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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Peran , Fungsi dan Tugas Keagenan 

1.  Peran keagenan  

Suwarno (2011) usaha pokok prusahaan pelayaran adalah mengangkut 

barang / penumpang, khususnya barang dagangan dari suatu pelabuhan 

pemuat untuk disampaikan ke pelabuhan pembongkaran (tujuan) dengan 

kapal milik sendiri , mencarter, atau kerja sama dengan pihak-pihak ketiga. 

usaha keagenan yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran, adalah mengageni 

perusahaan pelayaran asing/lain atau principal dengan memberikan jasa dalam 

pengurusan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapal, muatan, 

container, dan freight dari principal. usaha sampingan adalah kegiatan diluar 

tersebut diatas, tetapi menunjang usaha pelayaran baik dalam bentuk fisik atau 

keuntungan yang diperoleh. 

Menurut Ezra Ridel Moniung (2015), Aspek Hukum Perjanjian  

Keagenan /Distributor Secara khusus ketentuan perundang-undangan yang 

mengatur tentang keagenan/distributor belum ada, jadi ketentuan-ketentuan 

yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh beberapa 

departemen teknis misalnya,Departemen Perdagangan dan Perindustrian 

yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP 

/III/78, tanggal 9 Maret 1978 yang menentukan bahwa lamanya perjanjian 

harus dilakukan. Sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-

Lembaga Usaha Perdagangan (Kepmen No.23/1998) sebagaimana kemudian 

diubah dengan dikeluarkannya Keputusan Meteri No. 159/MPP/Kep/4/1998 

tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

No.23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Perdagangan. Selain itu 
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para pihak dalam membuat Perjanjian keagenan dan/atau distributor 

biasanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang 

dianut oleh Pasal 1338 KUHPerdata. 

     Menurut Budi Santoso (2015), mengemukakan dalam pasal 1 agen 

disebutkan bahwa adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak 

sebagai perantara untuk dan atas nama principal berdasarkan perjanjian untuk 

melalukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan haats fisik barang dana 

tau jasa yang di miliki/dikuasi oleh principal yang menunjuknya.berdasarkan 

ketentuan sebagaimana di sebutkan dalam pasal 1 di atas maka agen 

mempunyai karakter-karakter sebagai berikut 

a. agen adalah perusahaan perdagangan nasional  

b. agen bertindak selaku perantara 

c. agen bertindak untuk dan atas nama principal nya 

d. hubungan hukum antara principal dana gen di tuangkan dalam bentuk 

perjanjian kegenan  

e. tujuan di tunjuknya agen adalah untuk pemasaran barang atau jasa 

f. agen tidak perlu melakukan pemindahan ha katas barang atau jasa yang di 

kuasakan padanya oleh principal.  

Dalam dunia pelayaran kita mengenal beberapa pokok masalah, salah satu 

diantaranya ialah keagenan kapal dalam hal ini yang mempunyai tugas dan 

wewenang adalah bagian keagenan. Dalam perusahaan pelayaran PT. Bahtera 

Adhiguna bagian keagenan merupakan salah satu penunjang utama 

perusahaan karena setiap kapal yang akan bersandar guna kepentingan 

tertentu harus lebih dahulu menghubungi agen yang ditunjuk sesuai dengan 

perusahaan yang menangani kapal - kapal tersebut di pelabuhan. 

Dalam pengertian jasa keagenan berarti perusahaan pelayaran sebagai 

penjual jasa dan berkedudukan sebagai sub agen harus memberikan jasa 

pelayaran terhadap agen umum untuk melayani kapal-kapal yang diageninya. 

Agen bekerja atas petunjuk dari pemilik (owner) atau seolah - olah pemilik 
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untuk mengurus kapal selama melakukan bongkar muat di pelabuhan 

setempat dengan mendapat imbalan dari pihak yang menunjuk. 

Sejalan dengan pengertian diatas Engkoh Kosasih dan Hananto Soewedo 

(2010) mendefinisikan bahwa keagenan umum (general agent) adalah 

perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran lain 

diindonesia atau perusahaan asing diluar negeri (selaku principal ) untuk 

mengurus segala sesuatu yang berkaitan tentang kepentingan kapal principal 

tersebut ( kapal milik, kapal carter yang dioprasikan principal ). Jadi 

perusahaan pelayaran dapat menunjuk agen dalam hal dibutuhkan untuk 

melayani prusahaan lain. 

