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 BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Agen, Jenis-jenis Agen, Tugas Agen dan Fungsi Agen 

1. Pengertian Agen 

Agen (Agency) adalah hubungan antara dua pihak (utamanya) yang 

dituangkan dalam bentuk perjanjian atau bentuk yang lain, yang mana salah 

satu pihak (disebut agen) diberikan kewewenang untuk melakukan tindakan 

untuk atas nama orang lain (dalam hal ini disebut principal) dan tindakan 

agen tersebut akan mengikat principal, baik itu disebabkan karena 

dituangkan dalam perjanjian atau disebabkan karena tindakan (Santoso, 

2015) 

  Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan 

nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, 

yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurusi 

kepentingan kapalnya selama di Indonesia (undang-undang Pelayaran 

No.17, Tahun 2008). 

 Keagenan Umum adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh 

perusahaan lain di Indonesia atau perusahaan asing di luar negeri (principal) 

untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan 

kapalnya. Jadi, juga dapat ditunjuk sebagai agen dalam hal pelayanan 

terhadap kapal milik perusahaan lain (Kosasih, 2012) 

2. Jenis-jenis keagenan 

a. General agent (agen umum) 

Perusahaan pelayaran nasioanal yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran 

asing untuk melayani kapal-kapal milik perusahaan asing tersebut selama 

berlayar dan singgah di pelabuhan Indonesia. Sebagai contoh, sebuah 

perusahaan pelayaran Cingcuala jepang, menunjuk Bahtera Line sebagai 

agent. Maka Bahtera Line memiliki tugas melayani kapal milik cingcuala 

selama berlayar dan singgah di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. 

Persyaratan sebagai agen umum adalah perusahaan pelayaran Indonesia 
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yang memiliki kapal bendera Indonesia berukuran sekurang-kurangnya 

5.000 BRT dan/atau kapal berbendera Indonesia berukuran sekurang-

kurangngya 5.000 BRT secara komulatif dan memiliki bukti perjanjian 

keagenan umum (agency agreement) atau memiliki bukti surat keagenan 

umum(letter of appointment). Bagi perusahaan laut yang ditunjuk sebagi 

agen umum di larang menggunakan ruang kapal asing yang diageninya, 

baik sebagian maupun keseluruhan untuk mengangkut muatan kapal 

dalam negeri. (KM 33 Tahun 2001,bab V, Pasal 45 ayat (1) s.d (4) 

b. Cabang agen  

Adalah cabang dari general agent di pelabuhan tertentu. Di usaha dalam 

pelayaran niaga dimana ada liner dan tramper, pelayaran liner akan 

menunjuk general agent atau booking agent, untuk mengurus muatan dan 

kapalnya. Tremper akan menunjukan agent khusus (special agent) karena 

hanya dipakai pada saat kapalnya di charter di sebuah pelabuhan dimana 

kapal melakukan bongkar muat. Dalam melakukan tugasnya di 

pelabuhan, agent yang ditunjuk dinamakan port agent. Port agent yang 

ditunjuk di pelabuhan lainnya dapat menunjuk sub agent untuk 

mewakilinya. Port agent tetap bertanggung jawabb terhadap principalnya. 

Bilamana dalam sebuah charter party, salah satu pihak umpama 

penchaerter telah menunjuk agen untuk mewakili kepentingannya, maka 

pemilik dapat menunjuk agent lain untuk mewakilinya yang dinamakan 

protecting agent. 

c. Sub agent 

Perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh general agent untuk melayani 

kebutuhan tertentu kapal di pelabuhan tertentu. Sub agen ini sebenernya 

berfungsi sebagai wakil atau agen dari general agent. Sebagai contoh 

Cingcuala menunjuk Bahtera Line sebagai agentnya maka Bahtera Line 

menunjuk sub-agen atau komring Jaya Line untuk mengageni kapal 

tersebut karna Bahtera Line tidak memiliki cabang di Pelabuhan Merak 

Banten. 
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d. Husbandary agent 

Agen yang ditunjuk oleh principal untuk mewakilinya diluar kepentingan 

bongkar/muat umpama hanya mengurus ABK kapal, repaior dan lainnya. 

3. Tugas pokok agen 

Terdapat lima tugas pokok agen kapal, yaitu sebagai berikut : 

a. Pelayanan Operasional Kapal-Kapal Principal : 

1) Port Information (port facility,port formality) 

2) Keperluan kapal, seperti bunker air, provision, repair, maintenance, 

crewing, surat-surat dan sertifikat kapal. 

3) Penyelesaian dokumen, bill of loading, manifest, hatch list, stowage 

plan, crew list, dokumen clearance, imigrasi, bea cukai, kesehatan 

pelabuhan, port administrstion. 

4) Permintaan advance payment untuk port expenses, cargo expenses, 

keperluan kapal. 

