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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Pengertian Keagenan 

Sebelum membahas tentang keagenan terlebih dahulu penulis membahas 

pengertian perusahhan pelayaran, sebab keagenan merupakan kegiatan dari 

perusahaan pelayaran. Menurut Budi Santoso, (2015) adalah keterkaitan 

hubungan antara pihak yang mana pihak satu seiring disebut dengan agent yaitu 

pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas 

nama serta dibawah pihak pengawasan pihak lain, principal. Principal pihak yang 

memberikan kewenangan pada agent untuk melakukan tindakan tertentu serta 

melakukah pengaasan tindakan agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi 

dengan agen disebut dengan trird party. 

Yaitu perusahaan pelayaran yang di tunjuk oleh perusahaan pelayaran 

lainnya untuk mewakili segala kepentingan di suatu pelabuhan (Imam Subekti, 

2009)  

Menurut Suwarno, (2011) perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik 

Negara atau swasta, berbentuk perusahaan Negara persero, Perseroan Terbatas 

(PT), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan 

kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan, penumpang (orang) dan 

barang (dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan 

(bongkar), baik di dalam negeri (interinsulair) maupun luar negeri (ocean going 

shipping) 

Menurut Engkos Kosasih, (2010) tugas agen dimulai dengan penunjukan 

kepada perusahaan pelayaran sebagai agen oleh (pemilik/operation) kapal-kapal 

asing yang dikukuhkan dalam Agency Agreement. Sebelum kapal dating 

memberitahu kadatangan kapalnya dan jumlah muat yang perlu ditangani. 
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2   Fungsi dan macam keagenan 

1. Fungsi keagenan  

a. Agen merupakan perwakilan perusahaan pelayaran. 

b. Agen mengurusi pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen 

perijinan dan tugas koordinasi. 

2. a.  Keagenan Umum 

Keagenan umum adalah perusahaan pelayaran di Indonesia, biasanya 

berkedudukan di wilayah Indonesia yang telah ditunjuk oleh 

perusahaan pelayaran asing untuk menangani kapal – kapalnya 

selama berada di pelabuhan Indonesia. 

b. Sub Agen  

Sub agen perusaahan pelayaran yang ditunjuk oleh agen umum 

untuk melayani keperluan – keperluan kapal keagenannya di masing 

– masing pelabuhan yang disingahi kapal tersebut dimana 

perusahaan itu berada. 

2.2    Pengertian  pelayanan  

Menurut Hampara dalam Sinambela (2011) pelayanan adalah seatu 

kegiatan  atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara 

seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan 

kepuasan atau pelanggan 

Menurut Philip konler dalam Hasibuan (2011) pelayanan atau layanan 

adalah setiam kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan pada pihak pihak 

lain yang dapa dasarnya tidak berwujud dan tidak dimiliki oleh berakibat 

pemilikan digunakan dengan suatu produk fisik.  

2.3  Pelayanan Kedatangan dan keberangkatan Kapal Asing 

1. Sebelum Kapal Tiba 

a. Mengirim  pemberitahuan kepada KSOP tentang rencana kedatangan 

kapal dengan permohonan RKSP untuk diajukan kepada pihak – 

pihak yang terkait. KSOP, Imigrasi, dan Kesehatan Pelabuhan, 

tentang perencanaan  kedatangan kapal dengan melampirkan 

Permohonan RKSP ( Permohonan Kedatangan Kapal Asing). 
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b. Menyerahkan permohonan RKSP B.C 1.0 ke Bea Cukai sebelum 

kapal datang kemudian memperoleh  tanda terima BCF 1.0 

c. Mengajukan permohonan untuk kedatangan kapal kepada PT. 

PELINDO, mengisi dan menandatangani formulir 1A (mengenai 

pelayanan jasa kapal) yang berisikan permohonan untuk labuh, 

pandu / tunda, tambat.  

2. Kapal tiba  

a. Agen / Pelayaran naik ke kapal mengambil surat – surat untuk 

keperluan Clerance in di KSOP (KANTOR KESYAHBANDARAN 

DAN OTORITAS PELABUHAN ).Selama kapal berada di 

pelabuhan suarat – surat tetap disimpan di kantor KSOP sampai 

kapal akan meninggalkan pelabuhan.  

Surat – surat tersebut aadalah : 

1).  Certificate of registri 

Adalah surat tanda kebangsaan kapal. Kapal berhak 

mengibarkan bendera negara dimana kapal di daftarkan dan 

berhak dalam perlindungan hukum dari negara tersebut. 

2).  Tonnage Certificate 

Surat yag menyatakan ukuran-ukuran penting kapal, misalnya 

ukuran palka, draft, dll. 

3).  Seaworthy Certificate 

Sertifikat yang di keluarkan oleh Ditjenhubla yang menyatakan 

kelaiklautan kapal termasuk kelengkapan berlayar. 