  Dalam melaksanakan tugas keagenan, general agent akan menunjuk port 

agen sebagai pelaksanaan yaitu cabang dari perusahaan pelayaran yang 

menjadi general agent tersebut bila suatu perusahaan tidak mempunyai 

cabang, general agent akan menunjuk cabang dari perusahaan pelayaran lain 

seagai sub-agent. 

2. Pelabuhan 

Menurut Edy Hidayat, dkk (2009), perkembangan pelabuhan di indonesia 

terlebih di dunia semakin pesat dan komplek. Era kontainerisasi mengubah 

fasilitas dan pelabuhan, pola distribusi serta diperlukan system informasi yang 

canggih seiring dengan era globalisasi. Peraturan kepelabuhanan pun harus 

disesuikan dengan perkembangan paska ditetapkan Undang-undang nomor 17 

tahun 2008 tentang pelayaran yang merangarah ke liberalisasi yang 

memberikan kesempatan kepada pihak swasta Indonesia untuk berperan serta 

dalam mengelola pelabuhan khususnya sebagai terminal operator dengan 

harapan menumbuhkan kopetisi yang menghasilkan efesiensi dan efektifitas 

di pelabuhan.  

Kondisi pelabuhan menurut jurnal dari BennyAgus Setiono (2010) 

mengemukakan bahwa pelabuhan-pelabuhan dindonesia saat ini diatur 

berdasarkan UU pelayaran tahun 1992 dan peraturan-peraturan pendukung . 
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rezim pengaturan yang baru. Dibawah paying UU pelayaran tahun 2008 tidak 

akan dilaksanakan sepenuhnya hingga tahun 2011. System pelabuhan 

Indonesia di susun menjadi sebuah system hieraki byang terdiri atas sekitar 

1700 pelabuhan terdapat 111 pelabuhan termasuk 25 pelabuhan strategis, 

utama yang dianggap sebagai pelabuhan komersial yang dikelolah oleh empat 

BUMN, perum pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV.  

3. Institusi yang berkepentingan di lingkungan kerja pelabuhan 

(masyarakat pelabuhan) 

Menurut Edy hidayat, dkk (2009) institusi yang berkepentingan 

dilingkungan kerja di pelabuhan (masyarakat pelabuhan) maysyarakat 

pelabuhan, yaitu institusi/unit/badan yang melakukan kegiatan dan 

kepentingan bisnis maupun pemeritahan didalam pelabuhan, antara lain:  

a. Administrtator Pelabuhan (ADPEL) 

      ADPEL merupakan aparatur pemerintah (direktorat jendral perhubungan 

laut departemen pelabuhan) yang memiliki peran dan tugas dipelabuhan 

sebagai koordinator bagi instansi-istansi yang berkepentingan di 

lingkungan pelabuhan. Adapun tugas meliputi 

(1). Menjaga keselamatan pelayaran (syahbandar) 

(2). Menyediakan sarana bantu navigasi (distrik navigasi) 

(3). Menjamin keamanan dan ketertiban perairan (KPLP) 

(4). Memlihara kelestarian lingkungan. 

b. Bea cukai  

Beacukai  merupakan aparatur pemerintah ( derekterot jendral bea dan 

cukai departemen keuangan) yang bertugas dipelabuhan sebagai 

pelaksanaan pengawasan dan pengamanan pendapatan negara (bea masuk, 

cukai), menjamin kelancaran arus barang sesuai dikumen barang espor-

impor, dan mencegah terjadinya penyeludupan barang. 
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c.  Imigrasi 

 Imigrsi merupakan apatur pemerintah (Direktorat jenderal Imigrasi 

Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia) yang bertugas di pelabuhan 

sebagai penyelenggara kegiatan keimigrasian yang terkait dengan 

pelayanan, perijinan, pengawasan, pengamanan dan pengendalian lalu 

lintas orang antar negara, serta keberadaan orang asing di wilayah negara 

Indonesia. 

d. Karantina  

Karantina merupakan aparatur pemerintah (Departamen Kesehatan) yang 

bertugas di pelabuhan sebagai pengelolah dan pemantau lalu lintas 

tumbuhan dan hewan yang keluar masuk melalui wilayah kerja pelabuhan, 

di samping itu berfungsi sebagai karantina tumbuhan dengan hewan yang 

juga merupakan filter untuk mencegah masuk dan tersebarnya organisme 

penggangu tumuhan maupun hewan melalui pemeriksaan kesehatan dan 

berbagai media yang dapat menggangu/menjadi sumber penularan. 

e. Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) 

