
BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.Pengertian Dasar Pelabuhan  

Pelabuhan ialah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan 

batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi 

yang dipergunakan sebagai tempat berlabuh, bersandarnya kapal,naik dan turun 

pemnumpang dan atau bongkar muat barang,hewan yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat 

perpindahan intra dan antar moda transportasi. ( Edy Hidayat N, 2009:3). 

 

2.2.Fungsi pelabuhan 

2.2.1. Fungsi pelabuhan yang dihubungkan dengan alat angkutan diatas air adalah: 

(1). Tempat singgah sementara bagi semua alat angkutan air. 

(2). Tempat untuk memuat atau membongkar barang yang diangkut. 

(3). Tempat untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan bagi alat 

angkutan air / kapal. 

(Basukarno, 2015:12). 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.Pengertian Dermaga Khusus 

Dermagakhusus adalah dermaga yang terletak diluar daerah lingkungan kerja 

dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan dagian dari 

pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha 

pokoknya.  

Peraturan Pemerintah no. 61 Tahun 2012 Tentang Kepelabuhanan  

( PP No. 61/2012 ) . 

 



 

2.3.Pengertian Perusahaan Pelayaran 

Sebelum membahas tentang keagenan terlebih dahulu penulis membahas pengertian 

perusahaan pelayaran,sebab keagenan merupakan kegitan dari perusahaan pelayaran. 

Dasar hukum dari perusahaan pelayaran adalah peraturan pemerintah Nomor 17 

Tahun 2008  tentang pelayaran. Sedangkan Perusahaan Pelayaran diselenggarakan 

atas dasar kepentingan umum agar terjamin penyelenggaraan pengapalan dan 

pembongkaran barang dalam kegiatan angkutan laut. 

Perusahaan pelayaran adalah 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 ruang kapal laut untuk 

kepentingan mengangkut muatan penumpang ( orang ) dan barang ( dagangan ) dari 

suatu pelabuhan asal ( muat ) kepelabuhan tujuan ( bongkar ) baik dalam negeri atau 

luar negeri maupun luar negeri  

( Suwarno 2011 : 128 ). 

  

 

 

 

 

2.4.Pengertian  Keagenan 

 Keagenan umum (general agen) adalah perusahaan pelayaran yang di tunjuk 

perusahaan pelayaran lain di indonesia atau luar negeri yang (selaku principal) untuk 

mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapal principal tersebut. 

Jadi perusahaan pelayaran dapat menunjuk agen dalam hal dibutuhkan untuk 

melayani kapal perusahaan lain. (Edy Hidayat N, 2009:39). 

 Keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bilamana dua 

pihak bersepakat memuat perjanjian, dimana salah satu pihak yang dinamakan agen 

(Agent) setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan pemilik (Principal) 

dengan syarat bahwa pemilik tetap memiliki hak untuk mengawasi agennya mengenai 

kewenangan yang dipercayakan kepadanya. (Capt, R.P. Suyono 2003 : 131 ). 

2.4.1. Fungsi Keagenan 



Dalam hal ini pelayanan terhadap kapal agar kegiatan Bongkar Muat berjalan agen  

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

 (1). Memberi pelayanan sebaik – baiknya kepada pemilik muat pelayanan baik 

pelayanan sebelum penjualan ataupun purnajual. 

 (2). Atas namaprincipal / kantor pusat menerima muatan untuk dikapalkan. 

 (3).Memberikan kedatangan kapal kepada instansi pelabuhan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

(4). Merencanakan, mengatur, dan melaksanakan penyandaran kapal. 

 (5). Membantu mempersiapkan dan mengurus surat – surat kapal. 

 

 

 

 

 

2.4.2. Macam – macam Agen 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 48 tahun 2011 tentang tata cara 

persyaratan  pemberian ijin penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak 

termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan barang dalam kegiatan angkutan 

laut dalam maupun luar negeri. 

Macam – macam agen pelayaran  

(1). General agen. 

