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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

1.Pengertian Transportasi 

Menurut Fidel Miro, (2005 : 87)  Transportasi dapat diartikan sebagai usaha 

memindahkan, menggerakan, mengangkut atau mengalihkan suatu obyek dari 

suatu tempat ke tempat lain,dimana di tempat lain obyek tersebut lebih bermanfaat 

atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. 

 

2.   Pengertian Pelabuhan 

  Menurut Suryono pengertian kepelabuhanan (2007 : 01) pelabuhan 

adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-

batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang 

digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik-turunnya penumpang 

dan kegiatan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan 

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan 

intra dan antar modatransportasi. 

 Menurut Bambang Triatmodjo (2009 : 3)pelabuhan adalah tempat 

perairan yang terlindung terhadap gelombang yang di lengkapi  dengan fasilitas 

terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat 

barang. 

 

3.Pengertian Keagenan 

Menurut Muis (2011 : 86).Keagenan umum (general agent) adalah 

perusahaan pelayaran yang di tunjuk oleh perusahaan pelayaran lain di Indonesia 

atau di luar negeri yang selaku principal untuk mengurus segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kepentingan kapal principal. Jadi perusahaan pelayaran dapat 

menunjuk agen dalam hal membutuhkan pelayanan terhadap kapalnya, tetapi juga 

dapat di tunjuk sebagai agen dalam hal dibutuhkan untuk melayani kapal 
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perusahaan lain. Untuk pengangkatan sebagai general agen dilakukan dengan 

Letter of Appointment (surat penunjukan) setelah adanya perundingan antara 

kedua belah pihak. Penunjukan agen biasanya tergantung dengan trayek kapal, 

dalam mengenai liner service. 

Pada umumnya pelabuhan diusahakan secara komersil menentukan jadwal 

pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangku (RKSP) atau arrival 

notice oleh operator kapal atau agen sekurang-kurangnya 24 jam sebelum kapal 

tiba.RKSP dapat disampaikan melalui master’s cable 

atau Radio Pantai. 

Menurut Markus Mendrofa. (2010 : 46). Keagenan Kapal. Keagenan adalah 

hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bilamana dua pihak yang 

bersangkutan membuat perjanjian dimana salah satu pihak yang dinamakan  

“pemilik” (principal) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk 

mengawasi agen nya yang menangani kewenangan yang direncanakan kepadanya. 

 

4.Fungsi Dan Tugas Pokok Agen 

Menurut Muis99 (2011 : 86). Keagenan Dalam Usaha Pelayaran. Untuk 

melaksanakan tugas – tugasnya, keagenan mempunyai fungsi diantaranya 

adalah : 

a. Menyusun program operasional keagenan berdasarkan kebijaksanaan 

perusahaan, baik untuk pelayaran liner maupun tramper. 

b. Memonitor pelaksanaan penanganan atau pelayanan keagenan yang 

bersifat kegiatan fisik muatan maupun kegiatan jadwal kedatangan dan 

keberangkatran kapal . 

c. Mengadministrasikan kegiatan keagenan. 

d. Memberikan data dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan keagenan. 

e. Mengupayakan kegiatan keagenan sehingga dapat memberikan stimulan 

terhadap kegiatan pokok perusahaan. 

 Pelaksanaan tugas agen dimulai dari dengan adanya penunjukan kepada 

perusahaan pelayaran sebagai agen oleh pemilik/operator kapal. Sebelum 

kapal tiba principal memberitahukan kedatangan kapalnya dan jumlah 
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muatannya yang perlu di tangani. Unit keagenan di kantor pusat sebagai 

general agent akan menunjuk cabang – cabang sebagai port agent dan 

muatan dari kapal principal. Umumnya jasa yang diberikan oleh agen 

adalah sebagai berikut: 

a. Pelayanan operasional kapal – kapal principal. 

b. Memonitor perkembangan muatan. 

c. Pelayanan terhadap kapal dan muatannya. 

d. Menyelesaikan masalah claim. 

e. Pelayanan lain yang menyangkut keputusan owner’srepresentiv 

f. Menyusun dan membuat administrasi dan laporan pertanggung jawaban 

kegiatan agen kepada principal, antara lain: 

1) Menghitung realisasi biaya – biaya disbursement dengan 

 melengkapi semua bukti – bukti dan mengirimkan/melaporkan 

 pada principalnya 

2) Membuat despatch report setelah kapal berangkat, yang antara 

 lain melaporkan : muatan yang di muat atau di bongkar, yang 

 ditranshipped, posisi bunker termasuk supply bunker, freight

 yang diperoleh, komisi agen (perkiraan), perkiraan biaya – 

biaya(pelabuhan, bongkar muat, transhipment, dll). 