  KPPP merupakan apatur pemerintah di bawah kepolisian Republik 

Indonesia yang berfungsi sebagai penyelenggara keamanan dan ketertiban 

umum di lingkungan  

f.   Pelabuhan. Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) 

BKKP merupakan aparatur pemerintah (Direktorat Jendaral Perhubungan 

Laut Departemen Perhubungan) yang memiliki peran dan tugas di 

pelabuhan sebagai penguji, penilai dan pemelihara kesehatan bagi Tenaga 

Fungsional Pelayaran (FTP) serta penilikan dan penilaian terhadap 

Lingkungan Kerja Pelayaran. 

g. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) 

KKP merupakan aparatur pemerintah (Departemen Kesehatan) yang 

memiliki peran dan tugas di pelabuhan sebagai pemelihara kesehatan bagi 
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tenaga Fungsional Pelayaran (FTP) serta penilikan dan penilaian terhadap 

Lingkungan Kerja Pelabuahan 

4. Sertifikasi dan Surat-surat Kapal   

Masalah keselamatan pelayaran, pengajaan jiwa/kesehatan di kapal dan 

penjagaan harta benda di laut diatur dalam beberapa konfensi internasional 

dan undang-undang negara. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah bahwa 

kapal harus laik laut (seaworthy). Artinya,kapal aman melakukan pelayaran 

maupun bongkar/muat.  

 Kelayakan kapal niaga dapat di buktikan dengan memiliki dokumen-dokumen   

dan sertifikat-sertifikat sebagai berikut. 

a.  Certificate of registry, adalah surat tanda daftar kebangsaan. Artinya 

kapal   tersebut berhak mengibarkan bendera dari negara dan berhak atas 

perlindungan hokum tertentu dari negara tersebut. Pendaftaran tersebut 

tidak selalu warga negara dari negaranya, ada yang mendaftarkan 

kapalnya di negara lain untuk tujuan keringanan biaya (flag of 

convenience). 

Negara-negara yang mau menerima pendaftaran dari warga negara lain 

misalnya panama, Liberia, Honduras, costa rica. namaun,semua pemilik 

kapal warga negara RI di haruskan mendaftarkan kapalnya di indonesia. 

Surat tanda kebangsaan (certificate of registry) di Indonesia di sesuaikan 

dengan besarnya kapal. Sebagai contoh surat laut/nationality hanya 

digunakan untuk kapal yang lebih besar dari pada 175GT, sedangkan 

untuk kapal yang lebih kecil lagi di sebut pas tahunan, pas kecil, dan surat 

laut sementara. Surat ini di keluarka oleh ditjen hubla cq.dit. kapel. 

b. Tonnage certificate (Surat ukur), adalah surat yang menyebutkan ukuran-

ukuran penting kapal, tonnage, LOA, LBP, lebar, draft, ukuran palka, dan 

lain. Surat ini di keluarkan oleh dijen. Hublah cq. Syahbandar 

c. Seaworthines certificate (sertifikat kesempurnaan), adalah sertifikat yang 

menyatakan kelaikan kapal termasuk perlengkapan berlayar.  Sertifikat ini 
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dikeluarkan oleh Ditjen.Hubla.Cq.Dit.Kapel/Syahbandar. Sertifkikat ini 

merupakan sertifikat solas. 

d. Sertifikat solas terdiri dari sertifikat keselamatan perlengkapan (termasuk 

life raft cert. dan CO2 instalation Cert. ) serta sertifikat keselamatan 

kontruksi. Sertifikat pada butir 3 dan 4 ini dikeluarkan setelah persyaratan 

nautis teknis dipenuhi (antara lain badan kapal, perlengkapan kapal, 

mesin-mesin, penataan lensa, pemadam kebakaran, perkakas jangkar, 

kemudi, memenuhi persyaratan). 

e. Load line certificate (sertifikat lambung timbul), adalah ertifikat mengenai 

persyaratan lambung yang timbul minimun dan maksimum agar stabil 

kapal terpelihara (untuk minimunnya sesuai ketentuan”plimsol mark”) 

yang dikeluarkan oleh HubLa dan biro klarifikasi. Sertifikat berlaku 5 

tahun untuk internasional load line certificate (dengan pemeriksaan setiap 

tahun untuk load line annual inspection), dikukuhkan tiap tahun. 

f. Sertifikat pencegahan pencemaran oleh minyak, adalah sertifikat bahwa 

kapal sudah dilengkapi peralatan yang disyaratkan. Sertifkat dikeluarkan 

oleh DitJen. Hubla cq. Dit. Kapel, masa berlaku lima tahun (dikukukan 

tiap tahun). 

g. Safety Radio Telegraphy Certificate, dikeluarkan oleh Ditjen. HubLa cq. 