4).  Sertificate Solas (safety of life at sea) 

Sertifikat ini meliputi sertifikat perlengkapan keselamatan serta 

sertifikat keselamatan konstruksi yang telah sesuai dengan 

ketentuan SOLAS. 

5).  Load Line Certificate 

Sertifikat ini mengenai persyaratan lambung kapal yang timbul 

minimum dan maksimum agar stabilitas kapal terpelihara. 
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6).  Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh minyak 

Sertifikat yang menyatakan bahwa kapal sudah dilengkapi 

dengan peralatan yang dipersyaratkan untuk mencegah 

pencemaran yang ditimbulkan oleh minyak dari kapal.  

7).  Safety Radio Telegraphy Certificate  

Sertifikat yang menyatakan bahwa pesawat radio telegrafi yang 

ada di kapal telah memenuhi persyaratan. 

 8).  Sertifikat Bebas Tikus (deratting certifikate) 

Sertifikat yang menyatakan bahwa kapal telah bebas dari hama 

tikus dan telah dilakukan fumigasi. 

9)  Safety Certicate (sertifkat keselamatan) 

Pernyataan bahwa kapal penumpang telah memenuhi 

persyaratan (badan kapal, mesin kapal, alat-alat penolong , dll) 

10) Bill Of Health (surat kesehatan) 

Pernyataan bahwa semua ABK bebas dari wabah penyakit. 

11)  Sertifikat sertifikat lain sesuai ketentuan. 

Misalnya sertifikat klasifikasi mesin, lambung dll 

b. PT. PELINDO  melayani kegiatan sesuai fasilitas yang disetujui 

dalam forum rapat PPSA. Berhubung di Surabaya Coal Terminal 

(BCT)  tidak ada rapat meeting PPSA, dikarenakan sudah terjadwal 

dan tidak mencantumkan rapat di PPSA, namun penulis hanya 

mencantumkan secara garis besarnya saja. 

c. Menyerahkan permohonan Inward Manifest B.C  1.1 ke Bea Cukai 

setelah kapal tiba, kemudian memperoleh  tanda terima BCF 1.1 

d. Tim pemeriksa terdiri atas dari petugas dari KSOP, Bea & cukai, 

Imigrasi, Petugas Kesehatan Pelabuhan, Karantina mengadakan 

pemerikasaan ke atas kapal. 

e. Setelah tim pemeriksa turun dari kapal dengan catatan bahwa tidak 

ada masalah dengan kapal, maka kapal sudah siap untuk melakukan 

pemuatan Batu bara. 
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3. Kapal Keluar.  

a.  Setelah kapal selesai melakukan permuatan Batu Bara 

agen/pelayaran permohonan menangajukan permohonan 

pandu/tunda pada PT. PELINDO  untuk kegiatan kapal keluar 

pelabuhan. 

b.  Agen/pelayaran menyelesaikan Clerance Out Surat Persyaratan 

Berlayar (SPB) pada KSOP dengan menunjukan bukti – bukti 

pembayaran SBNP (Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi 

Pelayaran)  dan PUP7 (Permohonan Barang Berbahaya )  dan syarat 

– syarat yang lain sudah diselesaikan, maka surat –surat kapal yang 

diterima kembali untuk diserahkan kepada kapal  

c. Menyerahkan permohonan Outward Manifest B.C  1.1 ke Bea 

Cukai setelah kapal akan berangkat ke tujuan, kemudian 

memperoleh  tanda terima BCF 1.1 

2.4    Instansi-instansi di Pelabuhan 

Menurut Edy Hidayat (2009) pelabuhan merupakan sistem terpadu 

yang berfungsi untuk melayani kapal dan berbagai transaksi yang 

berlangsung di pelabuhan. Dalam sistem tersebut terdapat berbagai instansi 

pemerintah maupun perusahaan swasta yang bekerja saling mendukung 

untuk melayani kapal serta muatanya. 

1.   Instansi Pemerintah 

 1. KSOP ( Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan ) 

a) Syahbandar adalah badan yang melaksanakan port clearance, yaitu 

pemeriksaaan surat-surat kapal, agar kapal dapat keluar masuk 

pelabuhan 

b) KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) merupakan penjaga 

keamanan perairan pelabuhan dan pantai sekitarnya 

2. Pelindo III 

 Badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan 

terminal dan semua fasilitas pelabuhan lainya. 
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3. Bea Cukai 

 Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.10/1995 

tentang kepabeanan, Direktorat Bea dan Cukai yang berada di bawah 

departemen Keuangan mengatur dan mengawasi kepabeanan di seluruh 

wilayah Indonesia.  