3) Cash to master, dll. 

4) Membuat laporan pendapatan dan biaya sebenarnya, selanjutnya 

 disampaikan kepada principal. 

 

5.     Ruang Lingkup Perusahaan Pelayaran 

Menurut M. Simaremare (2010 : 16)sesuai dengan ketentuan pelayaran 

yang berlaku secara universal, perusahaaan pelayaran yang mengoperasikan kapal 

yang dimiliki atau dicharter mengunjungi suatu pelabuhan di negara lain, harus 

menunjuk perusahaan untuk mengurus semua kebutuhan kapal selama berada di 

pelabuhan tersebut. Kegiatan mengurus keperluan kapal tersebut, dinamakan 

keagenan umum. Sedangkan perusahaan yang bertindak melakukan kegiatan 

tersebut dinamakan Agen Umum. Prinsip semacam itu berlaku juga di Indonesia. 
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Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 tahun 1999 dan Keputusan Menteri 

Perhubungan No. KM.33 tahun 2001, perusahaan pelayaran asing yang 

mengoperasikan kapalnya ke pelabuhan Indonesia, wajib menunjuk perusahaan 

pelayaran nasional sebagai agen umum. 

Menurut Suwarno (2009 : 102), Perusahaan pelayaran adalah Badan 

Usaha Milik Negara atau swasta, yang berbentuk untuk perusahaan milik negara 

adalah persero-perseorangan 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 (dagang) 

dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik dalam 

negeri maupun luar negeri. 

Menurut Philip Kottler (2009 – 816) pelayanan (service) adalah aktifitas 

atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak lain yang pada dasarnya tanpa 

wujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun produksinya mungkin terkait 

atau tidak pada produk fisik lain. 

 

6.Pengertian Kapal 

 Menurut KUHD pasal 309 yang dimaksud dengan kapal adalah semua 

perahu dengan nama apapun maupun macam apapun juga. Selanjutnya KUHD 

Buku bab 1 sampai dengan Bab IV mengenai kapal laut yang dimaksud adalah 

semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang dipergunakan untuk 

itu. 

a. Jenis – jenis Kapal 

 Jenis – jenis kapal menurut F.D.C. Sudjatmiko (2006 : 64) adalah : 

1) Kapal penumpang ( passenger vessel) yaitu kapal yang khusus  dibangun 

untuk mengangkut penumpang kapal . Kapal penumpang dibantu dengan 

banyak geladak yang masing – masing geladak terdapat ruang (cabin) 

penumpang yang dibagi – dalam berbagai luas. 

2) Kapal negara yaitu kapal yang dimiliki oleh negara atau pemerintah yang 

tidak termasuk kapal perang dan dipergunakan untuk tugas- tugas khusus 

bagi pemerintah. 
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3) Kapal perang yaitu kapal yang dibangun untuk pertahanan dan kapal – 

yang akan menjadi kapal bantu dari kapal perang,umumnya kapal-kapal 

yang dimiliki oleh TNI –AL. 

4) Kapal muatan yaitu kapal niaga Indonesia yang tidak termasuk kapal 

penumpang. 

5) Kapal tanker yaitu kapal muatan yang dibangun khusus dan digunakan 

untuk pengangkutan muatan curah dan berbentuk cair dan mudah 

terbakar. 

6) Kapal tunda yaitu kapal yang digunakan untuk menunda,menggandeng, 

atau mendorong kapal lain yang membutuhkanya. 

7) Kapal ferry yaitu kapal penumpang akan tetapi dipergunakan jarak dekat 

untuk pulang pergi dari dua tempat dan umumnya tanpa prosedur seperti 

keberangkatan kapal lain sebagainya. 

8) KapalRoro (Roro Vessel) adalah kapal penyeberangan antara pulau 

biasanya terdapat ramdoor buat mengangkut transportasi darat. 

 

7.Macam – Macam Dokumen-dokumen kapal dan Penjelasannya 

 Dokumen – dokumen yang biasanya umum di gunakan dalam melaksanakan 

clearence yakni sebagai berikut: 

a. Shipping Order (S/O) atau yang di sebut juga shipping instruction(S/I) 

atau juga Booking Note. 

