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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kegiatan ekonomi terutama mangenai kegiatan perdagangan, sudah 

ada sejak dahulu kala. Bahkan sejak jaman penjahan Belanda baik berupa 

bentuk barang maupun jasa. Semakin berkembangnya teknologi dan 

perkermbangan jaman, kegiatan perdagangan menjadi semakin bervariasi 

dan bermacam – macam bentuknya, terlebih dengan adanya motif ekonomi 

yaitu mencari keuntungan yang sebesar- besarnya serta perlunasan daerah 

pemasaran. 

Sehubungan dengan meningkatnya ekspor Batu bara dan julah arus 

barang yang masuk di daerah pelabuhan pada masing – masing negara asing 

maka secara otomatis akan semakin banyak pula kapal kapal asing yang 

beroperasi di pelabuhan negara Indonesia. Hal ini memudahkan bagi 

perusahan pelayaran dalam pengurusan dokumen dan keperluan lainya saat 

kapal datang maupun berangkat, apabila lokasinya jauh dari kantor pusat. 

Agen perusahaan pelayaran mempunyai peranan penting dalam 

kegiatan pelayaran, yang berpengaruh pada kelancaran perdagangan dan 

perekonomian khususnya Expor Batu Bara, karena agen pelayaran yang 

sangat besar dalam kegiatan/ keperluan kapal selama dipelabuhan. Melihat 

dari peranan agen pelayaran yang sangat besar dalam kegiatan pelayaran, 

Jakarta dengan mengambil pelayaran line (Tramper) yaitu pelayaran 

nasional dan internasional 

Apabila suatu kapal berlabuh di suatu pelabuhan maka kapal tersebut 

memerlukan pelayanan dan mempunyai berbagai keperluan yang harus di 

penuhi. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut perusahaan pelayaran 

asing yang tidak mempunyai cabang disuatu pelabuan akan menunjuk 

perusahaan pelayaran lain yang berada dipelabuan tersebut sebagai agen, 

untuk menangani pelayanan dalam kedatangan maupun keberangkatan 

kapal dan mengurus dokumen – dokumen kapal untuk diajukan kepada 
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pihak – pihak yang terkait. KSOP, Imigrasi, dan Kesehatan Pelabuhan, 

tentang   kedatangan kapal . 

Mengingat pelayanan jasa keagenan mempunyai peranan yang sangat 

besar dalam kegiatan pelayaran, maka penulis tertarik mengetahui kegiatan 

keagenan dalam proses pelayanan kedatangan dan keberangkatan kapal 

asing di PT. Tri Elangjaya Maritim Surabaya, untuk itu penulis memilih 

judul “PELAYANAN KEAGENAN DALAM PELAYANAN  

KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL ASING DI PT. 

TRI ELANGJAYA MARITIM SURABAYA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengingat obyek yang terlalu luas, sementara jadwal prada yang 

begitu singkat, untuk itu penulis akan merumuskan permasaahan, antara 

lain: 

1. Bagaimana cara menangani  Pelayanan Dalam Kedatangan Kapal 

Asing di PT. Tri Elangjaya Maritim? 

2. Bagaimana cara menangani Pelayanan Dalam Keberangkatan 

Kapal Asing di PT. Tri Elangjaya Maritim? 

3. Instansi apa sajakah yang terkait dalam Pelayanan Dalam 

Kedatangan dan Keberangkatan pada kapal asing? 

4. Dokumen – dokumen apa saja yang diperlukan dan berkaitan 

dengan Mekanisme Pelayanan Dalam  Kedatangan dan 

keberangkatan kapal asing? 

5. Hambatan apa saja yang timbul / dialami oleh PT.Tri Elangjaya 

Maritim Surabaya dalam Pelayanan Keagenan Dalam  Pelayanan  

Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Asing? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1. Tujuan Penulisan  

    Dalam penulisan karya tulis ini, penulisan mengaplikasikan teoritas – 

teorias yang di dapat dari perkulihaan maupun studi kepustakaan dan studi 
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dokumen dengan keadaan atau kenyataan yang di dapat dalam Praktek 

Darat, Sehingga penulisan ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui cara menangani pelayanan dalam kedatangan kapal 

asing di PT. Tri Elangjaya Maritim.    