General agen adalah perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk oleh 

perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mengurus segala sesuatu 

yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya ( baik kapal milik, charter 

maupun kapal yang dioperasikanya. 

(2). Sub agen. 

Sub agen adalah perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk oleh agen 

umum untuk melayani keperluan – keperluan kapal keagenannya di masing – 

masing pelabuhan yang disinggahi kapal tersebut dimana perusahaan itu 

berada. 

 

2.4.3.Tugas Pokok Agen Pelayaran 

 Menurut Suparman (2005) agen memiliki tugas pokok sebagai 



berikut: 

(a). Mengusahakan muatan kapal. 

(b).Mengurus bongkar dan muat barang. 

(c). Mengurus kebutuhan awak kapal. 

(d).Mengurus clearace in dan clearance out kapal dipelabuhan. 

(e).Mengurus kebutuhan kapal:bunker BBM,air,perbekalan crew. 

(f).Menyelesaikan dokumen-dokumen muatan. 

Berdasarkan beberapa tugas-tugas diatas,dapat disimpulkan bahwa secara umum 

sebagai agen memiliki tugas untuk mengurusi semua kebutuhan kapal selama 

kunjungan kapal dipelabuhan sampai keberangkatan kapal. 

 

2.4.4. Pola Keagenan 

Menurut Suparman (2005) ada tiga pola keagenan yaitu: 

a.Owner/Principal             General Agen 

 b.Owner/Principal           General AgenSub Agen 

 c.Owner/Principal           Protecting Agent         General Agen 

AgenSub Agent 

 

2.5.Pihak – pihak yang terkait 

Dikutip dari Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 46 Tahun 2011 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Dalam menangani 

kegiatan Clearance seorang agen akan berhadapan dengan beberapa instansi, 

diantaranya : 

(a). PT. Pelindo 

Suatu instasi dibawah pengawasan Menteri Perhubungan untuk memberikan 

petunjuk operasional secara terperinci kepada pimpinan perusahaan untuk 

menjalankan pelabuhan dengan baik. 

(b). Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ( KSOP ) 

Instalasi pemerintah yang mengatur kegiatan pelabuhan di lingkungan 

Departemen Perhubungan, bertugas melakukan koordinasi dengan instalasi 



pemerintah lainnya untuk kelancaran di pelabuhan yang diusahakan oleh  Badan 

Usaha Pelabuhan.  

 

 

(c). Kesehatan Pelabuhan 

Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pembinaan  dan pengawasan atas 

terselenggaranya kesehatan di pelabuhan baik didarat atau diatas kapal. 

 

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

(a). Biaya Labuh, 

(b). Biaya Pandu / tunda, 

(c). Biaya Tambat, 

(d). Biaya Air tawar, 

(e). Biaya Rambu, 

(f). BiayaVTS. 

(g). Biaya sewa moring, 

(h). Biaya ijin bongkar, 

(i). Biaya Safe Meaning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.GAMBARAN UMUM OBYEK PENEILITIAN 



2.2.1. Sejarah Umum PT. Nusantara Shipping Line  

A.Company profile 

(a).Pendahuluan 

(1).Perusahaan PT.Nusantara Shipping Line ini didirikan berdasarkan akte 

pendirian perusaan yang dikeluarkan oleh notaris Ny.Neltje Pattinama,SH. 

Pada tanggal 06 juli 2007 No.19 degan nama PT.Nusantara Shipping 

Line,dan disahkan oleh menteri kehakiman dan hak asasi manusi republik 

indonesia dengan surat keputusan No.C-05396 HT.01.01-TH.2007 tanggal 

05 Desember 2007. Terdapat pula akte perubahan terakhir dengan nomor 

2 tanggal 06 oktober 28 yang dikeluarkan oleh notaris Derajat 

darmadji,SH.  

PT.Nusantara Shipping Line berkantor pusat di Jl.Boulevard Artha gading 

BUKIT Indah Blok Q-17,Kelapa Gading permai jakarta utara, 14240. 