 Adalah dokumen yang menjadi sumber dari semua jenis dokumen 

muatan kapal niaga. Dalam Booking note ini pengirim muatan 

menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk mengapalkan muatan 

tersebut dari pelabuhan pemuat tertentu dan ditujukan ke pelabuhan 

tujuan tertentu (atau yang akan di tentukan kemudian), menggunakan 

kapal tertentu sesuai dengan sailling schedule suatu perusahaan 

pelayaran. 

b. Bill of Lading 

Bill of Lading (B/L) adalah dokumen  yang dikeluarkan oleh 

perusahaan pelayaran yang mempunyai fungsi, adalah sebagai berikut: 
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1) Bukti bahwa barang telah dimuat di kapal. 

2) Dokumen hak milikdari pemilik barang (document of title). 

3) Kontrak angkut antara pemilik barangdengan pemilik kapal (contract of 

affreightment). 

4) Dokumen jual beli (transferable document). 

 

c. Manifest 

Cargo manifest merupakan dokumen yang berisi informasi tentang 

muatan diatas kapal. Freight manifest memberikan keterangan mengenai  

freight, surcharge, rabat,dan lain-lain. Manifest disiapkan oleh 

agen/perwakilan pengangkutan. Namun dapat juga dikerjakan oleh 

freight forwader bila harus berhubungan dengan bea cukai dan pejabat 

pelabuhan. 

 

d. Sailing declaration 

Dokumen yang menyatakan tentang sebagai lampiran penamaan 

kapal,penomoran kapal dan kedalam serta crew list yang berada di kapal 

tersebut. pengurusan clearance dan meeting di pelabuhan Sangatta. 

 

e. PPKB (Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang) 

Suatu dokumen permohonan pelayanan kapal milik yang akan 

melangsungkan kegiatan bongkar yang di ajukan ke Pelindo III. 

 

f. LK3 (Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal) 

Suatu dokumen yang dibuat oleh agen atau perusahaan pelayaran itu 

sendiri untuk kepengurusan clearance out di kantor Adpel. 

 

g. Crew List 

Adalah dokumen yang menyatakan daftar nama – nama anak buah 

kapal yang benar – benar ada di kapal tersebut. 
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h. Surat Persetujuan Berlayar(Port Clearance) 

Surat yang diterbitkan oleh syahbandar yang digunakan untuk 

kelengkapan ijin berlayar kapal sebelum bertolak dari pelabuhan yang di 

singgahi ke pelabuhan berikutnya, dan yang lainya. 

 

2.2  GambaranUmum Perusahaan PelayaranPT. Sea Horse Cab.Sangatta 

Perusahaan Pelayaran PT. Sea Horse Sangatta berada di Sangatta Kabupaten 

Kutai Timur Propensi Kalimantan Timur. Yang kita ketahui Kutai Timur adalah 

daerah operasi PT. KPC (Kaltim Prima Coal) perusahaan batu bara terbesar di 

Indonesia. Dan pastinya membutuhkan sarana pengangkut yang cukup banyak 

untuk melayani transportasi batubara dari PT. KPC menujuk perusahaan 

pengguna bahan bakar  batubara. Tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri tapi 

kebutuhan luar negeri juga di penuhi dari PT. KPC Sarana pengangkut yang 

paling efektif untuk memuat dan mengangkut batubara adalah kapal. Dan ini 

adalah hal yang membuat lokasi PT. Sea Horse menjadi strategis. 

Kantor Perusahaan Pelayaran PT. Sea Horse Sangatta berada di jalan APT. 

Pranoto No.06 Sangatta, kelurahan sangatta utara kabupaten kutai Tumur-Propinsi 

Kalimantan Timur 

1. Sejarah PT. Perusahaan Pelayaran Sea Horse Cab. Sangatta 

PT. Perusahaan Pelayaran Sea Horse adalah Perusahaan Asing yang 

berada, di bawah naungan Amsbach  Offshore Services, PTE, LTD Singapore.The 

Amsbach Group didirikan pada tahun 1973. Sejak itu, Grup telah memperluas 

kehadirannya di seluruh wilayah Asia Tenggara.Yang  beroperasi baik regional 

maupun internasional, yang terlibat dalam berbagai proyek, yang menyesuaikan 

dalam rangka terbaik untuk melayani berbagai klien . Grup Amsbach dan 

perusahaan afiliasinya mempunyai cabang di wilayah Asia Tenggara yaitu sebagai 

berikut: 

a. Malaysia 

Amsbach Marine (M) Sdn Bhd 

b. Singapore 
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1) Amsbach Marine (S) Pte Ltd 