2. Untuk mengetahui cara menangani pelayanan dalam keberangkatan 

kapal asing di PT. Tri Elangjaya Maritim. 

3. Untuk mengetahui intansi – intansi apa saja yang terkait dengan 

pelaynan keagenan dalam menangani kedatangan dan keberangkatan 

kapal asing 

4. Untuk mengetahui dokumen – dokumen apa saja yang diperlukan dan 

berkaitan dengan Pelayanan dalam Kedatangan dan Keberangkatan 

Kapal Asing. 

5. Untuk mengeahui hambatan apa saja yang timbul / dialami oleh PT. Tri 

Elangjaya Maritim Surabaya dalam pelayanan dalam kedatangan dan 

keberangkatan kapal asing. 

2.   Kegunaan Penulisan  

Manfaat dari penulisan karya tulis ini disamping sebagai salah satu 

persyaratan akademik untuk menyelesaikan Program Diploma III Program 

Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan adalah : 

a. Bagi Penulis 

1) Dapat mempelajari dokumen-dokumen yang diperlukan dalam 

pelayanan keagenan kapal asing di PT. TRI ELANGJAYA 

MARITIM 

2) Dapat mempraktekkan pelayanan keagenan kapal asing di PT TRI 

ELANGJAYA MARITIM 

3) Dapat memberikan informasi tentang instansi-instansi yang terkait 

dalam pelayanan keagenan kapal asing di PT TRI ELANGJAYA 

MARITIM 

4) Dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dialami di PT TRI 

ELANGJAYA MARITIM 
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b. Bagi Instansi 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai 

evaluasi atas kegiatan yang dilakukan oleh PT. TRI ELANGJAYA 

MARITIM 

c. Bagi Lembaga 

Sebagai perbandingan bagi penulis, apa yang dia dapat dari teori di 

bangku kuliah dan di lapangan serta dapat menambah kepustakaan di 

Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor “AMNI”Semarang. 

d. Bagi Pembaca  

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan 

informasi pada pembaca 

1.4 Sistematika Penulisan  

Agar dapat diperoleh suatu susunan pembahasan yang sistematis 

terarah pada masalah yang dipilih serta tidak bertentangan satu sama 

lainnya maka penulis akan memberi gambaran, serta garis besar atau 

penulisan karya tulis nantinya.                                                                                                                                                        

BAB 1. Pendahuluan  

Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, pembatasan 

masalah tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode 

pengumpulan data dan sitematika penulisan.   . 

BAB 2. Landasan teori 

Landasan  teori yang berisikan pengertian keagenan, fungsi agen, 

macam – macam agen, proses pelayanan jasa keagenan dalam hal 

kedatangan dan keberangkatan kapal. 

BAB 3. Tinjauan umum 

 Tinjauan umum yang berisikan sejarah berdirinya PT. Tri Elangjaya 

Maritim Surabaya, struktur organisasi tugas dan tangung jawab 

masing – masing bagian serta bidang usaha yang ditangani. 
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BAB 4. Pembahasan 

Pembahasan yang berisikan pelayanan jasa agen pada PT. Tri 

Elangjaya Maritim Surabaya yang dibahas dalam bab ini mengenai 

pengurusan clerance in dan clerance out kapal asing serta kendala – 

kendala yang timbul dan bagaiman cara mengatasinya. 

BAB 5. Penutup 

Penutupan berisi kesimpulan atas hasil kegiatan dimlapangan serta 

saran – saran dengan maksud agar penulis, dapat memberikan 

masukan, yang cukup relevan yang dapat dipakai sebagai bahan 

pertimbangan demi perkembangan perusahaan. 

 

 