 

(2).PT.Nusantara Shipping Line adalah perusahaan pelayaran nasional yang 

bergerak dibidang  Ship  

Owner  (Tug&Barges,Tanker), Shipping agent (tanjungperiok, 

 cirebon,semarang,batam dan samarinda), marine service 

Trasnportation, coal meaning & Trading BunkerHSD&MFO) 

Salvage Ship (Bekerjaan bawah air), Repairing (mekanikal 

elektrikal, radar,radio), marine enggine supplier(yanmar 

,mitsubishi,catepillar,cumin,SKL,Hansin,Nigata,Kubota). 

 

 

 

 

(3). PT.Nusantara Shipping Line,selama ini telah menjalin 

hubungan/kerjasama dengan perusahaan yang memiliki ijin pegoprasian 

mobile,bunker,agent pertamina untuk melayani pengisian bbm kapal-

kapal diwilayah perairan indonesia. 

 

(4). PT.Nusantara Shipping Line,selama ini juga telah menjalin hubungan 

atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan 

batubara beserta angkutannya. Kami melayani angkutan 



Tug&Burge,Tanker danpermintaan batu bara untuk kebutuhan pabrik 

semen tonasa,indonesia power serta pabrik testil yang tersebar 

dijabotabek,cerebon,bandung dan semarang. 

Dengan makin pesatnya perkembangan pelayaran maka  

PT.Nusantara Shipping Line mebuka cabang disemarang. 

 

PT.Nusantara Shipping Line cabang Semarang dikepalaioleh  

Ir.SUCIPTO dengan kantor pusat (Head Office) berada di Semarang, tepatnya 

di jalan , Tambak mas I/3B Tanah Mas Semarang Jawa Tengah – Indonesia. 

PT.Nusantara Shipping Line Semarang adalah layanan pengiriman mitra pilihan 

di Indonesia Melalui jaringankantor yang meliputi wilayah menyediakan kelas 

kapal dan jasa keagenan port banyak nama-nama terkenal disektor maritim, 

bersama-sama dengan berbagai layanan terkait.  

Dengan lebih dari 12 tahun pengalaman dalam industri perkapalan diIndonesia 

.PT.Nusantara Shipping Line Semarang mempunyai peranan yang penting untuk 

menangani atau melayani kapal-kapal milik perusahaan sendiriyang singgah 

dipelabuhan diseluruh Indonesia. 

 

PT.Nusantara Shipping Line Semarang berusaha menciptakan pelayanan nomor 

satu dengan tetap mempertahankan ciri khasnya tanpa mengurangi kepuasan 

para konsumen.Tim yang ada di  

PT.Nusantara Shipping Line akan selalu terbuka dalam setiap komunikasi 

dengan para konsumen,memberikan pertimbangan terhadap konsep pelayanan 

yang diinginkan serta sebisa mungkin menyediakan solusi alternatif terhadap 

suatu masalah. Dalam hal ini PT.Nusantara Shipping Line ingin lebih 

memposisikan diri sebagai mitra sahabat para konsumen. 

 

2.2.2.Struktur Organisasi PT. Nusantara Shipping Line  

 a.Pengertian Organisasi 

Organisasi menurut Richard Farace, Peter Monge dan Hamish Russel adalah 

suatu sistem yang terdiri atas dua orang (atau lebih), ada saling ketergantungan, 

input, proses dan output,kelompok ini berkomunikasi dan bekerjasama untuk 

menghasilkan hasil akhir dengan menggunakan energi, informasi dan bahan-



bahan lain dari lingkungan (Kadar Nurjaman,S.E.,MM dan Khaerul 

Umam,SIP.,M.AG.,M.SI, 68). 

Struktur organisasi menurut Robbins (1994) adalah pengakuan organisasi akan 

adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggota 

organisasi secara.(Robbins,Stephen P.) Struktur organisasi perusahaan adalah 

sebuah garis hierarki yang ada danberlaku pada perusahaan. Di dalam 

struktur  terdapat penggambaran yang jelas mengenai berbagai macam tingkatan 

posisi yang ada di perusahaan tersebut. 

