan memberikan jasa dalam 

pengurusan segala sesuatu yang freight dan principal . 

Usaha sampingan adalah kegiatan di luar tersebut diatas, tetapi menjunjung 

usaha pelayaran, baik dalam bentuk fisik atau keuntungan yang diperoleh oleh 

sebuah perusahaan pelayaran yang menjalani kerjaannya sebagai agent kapal mau 

pun sebagai agen pengirim barang dan lain-lainnya. 

2.2  Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Profil  PT. Pertamina Trans Kontinental 

PT. Pertamina Trans Kontinental didirikan pada tanggal 9 September 1969 di 

Jakarta, dengan status sebagai anak perusahaan dari PT. Pertamina Trans 

Kontinental dengan kepemilikan saham oleh Pertamina sebesar 99,99% dan PT. 

Patra Dock Dumai 0,01%. Sejak awal tujuan dan perhatiannya PT. Pertamina 

Trans Kontinental adalah sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Industry 

jasa maritime yang berfungsi untuk memberikan dukungan secara total terhadap 

aktivitas PT. Pertamina. 

Adapun aktifitas PT. Pertamina Trans Kontinental seperti : 

1. Untuk pengadaan distribusi Bahan Bakar Minyak ke semua pelabuhan di  

seluruhan wilayah Indonesia yang tidak dapat terjangkau oleh kapal Tanker. 

2. Untuk pengadaan transportasi maritime bagi Pertamina Logistic untuk 

pengembangan projek yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. 

3. Bertindak sebagai General Agent bagi kapal – kapal Tanker milik PT. 

Pertamina yang disewakan. 

Untuk dapat melaksanakan tugas – tugas diatas, perizinan dari perusahaan harus 

diubah menjadi perusahaan pelayaran yang spesifik dibidang lepas pantai pada 

tahun 1988. 

Perusahaan mensepadankan perizinan dari izin bisnis yang berdasarkan 

(Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1988) Penataan ulang dan pengusaha dari 
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transportasi laut dari perusahaan pelayaran yang spesifik dibidang lepas pantai 

menjadi perusahaan pelayaran dengan SIUPP No.3.XXX-256/AL.58.       

Direktori Umum Komunikasi Kelautan dengan peraturan barunya telah 

mengeluarkan IUPAL B.XV-1203/AL.58. 

Pada tanggal 26 Maret 2002 untuk PT. Pertamina Trans Kontinental. PT. 

Pertamina Trans Kontinental mempunyai perbantukan pada aktivitas 

pengembangan PT. Pertamina pada tahun 1974, dimana PT. Pertamina Trans 

Kontinental memperoleh tambahan armada kapal sejenis supply vessel yang 

disepakati untuk melayani dan memenuhi eksplorasi pengeboran minyak dan gas 

bumi lepas pantai dan juga keperluan produksi. 

Dengan selesainya program kontruksi untuk depat bahan bakar yang baru di 

belahan timur dan tengah wilayah Indonesia, PT. Pertamina menarik penugasan 

untuk pendistribusian bahan bakar minyak meliputi kapal – kapal dan crew.  Oleh 

sebab pada tahun 1978, PT. Pertamina Trans Kontinental tidak lagi hanya 

melayani PT. Pertamina akan tetapi juga perusahaan lainnya dan mengubah model 

bisnisnya menjadi perusahaan yang mencari keuntungan atau Profit Oriented. 

Selanjutnya. 

PT. Pertamina Trans Kontinental fokus kepada aktivitas lepas pantai yang 

menyediakan beberapa hal sebagai berikut : 

1) Membantu eksplorasi minyak dan gas bumi di lepas pantai Menjadi      

Handling dan Agent dari penyewa kapal milik PT. Pertamina dan kapal pihak 

ketiga. 

2) Tanggal 29 November 2011, nama PT. Pertamina Tongkang berubah menjadi 

PT. Pertamina Trans Kontinental. 

PT. Pertamina Trans Kontinental memiliki beberapa kapal sendiri yaitu: 

a. SV. Transko Moloko 

b. MV.Transko Aquila 

c. MV.Transko Aries  

d. SPOB Kapuas 

e. Dan lain-lainnya yang berada diluar wilayah batam. 
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2. Visi dan Misi PT. Pertamina Trans Kontinental 

Visi :  Menjadi perusahaan Bisnis Jasa Maritim yang unggul, tangguh, dan 

terpercaya. 

Misi :  Melaksanakan kegiatan bisnis jasa maritime dengan pelayanan prima 

yang :berstandar Internasional untuk menghasilkan nilai tambah dengan 

mengutamakan kepuasan pemegang saham, pelangan pekerja, 

masyarakat, dan pemerintah. 

3. Pengertian Perusahaan PT. Pertamina Trans Kontinental 

PT. Pertamina Trans Kontinental menyediakan jasa keagenan kapal untuk 

kapal - kapal yang berlabuh di suatu pelabuhan di seluruh Indonesia sebagai 

General Agent. PT. Pertamina Trans Kontinental adalah sebagai Handling Agent 

di seluruh pelabuhan di Indonesia baik sebagai pelabuhan umum ataupun 

pelabuhan khusus. Aktifitas dari PT Pertamina Trans Kontinental juga meliputi 

crew supply, bunker handling, water supply dan aktifitas lainnya yang 

berhubungan dengan handling agent. Ruang Lingkup servis keagenan kapal 

meliputi : 

1. Menyiapkan formalitas / fasilitas. 

2. Pelayanan terhadap crew dan kapal. 

3. Penyelesaian kewajiban finansial (disbursement). 

Tugas Pokok keagenan kapal adalah mewakili owner / prinsipal dalam atau 

memenuhi ketentuan atau kewajibannya bagi kapal-kapal yang singgah di 

Indonesia. 

Tanggung Jawab keagenan kapal meliputi : 

1. Menjamin kelancaran Operasional kapal di Pelabuhan. 

2. Menyelesaikan kewajiban financial (disbursement). 

Menyampaikan laporan realisasi kunjungan kapal-kapal di pelabuhan Indonesia. 

4. Kantor Cabang PT. Pertamina Trans Kontinental 

PT. Pertamina Trans Kontinental adalah suatu perusahaan pelayaran yang  

memiliki prinsip memajukan dan mengembangkan perusahaannya dengan cepat 

dan tepat, PT. Pertamina Trans Kontinental memiliki banyak cabang disuluruh 
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wilayah Indonesia termasuk cabang batam, ada pun cabangnya terdapat di 

beberapa daerah yaitu: 

1. Kantor pusat PTK terletak di Jakarta  

2. Cabang Cilacap 

3. Cabang Surabaya  

4. Cabang Dumai  

5. Cabang Pekanbaru 

6. Cabang Medan 

7. Cabang Batam 

8. Cabang Jakarta 

9. Cabang semarang 

10. Cabang Makassar, Dan lain-lain 

PT. Pertamina Trans Kontinental bekerja sama dengan anak-anak cabang 

perusahaan yaitu: 

1. PKT (Pertamina Karya Tirta) 

2. PKS (Pertamina Karya Samudra) 

3. PT.Pertamina marine ( Persero) 

Dimana semua perusahaan ini menjadi satu perusahaan pelayaran yang dibutuh 

oleh para kapal yang akan diageni. 
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Gambar  2.2 

Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Sumber : PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Pulau Batam 
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