Syahbandar apabila pesawat radio telegrafi telah memenuhi syarat, masa 

berlaku satu tahun. 

h. Sertifikat bebas tikus (derating certificate), pernyataan bahwakapal bebas 

dari hama tikus setelah dilakukan fumigation (penyemprotan pembasmian 

tikus). Sertifikat dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pelabuhan, masa 

berlaku enam bulan. 

i. Safety certificate (sertifikat keselamatan) adalah pernyataan bahwa kapal 

penumpang telah memenuhi syarat, badan kapal, mesin kekedapan air, 

alat-alat penolong, radio telegrafi, dan sebagainya. 
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j. Sertifikat kesehatan (bill of health) adalah pernyataan bahwa ABK bebas 

dari wabah. Sertifikat dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pelabuhan setiap 

kapal berangkat. 

k. Sertifikat -sertifikat lainnya sesuai kententuan port state control (lihat PSC 

pada bidang armada). 

l.  Hull Classification Certificate dan Machinery Classification Certificate 

merupakan tanda dikelaskan pada suatu biro klasifikasi. Sertifikat ini 

diperbarui setiap selesai special survey ( 4 atau 5 tahun sekali). 

m. Sertifikat hull dan Machinery Annual Inspection yang dberikan oleh biro 

klaifikasi sebagai penjabaran tahunan dari hull/Machinery Clasification 

Certificate. 

n. Sertifikat dari boiler annual Inspection dan Boiler Internal Inspection: 

hasil pemeriksaan boiler, dikeluarkan oleh biro klasifikasi 

o. Untuk kapal-kapal yang masih dilengkapi Winches untuk muat bongkar 

muatan, dari biro klarifikasi diharuskan penyelanggaran pemeriksaan : 

(1). Cargo Gear tahunan ( hanya untuk tes dan pemeriksaan visual ) 

dengan diberikan sertifikat Cargo Gear Annual Inspection 

(2). Cargo Gear lima tahunan ( tes secara teliti dan pembongkaran 

pin/bush dari boom dan blok-blok) dengan diberikan Cargo Gear 

Quandrennial Certificate) 

 Dokumen-dokumen yang perlu disetujui/diterbitkan class: Buku Petunjuk 

Memuat, Perhitungan Stabilitas Kapal, Petunjuk Pengropasian Peralatan 

Keselamatan, Petunjuk Pengendalian dan Pengawasan Pembuangan Minyak 

dan Catatan Survey/laporan Survei. 

Sehubungan dengan ISM Code perlu mempunyai catatan sebagai berikut : 

a.  Berkaitan dengan alat keselamatan: daftar alat penolong, catatan latihan 

sekoci, catatan perawatan sekoci, daftar alat pemadam api (busa, serbuk, 

CO2, dan sebagainya). 
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b. Berkaitan dengan lambung: catatan pemuatan ballast/muatan, catatan 

tugas/GS, catatan penerapan COW, catatan inspeksi internaltk. Ballast, 

catatan monitor pembuangan minyak prosedur survei. 

c. Berkaitan dengan mesin: daftar suku cadang/perkakas mesin maupun 

listrik, pengukuran isolasi kabel, catatan tes tutup mati dalam darurat, 

catatan tes tutup klep jarak jauh, catatan tes automation/control, laporan 

KKM mengenai continuous Machinery of Survey (CMS), catatan check 

list, mesin-mesin penting dan lain-lain. 

Selain sertifikat-sertifikat diatas, kapal dilengkapi dengan dokumen-dokumen 

lain sebagai berikut : 

a.  Daftar anak buah kapal (Monsterrol/ surat sijil/crew list) yaitu daftar 

ABK dengan pangkat dan jabatannya: 

b. Petikan dari daftar kapal: pemilik, surat jual beli, dan sebagainya. 

c. Daftar muatan (manifest): data-data siapa shipper/consignee, uraian 

muatan, ukuran, freight ton, freight (prepaid, collect) dan sebagainya. 

d. Cognossement: konsemen atau bill of landing(B/L) merupakan perjanjian 

angkutan konosemen bedasarkan KUHD. Sedangkan B/L bedasarkan 

konvensi pengangkutan laut internasional seperti COGSA ( carriage of 

good by sea Act) dan Hague Rules. 

e. Surat izin muatan 

f. Buku harian kapal dan mesin 

g. Kisah kapal 

h. Peraturan dan undang-undang mengenai pelayaran yang berlaku 

i. Buku safety management system 

j. Peraturan dinas kapal 

k.    Peraturan dari negara-negara yang dikunjungi kapal 

l.     Dan lain-lain. 

