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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan pelabuhan akan sangat ditentukan oleh perkembangan 

aktivitas perkembangan nya. Semakin ramai aktivitas perdagangan di 

pelabuhan tersebut maka akan semakin besar pelabuhan tersebut. 

Perkembangan perdangan juga mempengaruhi jenis kapal dan lalulintas 

kapal yang melewati pelabuhan tersebut. Oleh karena itu, setiap negara 

berusaha membangun dan mengembangkan pelabuhannya sesuai dengan 

tingkat keramaiaan nya dan jenis perdagangannya yang di tamping oleh 

pelabuhan tersebut. Dengan demikian, perkembangan pelabuhan akan selalu 

sering dengan perkembangan ekonomi negara. 

Edy Hidayat, dkk (2009) pelabuhan menurut Undang-Undang nomor 17 

tahun 2008 merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan 

disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan 

pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal 

bersandar, berlabuh, naik turunnya penumpang dan/atau bongkar muat 

barang yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan 

penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda 

transportasi. 

Alat transportasi laut memiliki nilai lebih dibandingkan alat transportasi 

lainnya. Hal ini dikarenakan jasa angkutan laut dapat digunakan untuk 

mengangkut penumpang, barang, dan hewan dengan kapasitas/daya angkut 

yang sangat besar. Selain itu ongkos angkut yang dikenakan juga paling 

murah, terjangkau, serta aman. Hal ini menjadikan alat transportasi laut 

mempunyai prospek yang sangat baik untuk pengangkutan barang. 

Tranportasi laut digerakan oleh perusahaan pelayaran atau keagenan kapal 

yang medukung untuk operasional kepelabuhan. 

Pentingnya Clearence in dan Clearence out merupakan tugas kegiatan 

keagenan untuk melaporkan kedatangan keberangkatan kapal, keadaan 

kapal, awak kapal, pengecekan dokumen kapal (memorandum), membayar 
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admistrasi fasilitas dilaut  dan pengajuan pembuatan SPB (surat persetujuan 

berlayar) di Syahbandar setempat yang dilakukan oleh agen (agent) yang 

mewakili pihak pemilik kapal (principal). 

Pentingnya clearance in / out oleh keagenan kapal bermaksud untuk 

mengajukan Surat Persetujuan Berlayar itu sendiri. Adapun SPB  merupakan 

dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar setempat kepada setiap 

kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi 

persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. 

Sehubungan dengan pentingnya clearance in dan clearance out menurut 

peraturan mentri Nomor PM 154 tahun 2015 surat persetujuan kapal masuk 

pelabuhan (Clearance-in) yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah 

suratpersetujuan yang diterbitkan oleh syahbandar dalam bentuk dokumen 

elekronik bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi 

peryaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya untuk memasuki 

pelabuhan. 

Surat persetujuan berlayar (Clearance-out/port clearance) yang 

selanjutnya di singkat dengan SPB adalah surat persetujuan yang di 

terbitkan pleh syahbnadar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal 

secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal 

dan kewajiban lainnya untuk berlayar meninggalkan pelabuhan. 

Hubungan keagenan berkekuatan secara hukum akan terjadi bilamana 

kedua pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak yang 

dinamakan agen (agent) setuju untuk mewakili pihak lainnya yang 

dinamakan pemilik (principal) dengan syarat bahwa pemilik tetap 

mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai wewenang yang 

dipercayai kepadanya. Apabila suatu kapal berlabuh di pelabuhan maka 

maka kapal tersebuk membutuhkan pelayanan dan memiliki berbagai 

kerluan yang harus dipenuhi. Untuk melayani berbagai keperluan tersebut, 

perusahaan pelayaran akan menunjuk sebuah agen kapal. Secara garis besar 

dikenal tiga jenis agen kapal. Yaitu general agen, sub agen atau agen, dan 

cabang agen.  
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Kosasih dan Hananto (2010) keagenan umum (general agen) yaitu 

perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran lain di 

Indonesia atau perusahaan pelayaran atau perusahaan asing diluar negeri 

(selaku principal) untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kepentingan kapal principal tersebut (kapal milik, kapal charter yang di 

operasikan principal). Jadi perusahaan pelayaran dapat menunjukan agen 

dalam hal membutuhkan pelayanan kapalnya, tetapi dapat juga di tunjuk 

sebagai agen dalam hal dibutuhkan untuk melayani kapal perusahaan lain. 

Usaha keagenan yang dilakukan oleh  perusahaan untuk principal 

dengan memberikan jasa dalam pengurusan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan kepentingan kapal, muatan, container dan freight dari principal. 

Sementara usaha lainnya adalah kegiatan diluar usaha tersebut diatas, tetapi 

menunjang usaha pelayaran baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk 

keuntungan yang diperoleh.  

Pada dasarnya Sarana dan prasarana pengangkutan laut pelabuhan, 

kapal, dan petugas (Instansi Pemerintah) yang di tunjuk sebagai perwakilan 

atau di kenal dengan keagenan. Kebanyakan sarana dan prasarana 

pengangkutan laut memungkinkan kegiatan usaha pengangkutan dapat 

berjalan dengan baik. Kapal yang merupakan alat penghubung di laut yang 

telah di kenal oleh masyarakat pada umumnya. 

Transportasi laut mempunyai peranan yang sangat penting di negara 

Indonesia. Armada angkutan laut yang mendukung dapat meningkatkan 

persatuan dan kesatuan bangsa, dimana Indonesia merupakan negara 

kepulauan terbesar di dunia. Jasa angkutan laut tersebut dapat mendorong 

terjadinya perpindahan barang dan manusia antar pulau sehingga membantu 

kelangsungan kehidupan dan meningkatkan perekonomian masyarakat 

Indonesia. 