 

 

 

 

2.2.3.Struktur Organisasi Perusahaan : 

Guna mencapai tujuan yang telah ditentukan,kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan perusahaan memerlukan wadah agar terdapat arah dan tujuan yang 

dikehendaki yaitu dalam bentuk organisasi. Jadi organisasi merupakan suatu 

bentuk perikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. 

Tujuan struktur organisasi dalam perusahaan adalah untuk memudahkan 

pimpinan perusahaan dalam melaksanakan tugas yang telah dibagi sesuai 

dengan bidangnya masing-masing serta menunjukan alur wewenang dan 

tanggung jawab karyawan dalam perusahaan. 

Pada sebuah perusahaan, pembuatan struktur organisasi perusahaan bukan 

hanya sekedar menggambarkan deskripsi terhadap wewenang dan tugas 

karyawan dalam sebuah organisasi tapi juga memberikan gambaran yang jelas 

terhadap hal-hal berikut : 

(a).Kejelasan Tanggung Jawab 

Dalam sebuah organisasi, anggota dalam organisasi tersebut wajib 

bertanggung jawab terhadap apa yang harus dipertanggungjawabkan. Struktur 

organisasi memberikan gambaran secara jelas mengenai pertanggungjawaban 

kepada pimpinan atau atasan yang telah memberikankewenangan, karena 

selanjutnya pelaksanaan kewenangan tersebut harus dipertanggungjawabkan. 

(b).Kejelasan Kedudukan 

Kedudukansetiap orang dalam perusahaan,pada struktur organisasi yang 

sebenarnyamempermudah dalam melakukan koordinasikarena adanya 



keterkaitan penyelesaian pekerjaan terhadap suatu fungsi yang dipercayakan 

pada seseorang. 

 

 

 

(c).Kejelasan Tugas 

Penyelesaian terhadap uraian tugas pada perusahaan yang terlihat dalam 

struktur organisasi, sangat membantu pada pihak pimpinan untuk melakukan 

pengawasan dan pengendalian kinerja bawahan. Untuk bawahan sendiri, 

kejelasan tugas akan membuat konsentrasi terhadap pelaksanaan suatu 

pekerjaan karena uraiannya yang jelas. 

 

2.2.4.Jenis Struktur Organisasi Perusahaan 

(a).Struktur organisasi lini 

Struktur organisasi ini, menggambarkan secara jelas wewenang dari atasan 

yang digariskan secara vertikal kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya, 

tanggung jawab dari bawahan akan diberikan secara langsung kepada atasan 

yang memberi perintah.Organisasi lini banyak dipakai oleh organisasi yang 

masih kecil, dengan jumlah karyawan sedikit dan spesialisasi pekerjaan masih 

sederhana. 

(b).Struktur Organisasi Fungsional 

Pada struktur organisasi fungsional awalnya diciptakan oleh 

F.W.Taylor.Konsep struktur ini asal berasal dari adanya pimpinan yang tidak 

mempunyai bawahan secara jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang 

dalam memberikan perintah kepada setiap bawahan, sepanjang masih ada 

hubungan terhadap fungsinya.Jadi, setiap pegawai bisa mempunyai atasan 

lebih dari satu dan berbeda. 

(c).Struktur organisasi Garis Dan Staff 

Seperti namanya, struktur organisasi ini merupakan metode kombinasi yang 

di kembangkan oleh Harrington Emerson.Pada umumnya banyak digunakan 

pada organisasi yang besar, dengan bidang tugas yang beragam dan jumlah 

karyawan yang banyak sehingga pimpinan tidak bisa bekerja sendiri, tapi 

memerlukan bantuan staf. 

(d).Organisasi Fungsional dan Staf 



Tipe ini adalah perpaduan antara tipe organisasi garis,fungsional dan staf. 