4. Dinas Karantina dan Kesehatan 

 Sesuai dengan KM26/1998 Dinas Karantina disatukan dengan Dinas 

Kesehatan. Adapun tugas Dinas Karantina di pelabuhan adalah : 

1) Melakukan pelayanan kesehatan. 

2) Memeriksa dan meneliti buku kesehatan, deratting certificate, daftar  

          awak kapal dan penumpang. 

3) Memberikan health certificate dan health clearance. 

4) Mengawasi tumbuh-tumbuhan dan hewan yang dibawa keluar masuk 

pelabuhan melalui kapal. 

5) Bila perlu memerlukan karantina. 

2.  Instansi Swasta 

  1. Imigrasi 

Direktorat Imigrasi adalah badan yang berada di bawah Departemen 

kehakiman yang mempunyai tugas untuk : 

1) Megawasi keluar masuknya orang sesuai ketentuan keimigrasian. 

2) Memeriksa penumpang dan awak kapal, dalam hal penumpang asing 

yang hendak masuk atau keluar daerah hukum Indonesia. 

3) Dalam hal ini akan diperiksa paspornya apakah sudah memenuhi 

ketentuan. 

4) Memeriksa Anak Buah Kapal (ABK) 

5) Memberikan immgration clearance. 

1. Perusahaan Pelayaran 

Merupakan perusahaan yang mengoperasikan kapal-kapal, baik milik 

sendiri atau sewa (charter). 
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3. Perusahaan Bongkar Muat 

Merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan bongkar dan muat 

barang/ peti kemas ke kapal. 

4. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan Freight Forwarder 

Merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pengurusan barang-barang 

di Bea Cukai, pelayaran dan angkutanya. 

5. Perusahaan angkutan Barang 

Merupakan perusahaan yang mengadakan angkutan barang dan manusia 

antara kapal dan daratan. 

6. Perusahaan Angkutan Darat 

Merupakan perusahaan yang menyediakan angkutan barang-barang yang 

di bogkar/ muat dari kapal. 

7. Perbankan 

Merupakan perusahaan yang mengadakan jasa perbankan di pelabuhan, 

terutama transaksi ekspor/ impor barang. 

8. Surveyor 

Merupakan pemeriksa yang ditunjuk dan diberi wewenang dalam 

pemeriksaan mutu, jumlah barang, serta pemeriksaan barang-barang 

tertentu. 

9. Perusahaan Penyewaan Peralatan  

Merupakan perusahaan menyewakan peralatan bongkar/ muat barang dan 

transportasi. 

2.5   Tugas Agen  

Menurut Abbas Salim dan Arso Martopo (2014), perusahaan 

pelayaran atau agen perusahaan pelayaran mempunyai tugas mengurus 

semua kebutuhan kapal selama berada di pelabuhan.  

Selain itu menurut S. Sapto Adjie (2015) agen adalah usaha khusus 

dalam pekerjaan bidang jasa angkutan laut seperti pekerja melayani kapal 

datang, kapal pergi yang mana secara langsung memenuhi alat transportasi 

barang serta kelancaran arus barang. Agen pelayaran juga menerima 
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penunjukan unruk dapat melayani kapal – kapal yang singgah atau sandar di 

pelabuhan tempat perusahaan berada. 

1. Tugas General Agen 

a. Koordinasi Operasi dan Pemasaran 

Artinya untuk memastikan bahwa permuatan atau pembongkaran 

muatan kapal dikerjakan dengan baik oleh perusahaan bongkar muat. 

2. Tugas Sub Agen 

a. Pelayanan Kapal 

Tugas – tugas yang termasuk dalam pelayanan kapal adalah 

pelayanan ABK perbaikan dan pemeliharaan kapal, penyedia onderdil 

atau suku cadang kapal. 

b. Berkaitan dengan Operasi 

Tugasnya berkaitan dengan pengurusan dengan bongkar muat, 

Stowage Plan dan dokumen muatan. 

3. Tugas Cabang Agen 

a. Cabang dari agen pelabuhan tertentu 

 Contoh Djakarta Lloyd yang telah menjadi general agen oleh 

Maerks Line memerintah cabangnya yang ada di Surabaya untuk 

melayani keperluan kapal Maersk Line yang singgah di Tanjung Perak, 

Djakarta Lloyd dapat menunjukan PT Pelni sebagai sub agen di 

Probolinggo. 

b. Koordinasi keuangan 

 Tugasnya untuk mengumpulkan dan mencatat segala pengeluaran 

selama di pelabuhan. 

c. Penunjukan agen atau sub agen 

 Artinya general agen akan memeberitahukan cabangnya atau 

perusahaan lain sebagai agenya. 

d. Mengumpulkan Disbusment pengeluaran kapal 

 Artinya mengumpulkan segala tagihan selama kapal di pelabuhan 

dan sesudah keberangkatanya.  
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