
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan Negara yang keadaan geografisnya terdiri dari 

kepulauan yang berada di posisi silang yaitu diantara dua samudra dan dua benua 

yang luas,Indonesia juga salah satu negara maritim di dunia yang dua per tiga 

wilayahnya adalah perairan yang terbentang dari sabang sampai merauke dan terletak 

diantara samudera hindia dan samudera pasifik. Hal ini merupakan salah sat faktor 

penunjang bagi bangsa indonesia untuk ikut serta dalam penyelenggaraan jasa 

angkutan laut.Dari keadaan itulah pelayaran memegang penting dalam dunia 

perdagangan internasional.Fakta ini disebabkan karena berdasarkan statistik bagi 

negara-negara maritim hampir semua barang ekspor maupun impor diangkut dengan 

menggunakan jasa perusahaan  pelayaran sehingga arus perdagangan menjadi 

lancar.Dalam pelaksanaan kegiatan kedatangan kapal-kapal dipelabuhan,perusahaan 

pelayaran belum tentu bisa menangani segala kebutuhan kapal-kapalnya.Oleh sebab 

itu maka perlu adanya suatu penunjukan keagenan guna memperlancar kegiatan 

operasional kapal disetiap pelabuhan yang disinggahi. 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berupa keahlian dan tenaga kerja,keadaan 

ekonomi, serta budayanya.Perbedaan ini menimbulkan perbedaan barang yang 

dihasilkan, biaya yang diperlukan,kualitas maupun kuantitas barang sehingga akan 

mengakibatkan terjadinya ketergantungan antara negara satu dengan negara lain 

karena tidak ada suatu negara yang mampu memenuhi semua kebutuhannya. 

 

 

Dalam dunia yang terbuka ini,hampir tidak ada satupun negara yang benar-

benar mandiri,tapi satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi.Kenyataan 

ini lebih menyakinkan kita akan bertambah pentingnya peranan perdagangan 

internasional di masa yang akan datang,demi kepentingan nasional. 

 Hal tersebut adanya suatu peningkatan mutu pelayaran 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 agen-agen baru di setiap 



pelabuhan dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk menangani kapal non 

milik.Dimana PT.Nusantara Shipping Line di tunjuk oleh perusahaan pelayaran . 

Dalam hal ini PT. Nusantara Shipping Line bertindak sebagai agen yang 

mengurus kedatangan dan keberangkatan kapal (Clearence in dan Clearence out), 

Kapal di pelabuhan,Mengurus kebutuhan kapal termasuk juga pengurusan crew yang 

ingin turun ke darat (shore pass)  selama di pelabuhan dan menghitung Disbursement 

account selama di pelabuhan. 

Mengingat pelayanan jasa keagenan mempunyai peranan yang sangat besar dalam 

kegiatan pelayaran,maka penulis tertarik mengetahui kegiatan keagenan dalam 

pengurusan kapal pada PT. Nusantara Shipping Line,untuk itu penulis memilih 

judul”PROSES PENANGANAN CLEARANCE IN CLEARANCE OUT KAPAL 

TB. ENRICO/BG. EDELINE OLEH PERUSAHAAN KEAGENAN PT. 

NUSANTARA SHIPPING LINE CABANG SEMARANG. 

 

 

 

 

 

1.2 Rumusan masalah Masalah  

Hal yang menunjang dan memperlancar proses pengurusan kapal niaga yang ada di 

PT.Nusantara Shipping Line sangat luas, namun dalam karya tulis ini penulis 

membatasi pokok permasalahan yang hanya meliputi : 

1. Dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam menangani kedatangan dan 

keberangkatan?. 

2. Instansi-Instansi apa saja yang terkait dalam proses keagenan kapal?. 

3. Bagaimana cara menangani proses clearance in clearance out dalam keagenan 

kapal?. 

4. Biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan dalam penanganan keagenan kapal?. 

 

1.3.Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1.3.1.Tujuan penulisan 



Dalam penulisan karya tulis,penulis ingin mengaplikasikan teori-teori yang di 

dapat dari perkuliahan maupun studi kepustakaan dan studi dokumen. 

Dengan keadaan atau kenyataan yang didapat dalam praktek Proyek 

Darat,sehingga penulisan ini bertujuan : 

(1). Untuk mengetahui dokumen-dokumen Clearence In dan Clearence Out. 

(2).Untuk mengetahui pihak-pihak yang terkait dalam proses keagenan kapal. 

(3). Untuk mengetahui keagenan dalam proses clearance in clearance out 

kapal. 

(4). Untuk mengetahui biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses keagenan 

kapal. 

 

 

 

 

1.3.2.Kegunaan Penulisan 

(1). Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III 

Ketatalaksanan Pelayaran Niaga di STIMART “AMNI” Semarang. 

(2). Dalam penulisan ini diharapkan memberi masukan sebagai bahan evaluasi atas 

kegiatan yang selama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan aktivitasnya. 

(3). Sumbangan untuk memperkaya kepustakaan bagi Civitas Akademika Sekolah 

Tinggi Maritim dan Transpor STIMART “AMNI” Semarang. 

 

1.4.Sistematika Penulisan 

Agar dapat diperoleh suatu susunan,pembahsan yang sistematis terserah masalah 

yang dipilih,serta tidak bertentangan satu sama lainnya,maka penulis akan memberi 

gambaran,serta garis besar atas penulisan karya tulis lainnya. 

 

BAB I      : PENDAHULUAN 

Pendahuluan Yang Berisikan Latar Belakang Masalah,Rumusan 

Masalah,TujuanPenulisan,KegunaanPenulisanDan Sistematika Penulisan. 

BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 



Tinjauan Pustaka Yang Berisikan Pengertian Keagenan,Fungsi Agen, Macam-

Macam Agen,sejarah perusahaan,struktur organisasi perusahaan,visi dan misi 

perusahaan. 

 

 

 

BAB III   : METEDOLOGI PENELITIAN 

Jenis dan sumber data,metode pengumpulan data. 

BAB IV   : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan Yang Berisikan Diskripsi Obek Penelitian dan Pembehasan. 

BAB V     : PENUTUP 

Berisikan Kesimpulan mengenai tatacara penangan kedatangan dan 

keberangkatan kapal yang diperoleh di lapangandan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