Kepulauan Riau merupakan sebuah provinsi kepulauan yang terletak di 

negara kepulauan, maka transportasi air menjadi jenis transportasi utama. 

Hubungan antar pulau banyak dihubungi oleh transportasi air. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kepulauan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau
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Perkembangan ekonomi dalam sektor kelautan menuntut Kepulauan 

Riau memberikan sarana yang baik pada setiap pelayanan sector pelabuhan. 

Selain pelayanan dari pemerintah, terdapat juga pelayanan pada agen 

perkapalan yang lainnya. Salah satu keagenan yang ada di Kepulauan Riau 

adalah PT.Pelayaran Bahtera Adhiguna bertindak sebagai agen yang 

mengurus kedatangan dan keberangkatan kapal ( clearance in dan clearance 

out ) kapal di pelabuhan, mengurus kebutuhan kapal selama di pelabuhan 

dan menghitung disbursment account selama di pelabuhan.  

Mengingat jasa keagenan mempunyai peranan yang sangat besar dalam 

kegiatan pelayaran, maka penulis tertarik untuk mengetahui kegiatan 

keagenan dalam pengurusan clearance in dan out di PT. Pelayaran Bahtera 

Adhiguna.  

1.2  Rumusan Masalah 

Mengingat obyek yang luas, sementara jadwal prada yang singkat untuk 

itu penulis membatasi masalah pada : 

1.  Apa sajakah Institusi yang berkepentingan di lingkungan kerja pelabuhan  

.yang terkait dengan pelayanan keagenan di kapal KM. Meratus Sibolga ? 

2. Sertifikasi dan Surat-surat Kapal apa sajakah yang dibutuhkan dalam   

menangani kapal Meratus Sibolga?  

3. Proses apa sajakah yang dilakukan pelayanan keagenan pada saat 

melakukan  clearence in  di KM. Meratus Sibolga  ?  

4. Proses apa sajakah yang dilakukan pelayanan keagenan pada saat      

melakukan  clearence out di KM.Meratus Sibolga ?  

5. Biaya dan Hambatan apa sajakah yang terjadi saat  proses pelayanan     

Keagenan Kapal di KM.Meratus Sibolga ? 

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penulisan  

Dalam penulisan karya tulis ini penulis ingin menerapkan teori-teori baik 

yang didapat dari perkuliahan maupun studi kepustakaan dan studi dokumen, 

dengan keadaan atau kenyataan yang didapat dalam praktek proyek darat, 

sehingga penulis bertujuan : 
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1. Untuk mengetahui Institusi yang berkepentingan di lingkungan kerja 

pelabuhan yang terkait dengan pelayanan keagenan di kapal KM. Meratus 

Sibolga. 

2. Untuk mengetahui Sertifikasi dan Surat-surat Kapal yang diperlukan 

dalam penangan kapal Meratus Sibolga. 

3. Untuk mengetahui proses pelayanan agen pada tahap clearance in di 

KM.Meratus Sibolga. 

4. Untuk mengetahui proses pelayanan agen pada tahap clearance out di 

KM.Meratus Sibolga. 

5. Untuk mengetahui biaya dan hambatan-hambatan yang terjadi pada saat 

keagenan kapal di KM.Meratus Sibolga. 

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis mendapat beberapa kegunaan antara 

lain : 

1. Sebagai masukan bagi penulis untuk memperoleh pengetahuan tambahan 

pengetahuan di bidang pelayaran niaga. 

2. Guna memberikan saran kepada PT. Bahtera Adhiguna dalam 

memperlancar arus barang dan arus kapal keluar masuk di pelabuhan. 

3. Memperluas wawasan gambaran kerja bagi para pembaca dan bagi taruna/i 

di “STIMART “AMNI” Semarang khususnya yang berkaitan dengan 

Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan.. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan karya tulis ini penulis menyusun menjadi lima Bab. 

Setiap Bab diuraikan lagi menjadi beberapa sub Bab dengan menggunakan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I    :   Pendahuluan, berisikan tentang Latar Belakang 

Masalah,Pembatasan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan 

Penulisan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan. 

BAB II   : Landasan Teori yang beisikan tentang Pengertian Keagenan, 

Tugas dan Tanggung Jawab Agen, Prosedur Clearance. 
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BAB III :   Tinjauan umum PT. Bahtera Adhiguna yang dibahas pada bagian 

ini berisikan tentang Sejarah Berdirinya PT. Bahtera Adhiguna 

Struktur Organisasi PT. Bahtera Adhiguna, Pemeliharaan dan 

Tempat Kedudukan PT. Bahtera Adhiguna. 

BAB IV :  Pembahasan jasa keagenan pada kapal KM.Meratus Sibolga Di 

PT. Bahtera Adhiguna yang dibahas dalam bab ini mengenai 

Kegiatan Operasional Pelayanan Keagenan Kapal Bendera 

Indonesia / Asing, Proses Rencana Pengurusan Kedatangan Kapal, 

Meeting Tambatan di PPSA, Pelaksanaan Kapal Sandar / Tambat, 

Pengawasan Selama Bongkar / Muat, Clearance In dan Clearance 

Out Administrasi Pelabuhan dan Syahbandar.   

BAB V  :  Penutup yang berisikan Kesimpulan yang Dapat Dipakai Sebagai 

Bahan Pertimbangan Demi Perkembangan Perusahaan dan Untuk 

Meningkatkan Pelayanan Jasa Keagenan, Saran - Saran Dengan 

Maksud Agar Penulis Dapat Memberikan Saran - Saran yang 

Cukup Relevan, yang Dapat Dipakai Sebagai Bahan 

Pertimbangan Demi Perkembangan Perusahaan. 