2) Amsbach Offshore Services Pte Ltd 

c. Indonesia 

1) P.T. Sea Horse 

2) P.T. Nusa Prima Konsultan 

3) P.T. Amsbach Mutiara Indonesia 

4) P.T. Sarana Niaga Antar Cargo 

d. Papua New Guinea 

Sea Horse Pacific 

 

2. Visi dan Misi PT. Sea Horse Cab. Sangatta 

a. Visi 

Visi Perusahaan PT. Sea Horse Cab. Sangatta adalah “Peningkatan 

mutu pelayanan terhadap kepuasan pengguna jasa/ customer khususnya 

dalam bidang transportasi laut dan jasa keagenan untuk angkutan kapal 

barang ekspor dan impor.” 

b. Misi Perusahaan PT. Sea Horse Cab. Sangatta 

1) Penerapan SOP ( Standar Operasional Prosedur ) terhadap pelayanan 

Customer, 

2) Menjamin penyediaan transportasi laut dan jasa keagenan untuk 

angkutan kapal barang ekspor dan impor, 

3) Pelayanan keagenan terhadap kepuasan pengguna jasa/ Customer  

4) Menjadikan SDM yang berkompeten, berkinerja handal dan berbudi 

pekerti luhur. 
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Gambar 2.1. 

Struktur Organisasi PT. Sea Horse Cabang Sangatta 

Sumber : Perusahaan Pelayaran PT. Sea Horse Cab. Sangatta 
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3. Struktur Organisasi PT. Perusahaan Pelayaran Sea Horse Cabang 

Sangatta 

Tugas dan kewajiban dari Struktur organisasi PT. Perusahaan Pelayaran 

Sea Horse Cab. Sangatta sebagai berikut: 

a. Site Manager 

Memonitor semua kegiatan di wilayah Kalimantan Timur termasuk 

operasional agency seluruh Kalimantan Timur 

b. Coor. SMO ( small marine ops) 

Membawahi semua kegiatan speed boat baikoperasi di area KPC 

maupun di area total Balikpapan termasuk maintenance speed boat dan 

LCT 

c. Coor. Agency 

Membawahi keagenan kapal yang beroperasi di areal KPC dan 

pelabuhan sekitarnya 

d. Ass. Coor 

Membantu coor agency dalam melakukan kegiatan terutama baik –

urusan keinstansi terkait maupun kepihak pemilik barang dan lain-lain 

e. Driver Boat 

Operator speed boat yang tugasnya melayani mobilisasi kekapal 

f. Admin 

Tugasnya melakukan tugas keuangan ( menyiapkan dokumen 

pendukung untuk pembuatan invoice) 

g. Staf OPS 

Mempunyai tugas memonitor kegiatan update kapal baik kapal-kapal 

yang akan tiba, kapal yang sedang melakukan kegiatan bongkar muat, 

maupun dokumen kapal yang sudah berangkat 

h. Custom Clearance 

Bertugas melaksanakan kegiatan in/out clearance di kantor beacukai 

diantaranya RKSP ( Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) sebelum 

kapal tiba, inward manifest pada saat kapal tiba san outwad manifest 

setelah kapal selesai bongkar muat 
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i. Driver LV (Light Vehicle) / OPS 

Tugasnya untuk mobilisasi dokumen dan kegiatan di darat 

j. Operation 

Bertugas on board pada saat kegiatan bongkar muat, membuat 

pemberitahuan rencana kapal tiba, mengajukan rencana kapal tiba, 

menagjukan permohonan ijin berlayar di instansi terkait( syahbandar, 

imigrasi, kesehatan pelabuhan, beacukai) 

k. Security/ Office Boy 

Bertugas untuk mengamankan seluruh kegiatan yang bertindak 

kriminal di areal kantor dan sekitar kantor 

l. Safety Officer 

Mengawasai semua kegiatan untuk menghindari hal-hal yang 

membahayakan personel baik dikantor maupun dilapangan juga 

menyiapkan SOP ( standar operasional prosedur) untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan (accident). 

 

 



 

 
 

 

 

 