5) Memberikan informasi kepada principal, mengenai segala hal yang 

berkaitan dengan proses clearance in maupun clearance out. 

b. Memonitor perkembangan muatan 

Dalam hal ini agen melakuakan hal-hal antara lain 

1) Menjalin hubungan baik denagan para shipper dan member pelayanan 

informasi kepada consignee. 

2) Menandatangani B/L atas nama principal. 

3) Bila consignee belum memenuhi kewajiban, penyerahan barang hanya 

seizing principal (tertulis). 

c. Penanganan terhadap kapal dan muatannya. 

d. Penyelesaian masalah claim. 

Penyelesaian masalah claim sesuai dengan manual atas barang kurang 

atau muatan rusak, lalu meneruskannya kepada principal sepanjang 

memnuhi persyaratan dan membayar claim tersebut setelah mendapat 

persetujuan dari principal. 

e. Pelayanan claim yang menyangkut keputusan owner’s representative 

(suwarno,2011) 
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4. Fungsi Agen  

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, agen mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

a. Memonitor pelaksanaan penanganan atau pelayanan keagenan yang   

bersifat kegiatan fisik mauatan maupun kegaitan jadwal kedatangan dan 

keberangkatan kapal. 

b. Mengadministrasikan kegitan keagenan 

c. Memberikan data dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan 

keagenan. 

d. Mengupayakan kegiatan keagenan sehingga dapat memberikan stimulant 

terhadap kegiatan pokok perusahaan. 

e. Menyusun progam operasional keagenan berdasarkan kebijakan 

perusahaan, baik liner services ataupun framper services (engkos 

kosasih,2010) 

2.2  Proses Clearance In dan Out Kapal 

Kapal yang akan memasuki pelabuhan wajib memenuhi ketentuan clearance 

in dan clearance out  oleh Syahbandar. Oleh karena itu ketika akan masuk 

pelabuhan nakoda biasanya memberitahukan akan kedatangan kapalnya 

kepada SROP (Stasion Radio Pantai) untuk untuk mendapatkan informasi 

kondisi pelayaran/pelabuhan tersebut. Dan Nakoda juga 

memberitahukan  kepada Perusahaan Pelayaran/keagenannya untuk mengurus 

clearance in. Dan jika kapal bertolak dari luar negeri maka pengurusannya 

berupa dokumen keimigrasian, karantina, kesehatan pelabuhan, dan bea & 

cukai. Hal ini dimaksudkan agar ketika kapal tiba dan sadar di pelabuhan 

semua dokumen telah mendapat clearance in oleh syahbandar.  Demikian 

sebaliknya saat  kapal akan berangkat, perusahaan pelayaran/keagenan 

terlebih dahulu mengurus   dokumen-dokumen kapal serta pemeriksaan fisik 

kapal untuk mendapatkan surat persetujuan belayar. Dokumen tersebut 

diantaranya : Surat Sailing Declaration dari Nakoda/keagenan, Dokumen 

kapal, Bukti pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan jasa 

Kepelabuhanan, manifest muatan, dan clearance dari instansi terkait seperti 
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bea cukai, karantina, imigrasi, kesehatan pelabuhanan. Tambahan, bila kapal 

berlayar dari/ke luar negeri maka kapal wajib memiliki dokumen 

ISSC/sertifikat keamanan kapal. (Sari, 2016) 

2.3 Instansi-instansi yang terkait dalam melaksanakan clearance in dan 

clearance out 

Instansi-instansi yang terkait dalam melaksanakan clearance in dan out 

sebagai berikut : 

1. Shipper  

Merupakan orang atau badan hokum yang mempunyai muatan kapal laut 

untuk dikirim dari suatu pelabuhan tertentu (pelabuhan pemuatan) untuk 

diangkut ke pelabuhan tujuan. 

2. Consignee  

Merupakan orang atau badan hokum yang berhak menerima barang 

muatan kiriman shipper dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan. 

3. Owner/principle 

Adalah pihak atau perusahaan pemilik kapal yang mengoperasikan 

kapalnya untuk sebuah perjalanan dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan 

dengan maksud sebagai sarana perdagangan laut. 

4. Perusahaan Pelayaran  

Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau milik 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 mangangkut muatan 

penumpang (orang) atau barang (dagangan) dari suatu pelabuhan muat 

(asal) ke pelabuhan tujuan (bongkar), bail dalam negeri (interinsulair) 

maupun luar negeri (ocean going shipping) (Suwarno,2011). 

Perusahaam maskapai pelayaran masih sangat berperan besar dalam 

kaitannya dengan kegiatan ekspor-impor sekalipun transportasi darat dan 

udara cukup berkembang baik dalam jasa angkutan penumpang dan 

barang, karena sebagi perusahaan jasa pengapalan barang-barang ekspor-

impor, juga sebagai penyedia container kosong (empty container) bagi 

eksportir. Hambatan dalam bidang transportasi ini akan sangat 
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berpengaruh besar dalam perdagangan internasional. Dalam kaitannya 

dengan dokumen ekspor, shipping company mengeluarkan dokumen 

pengapalan yang disebut dengan Master bill of loding (MB/L) (andi 

susilo,2013). 

5. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan  

Menurut UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran Otoritas Pelabuhan 

(port authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagi otoritas 

yang melasakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan 

kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Menurut UU 

nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, Otoritas Pelabahan atau 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung 

jawab. 

a. Melakukan pengawasan dan penegakan hokum di bidang keselamatan 

dan keamanan pelayanan. 

b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan. 

c. Menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan. 

d. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, 

alur-pelayaran, dan jaringan jalan. 

e. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi-pelayaran 

f. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan. 

g. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan 

h. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan 

daerah lingkungan kepentingan pelabuhan. 

i. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan menteri, atas penggunaan perairan 

dan daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh perintahan 

serta jasa kepelabuhan yang diselenggarakan oleh otoritas pelabuhan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (galih satriyo 

janoko,2018) 

6. Karantina pelabuhan (Kantor kesehatan pelabuhan) 

Menurut pemenkes No.356/menkes/iv/2018, bahwa kantor kesehatan 

pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan 
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keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular petensial wabah, 

kekarantinaan, pelayanan kesehtan terbatas di wilayah kerja 

pelabuhan/bandara dan lintas batas, serta pengendalian dampak kesehatan 

lingkungan. Selain itu salah satu fungsi penting kantor kesehatan 

pelabuhan adalah pelasanaan pengamatan penyakit karantina dan penyaki  

menular potensial wabah nasional sesuai penyakit yang berkaitan dengan 

lalulintas internasional, pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut 

dan pelasanaan pengendalian resiko lingkungan pelabuhan/bandara dan 

lintas batas darat (ovra,dkk,2018). 

7. Bea cukai (customs) 

Sebagai wakil pemerintah dalam mengawasi lalu lintas perdagangan 

internasional, baea dan cukai (custom & excire) juga membantu para 

eksportir dalam kelancaran arus barang dan penumpang dalam wilayah 

pelabuhan CY (Countener yard)(andi susilo, 2013). 

8. Imigrasi  

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian menyebutkan, Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas 

orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya 

dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.  

2.4  Hambatan-Hambatan Dalam Ekspor 

1. Faktor Cuaca 

    Menurut (M.Kahfi Amshari, 2013) Pada umumnya ada unsur-unsur yang 

mempengaruhi keadaan cuaca dan iklim suatu daerah atau wilayah 

maritim, yaitu: suhu udara, angin, tekanan udara, kelembaban udara dan 

curah hujan. Suhu udara adalah derajat panas dari aktivitas molekul dalam 

atmosfer. Angin adalah gerak udara yang sejajar dengan permukaan bumi. 

Udara bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. 

Kekuatan angin ditentukan oleh kecepatannya, makin cepat angin bertiup 

maka makin tinggi/besar kekuatannya. Tekanan udara adalah suatu gaya 

yang timbul akibat adanya berat dari lapisan udara Besarnya tekanan udara 

diukur dengan barometer dan dinyatakan dengan milibar (mb). 
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Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam 

massa udara pada saat dan tempat tertentu. Curah hujan yaitu jumlah air 

hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Curah hujan 

diukur dalam harian, bulanan, dan tahunan. 

2. Idle Time 

Menurut (Feri Setiawan, 2016) Idle time merupakan waktu terbuang 

yang tidak dipergunakan untuk bekerja melakukan bongkar muat. 

Pengamatan ini pada prinsipnya untuk mengetahui faktor penyebab 

timbulnya idle time. Beberapa faktor idle time lebih dominan terhadap 

faktor yang lainnya. Sebelum diketahui beberapa faktor penyebab idle 

time. Faktor penyebab idle time dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

faktor. Faktor idle time diklasifikasikan menjadi tiga :  

a. Kesalahan manusia 

kesalahan manusia diklasifikasikan lagi menjadi beberpa faktor antara 

lain, menunggu kedatangan truk, menunggu kedatangan operator, 

menunggu kedatangan buruh, dan ketarlambatan memulai pekerjaan 

atau berhenti kerja lebih awal. 

b. Kendala teknis 

Kendala teknis diklasifikasikan lagi antara lain, menunggu space 

kosong pada gudang, perbaikan karena kerusakan alat, dan perbaikan 

kerusakan kapal. 

c. Faktor alam 

Faktor alam meliputi hujan dan pasang/surut air laut. 

3. Proses Perekaman Data 

Menurut Edy Hidayat (2009) proses ini masih dilakukan secara batch 

proccessing serta belum semua menggunakan sistem online sehingga 

penggunaan jasa masih perlu datang secara fisik ke pelabuhan. Untuk 

mengatasi hal tersebut, diperlukan penerapan teknologi terkini seperti 

mobile data terminal untuk pencepatan pengisian data serta teknologi web 

atau internet memungkinkan pengguna jasa dapat mengajukan permintaan 
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pelayanan atau pembayaran tagihan tanpa perlu datang secara fisik ke 

pelabuhan.  

  

 