Adapun bentuk struktur organisasi yang di pakai pada perusahaan PT. 

Nusantara Shipping Line Semarang saat ini yaitu pada tahun 2012 dengan 

menggunakan tipe organisasi atau line karena jumlah karyawan yang masih 

sedikit. 

(e). STRUKTUR ORGANISASI PT.NUSANTARA SHIPPING LINE PUSAT 

(a). Komisaris     : Capt.Ardiansyah 

(b). Direktur       :Azharianto 

(c). Manager Armada    :Ir.Edi Supriatmono 

(d). Manager Ship Agency     : Hendriansah,SE 

(e). Manager Ship Repairing    : Syahredo 

(f). Manager Freight Cargo&Crew   :Syahruddin Caddi 

(g). Manager Purchasing    : Syahrila Ramzi 

(h). Manager General Affairs    : Mohd.Syardini 

(i).  Manager Personalia     : Juliana Paulina 

(j). Senior Manager Finance & Acc    : Suryadi,SE 

(k). Junior Manager Finance & Acc   : Maya Fitriana,SE 

(l).Manager Tx     : Agus supriyono 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.Gambar 1 

STRUKTUR ORGANISASI PT.NUSANTARA SHIPPING LINE CABANG 

SEMARANG 
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Sumber : PT. Nusantara Shipping Line Cabang Semarang Tahun 2016 

 

Adapun Tugas-tugasnya adalah sebagai berikut: 

  1.Kepala Cabang. 

(a).Mencari relasi melalui perusahaan lain dengan cara mengadakan 

hubungan baik. 

(b).Mengatur teknik kerja operasionalnya. 

(c).Mencari keagenan dan melakukan pendekatan dengan perusahaan  

yang masih terkait dengan keagenan. 

(d).Membuat laporan kerja ke owner selama kapal melakukan kegiatan  

 dipelabuhan dan setelah kapal meninggalkan pelabuhan. 

2.Bagian Administrasi 

(a).Membuat laporan kas harian. 

(b).Menyiapkan anggaran harian. 

(c).Membuat laporan dan menyelesaikan masala perpajakan. 

(d).Bertanggung jawab kepada kepala cabang. 

(e).Menyusun laporan kunjungan kapal setiap bulan. 

 

 

 

 

3.Bagian operasional 

 (a).Menyiapkan semua dokumen-dokumen kapal. 

 (b).Melakukan pendaftaran kapal sebelum kapal tiba dipelabuhan 

  ke PT.Pelindo III. 

 (c).Melakukan meeting dengan petugas PPSA,PBM dan EMKL di PPSA 

  (pusat pelayanan satu atap). 

 (d).Meakukan Clearance in/Clearance out kapal. 

 (e).Memeriksa kegiatan bongkar atau muat kapal dipelabuhan 

 dan melaporkan kepada kepala cabang. 

 (f).Memeriksa dokumen dan muatan. 

 (g).Mengurus dokumen kapal yang telah habis masa berlakunya 

  di syahbandar. 



4.Bagian Marketing. 

(a).Menyusun jadwal untuk prospek calon Customer/Shipper/eksportir. 

(b).Temu janji via telephone. 

(c).Memberikan informasi per telfon kepada calon shipper. 

(d).Mencari prospek muatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.Visi dan Misi PT.NUSANTARA SHIPPING LINE SEMARANG  

1. Visi 

VisiDalam rangka menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang 

mandiri,andal,transpara,berdaya saing,efisien dan mendorong perkembangan potensi 

dan peranan nasional,perlu adanya dukungan bagi pelaku dan kegiatan usaha 

penunjang dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. 

 

2. Misi  

Adapun misi PT.Nusantara shipping line Semarang adalah melalui keunggulan 

kinerja dan memberikan keunggulan bagi perusahaan dan juga 

memberikankepuasan bagi pelanggan.profotabilitas usaha yang konsisten untk 

kepentingan perusahaan,karyawan,bangsa dan negara. 

 