5. Proses Clearance in dan Clearance Out Pada Kapal 

a. Pelayanan Opasional Kapal-Kapal Principal 
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Agen memberikan pelayanan oprasional kapal-kapal principal dalam hal-

hal berikut (Engkoh Kosasih dan Hananto Soewedo 2010). 

(1). port information. 

(2). kepeluan kapal,seperti bunker, air, provision, repeir, maintenance, 

crewing, surat-surat dan sertifikat kapal, dan sebagainya. 

(3). Penyelesaian dokumen B/L, manifest, hatch list, stowage plan, 

crewlist, dokumen untuk bongkar/muat,ship husbanding (in & out 

clearance, imigrasi, beacukai, kesehatan pelabuhan, port 

administrator, dokumen kapal lainnya) 

(4). Permintaan devance payment untuk port expenses, cargo expenses, 

keperluan kapal, dan lain-lain. 

(5). Memberikan informasi kepada principal.  

Hal-hal yang perlu diinformasikan oleh agen pada principal adalah sebagai 

berikut: 

b. Sebelum kapal tiba 

(1). Port agent melelui general agent memberi informasi kepada principal 

tentang situasi pelabuhan,rencana sandar, posisi gudang, peralatan 

bongkar muat, cargo prospect/booking yang sudah pasti, kalkulasi 

biaya disbursement. 

(2). Agen juga memberitahu kapal tentang situasi pelabuhan rencana 

sandar, prospek muatan,programbongkar muat. 

c. Waktu kapal tiba 

Port agen memeritahu general agent tentang hari /jam tiba/sandar kapal 

bunker on bord, rencana bongkar/muat, keadaan muatan kapal. 

d. Waktu kapal di pelabuhan 

Port agent memberitahu unit general agent tentang hasil bongkar/muat 

dan hambtan bongkar/muat. 

e. Waktu kapal berangkat 
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Port agent  memberitahu ke general agent untuk di teruskan ke principal 

tentang tanggal/jam selesai bongkar muat/berangkat, draft kapal, bunker 

on board/isi, jumlah muatan yang di bongkar / muat,sisa ruangan kapal, 

perkiraan freight, perkiraan biaya-biaya disbursement. 

f. Selanjutnya port agent  segera kirimkan dokumen-dokumen bongkar muat 

tally sheet, outurn report, damage  cargo list, dan lain-lain dan dokumen 

pemuatan ( stowage plan, copy B/L, manifest ), untuk selanjutnya di kirim 

ke pelabuhan tujuan 

6. Biaya Disbursement (Biaya Operasi Selama di Pelabuhan) 

Menurut Engkoh Kosasih dan Hananto Soewedo (2010) memaparkan 

bahwa principal memberitahukan kedatangan kapalnya di sertai 

pemberitahuan data-data mengenai data kapal, muatan yang perlu dicari, 

muatan yang akan di bongkar (biasanya di kirim manifest), kebutuhan kapal, 

lama di pelabuhan, dan sebagainya. Berdasarkan pemberitahuan, agen 

menghitung biaya disbursement (biasanya + 50 – 75% dari perkiraan total 

disbursement untuk liner service dan di minta uang muka 100 bila yang di 

layani trampre service) . 

Setelah menerima uang muka disbursement, selanjutnya perusahaan 

pelayaran yang bertindak sebagai general agen akan mengirimkan uang 

tersebut kepada port agen. setelah kapalnya tiba, port agen, sebagai 

pelaksana,  melayani kapal principal tersebut, antara lain ; 

a. Melayani kebutuhan kapal non-commercial, seperti repair, survei, 

maintenance, bunker, supplay bahan makanan, dan kebutuhan lainnya; 

b. Mencari muatan (canvassing) dan handling muatan, yaitu memuat untuk 

muatan keluar/impor (inward cargo); 

c. Melaksanakan kehendak pancipal lainnya, seperti freight collection 

(menagih uang tambang), monitoring/handling container kosong termasuk 

penyimpanan di depo container, dan lain-lain. 
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Setelah kapal berangkat, port agen akan menghitung realisasi biaya-biaya 

disbursement tersebut (nota-nota/nota tagihan/vochers, kuitansi-kuitansi, 

dan sebagainya), dan mengirimkan/melaporkan kepada pricipalnya. 

7. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelayanan keagenan 

Benny  Agus ( 2010 ) Ada beberapa faktor yang bersama-sama 

menghambat kinerja sistem pelabuhan komersial Indonesia. Pertama batasan-

batasan geografis. Kedalaman pelabuhan tampaknya menjadi masalah besar di 

hampir setiap pelabuhan di Indonesia. Indonesia memiliki pelabuhan-

pelabuhan perairan dalam  alami yang sangat sedikit dan sistem sungai yang 

rentan terhadap pendangkalan parah yang membatasi kedalaman pelabuhan. 

Apabila pengerukan tidak dapat dilakukan, seperti yang terjadi dengan 

pelabuhan sungai Samarinda, kapal seringkali harus menunggu sampai air 

pasang sebelum memasuki pelabuhan, yang menyebabkan lebih banyak waktu 

non-aktif bagi kapal. 

Geografi fisik terutama membatasi bagi pelabuhan-pelabuhan Indonesia di 

pantai utara Jawa, yang melayani wilayah palingpadat penduduk dan wilayah 

dengan tingkat industri tertinggi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tanah 

pesisir/dasar laut yang sangat aluvial dan tidak stabil, ditambah dengan 

perairan-perairan pantai yang dangkal. Pelabuhan Semarang, pelabuhan utama 

untuk Jawa Tengah, terutama bermasalah dalam hal ini karena tenggelam 

dengan kecepatan 7-12 cm per tahun dan sebagian besar pelabuhan berada di 

bawah air hampir setiap hari dalam sebulan. Setiap 7-10 tahun, kegiatan-

kegiatan yang mahal dan memakan waktu harus dilakukan di terminal peti 

kemas untuk meninggikan dermaga utama dan area penyimpanan. Kedua 

merupakan masalah tenaga kerja. Waktu non-aktif yang dibahas di atas 

sebagian disebabkan oleh cara pemanfaatan tenaga kerja di pelabuhan yang 

secara efektif melembagakan penggunaan fasilitas pelabuhan secara tidak 

efisien dan membatasi kemungkinan- kemungkinan peningkatan efisiensi. Di 

banyak pelabuhan, hanya tersedia satu giliran tenaga kerja dan peluang untuk 
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lembur dibatasi. Untuk pelabuhan- pelabuhan yang dimaksudkan untuk 

beroperasi selama 24 jam, enam jam dari setiap 24 jam terbuang karena 

waktu- waktu istirahat yang kaku dan tidak digilir untuk memastikan 

pelayanan kapal secara berkesinambungan (Nathan Associates, 2001).  

Ketiga adalah kurangnya keamanan. Pengiriman kargo dari Indonesia 

biasanya menarik premi asuransi 30-40 persen lebih tinggi dari kargo yang 

berasal dari Singapura. Hal ini disebabkan tidak hanya oleh perampokan di 

laut, tetapi juga oleh kegiatan di pelabuhan yang dilakukan kelompok-

kelompok kejahatan terorganisir, pencurian umum dan pencurian kecil 

(pilferage) sekaligus pemogokan dan penghentian kerja (Carana, 2004). 

Seperti disebutkan selanjutnya, pelabuhan-pelabuhan utama yang terlibat 

dalam ekspor-impor sekarang harus memperbaiki keamanannya untuk 

memenuhi persyaratan keamanan internasional baru, yang dikenal sebagai 

ISPS. 

Selanjutnya, yang keempat adalah Korupsi. Sebab lain waktu non-aktif 

adalah penundaan karena ketidakadilan dan korupsi dalam alokasi 

tambatan/berth (Nathan Associates, 2001). LPEM-FEUI (2005) mencatat 

bahwa penggunaan pungutan liar untuk mengurangi waktu antri yang 

disebabkan kurangnya sarana infrastruktur utama seperti derek jembatan dan 

ruang penyimpanan juga merupakan hal yang umum. Biaya-biaya semacam 

itu masih ditambah lagi dengan banyak sekali pungutan liar yang diminta di 

pelabuhan untuk prosedur ekspor dan impor yang terus disorot di laporan-

laporan media. 

Terakhir adalah Kurangnya prasarana pelabuhan. Banyak pelabuhan 

regional kekurangan sarana peti kemas, yang mengharuskan perusahaan-

perusahaan pelayaran untuk menggunakan peralatan sendiri, baik yang berada 

di kapal maupun yang disimpan di pelabuhan. Hanya 16 dari 111 pelabuhan 

komersial yang mempunyai penanganan peti kemas jenis tertentu. Akhir-akhir 

ini terdapat keterlambatan pelayaran yang lama di pelabuhan-pelabuhan 
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tertentu, terutama Panjang di Lampung dan Belawan di Sumatera Utara, yang 

disebabkan oleh rusaknya peralatan sisi- pelabuhan utama (seperti derek 

jembatan) dan keterlambatan dalam mendapatkan suku cadang pengganti. 

Kekurangan tempat untuk penyimpanan dan pengisian peti kemas adalah 

masalah lain yang dihadapi sebagian besar pelabuhan Indonesia. Hal ini 

seringkali mengharuskanpemakaian armada truk putar untuk mengantar kargo 

langsung kepada pelanggan atau pos pengangkutan peti kemas (CFS) 

langsung dari kapal yang menyebabkan lebih banyak keterlambatan, 

kemacetan pelabuhan yang lebih parah (baik di sisi darat maupun laut) dan 

biaya penanganan yang lebih meningkat (Carana, 2004). 

Hampir semua pelabuhan besar Indonesia berlokasi dekat dengan daerah- 

daerah perkotaan besar yang aksesnya melalui jalan-jalan raya kota yang 

padat. Masalah kemacetan demikian seringkali diperparah oleh kedatangan 

kapal penumpang, karena hanya beberapa pelabuhan regional yang memiliki 

sarana terpisah untuk kapal barang dan penumpang. Di pelabuhan-pelabuhan 

dengan tingkat okupansi tambatan kapal yang tinggi, kehadiran kapal 

penumpang dan barang yang bersamaan menyebabkan lebih banyak 

keterlambatan, dan memperlama waktu persiapan perjalanan pulang kapal 

barang. 

Handika Wijaya Putra (2014 ) ,mempunyai pendapat yang selaras tentang 

factor penghambat. Faktor penghambat merupakan kendala-kendala yang 

dihadapi dalam proses pelayanan baik dari kendala yang dihadapi oleh 

pemberian pelayanan dalam hal ini pihak Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan, dan penerima pelayanan dalam hal ini 

masyarakat sebagai pengguna jasa SPB, tentunya kendala-kendala yang 

dihadapi akan sangat berpengaruh pada penilaian masyarakatsebagai 

pengguna jasa terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pihak 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan. 
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Berdasarkan hasil penelitian ditemukannya faktor yang menghambat yang 

menjadi penghambat dalam pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar 

pada Kantor Kesyahbandaran dan Otpritas Pelabuhan Kelas III Tarakan, yaitu 

Prasarana yang belum memadai seperti kurang luasnya ruang KBPP dan 

ruang tunggu buatpengguna jasa, serta dari pengguna jasanya sendiri dalam 

hal masih adanya ditemukan pengguna jasa yang belum mengerti mengenai 

prosedur pelayanan penerbitan SPB itu baik dari syarat-syaratnya maupun 

prosedur yang harus dilalui. 

kualitas pelayanan jasa keagenan dalam menunjang pelayanan kapal di 

Pelabuhan Bandar Bentan Telani - Lagoi dapat dikatakan berkualitas. Dari 

kelima dimensi pelayanan yang digunakan untuk mengukur kualitas 

pelayanan yaitu Keandalan (reliability), Daya Tanggap (responsiveness), 

Keyakinan (assurance), Perhatian (emphaty), serta dimensi Berwujud 

(tangibles) mendapat respon positif dari pelanggan. Meskipun demikian 

masih ada beberapa indikator dari dimensi-dimensi yangmendapat respon 

kurang positif dari pelanggan seperti, kecepatan dan ketepatan waktu 

pelayanan, kelengkapan sarana prasaranan seperti perlengkapn komputer yang 

masih kurang. 

Lain halnya Penelitian jasa keagenan kapal yang dipengaruhi komunikasi 

interpersonal. (Anton Pangihutan, dkk, 2016) mengemukakan berdasarkan 

hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian responden terhadap variabel 

kualitas pelayanan (X1) memiliki nilai mean sebesar 4.17, sementara 

penilaian responden terhadap variabel komunikasi interpersonal (X2) 

memiliki nilai mean sebesar 4.12; dan kepuasan pelanggan memiliki nilai 

mean sebesar 4.08. Ketiga variabel ini memiliki nilai mean pada kategori 

“setuju” dengan demikian, maka bisa disimpulkan bahwa kualitas pelayanan, 

komunikasi interpersonal dan kepuasan pelanggan terhadap PT Buana Listya 

Tama berada dalam kategori baik. 
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2.2  Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 1.  Sejarah Berdirinya PT. BAHTERA ADHIGUNA Cabang Tanjungpinang 

 Berawal dari semakin banyaknya muatan yang membutuhkan jasa 

transportasi di Pelayaran Indonesia terutama pelayaran antar pulau. Berikut visi 

dan misi PT. Bahtera Adhiguna (Persero): 

a. Visi/vision 

Menjadi perusahaan pelayaran nasional dengan standard internasional yang 

mampu berperan dalam kawasan regional.Being a national shipping company 

with international standard that able to compete in the region. 

b.  Misi/mission 

Mengelola dan mengembangkan penyediaan jasa angkutan laut dan jasa 

penunjangnya yang bermutu dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan 

kontribusi bagi pembangunan nasional. 

 Bahtera Adhiguna (Persero) adalah salah satu BUMN sektor perhubungan 

yang bergerak dibidang usaha jasa angkutan laut Nusantara dan Samudra 

dekat. Keberadaan perusahaan dimulai sejak tahun 1961, hasil nasionalisasi 

oleh pemerintah dari perusahaan NV. NISAM (Nederland Indhische 

Steenkolen Andel Maatschappij) dan membentuk sebuah perusahaan dengan 

nama PN. Manunda Kapal Tundabara yang beraktifitas dalam pengapalan 

batu bara dan pelayanan penundaan kapal di pelabuhan. Kemudian tahun 1966 

PN. Menunda Kapal Tundabara dirubah menjadi PN. Bahtera Adhiguna, 

selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah No. 35 tahun 1971,PN. Bahtera 

Adhiguna ditingkatkan statusnya menjadi PT. (Persero) Pelayaran Bahtera 

Adhiguna yang merupakan perusahaan persero pertama dilingkungan 

Departememan Perhubungan dengan bidang usaha : angkutan laut barang 

khusus sejenis (bulk cargo), keagenan kapal laut, terminal (bongkar/muat 

barang dari/ke kapal) dan EMKL(Ekspedisi Muatan Kapal Laut). Dengan 

dikeluarkan Inpres No. 4/1985, maka kegiatan usaha terminal menjadi usaha 

sendiri, dan dibentuklah anak perusahaan yang berdiri sendiri yang diberi 
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DOK / CUST 

SERVICE 

MANAGER 

ERWIN  

nama Pt.Pbm Adhiguna Putera yang bergerak di bidang bongkar/muat barang 

dari/ke kapal. 

Dalam perusahaan PT. Bahtera Adhiguna Cab. Tanjungpinang 

pelaksanaan semua kegiatan menggunakan empat prinsip yaitu : 

a. Menciptakan struktur ekonomi dalam usaha bisnis secara bersama – sama 

maupun sendiri dengan sistem kekeluargaan. 

b. Mengutamakan kepuasan pengguna jasa PT. Bahtera Adhiguna 

Tanjungpinang. 

2. Struktur Organisasi PT. BAHTERA ADHIGUNA Cab. TANJUNGPINANG 

Struktur organisasi PT. Bahtera Adhiguna Cab. Tanjungpinang pada tahun 2018 : 

STRUKTUR ORGANISASI 

PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber dari : PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna, 2016 

BRANCH MANAGER 

AHMAD YULMAN 

MARKETING  

MANAGER 

 

 

M.AMIN 

OPERATIONAL 

MANAGER 

 

 

HUDI RAHMAT 

STAFFCOMERCIAL 

 

 

RITA 

 

STAFFDOCUMENT 

 

 

RINA 

STAFFPORT 

 

 

JONI 

STAFFSUPPORT 

 

YULIANTI 

 

STAFFCUSTOMERS

ERVICE 

 

NURYAUMA 

 

STAFFOFFICE 

 

 

AGUS 
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Adapun keterangan Skema tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Branch Manager 

Secara umum bertanggung jawab kepada Directur dan secara khusus 

bertanggung jawab kepada Kepala Devisi dikantor pusat, sedangkan tugasnya 

adalah : 

a. Menentukan kebijaksanaan yang akan dilakukan untuk tujuan perusahaan 

sesuai yang digariskan oleh perusahaan. 

b. Bertindak sebagai pemberi keputusan, terakhir dan bertanggung jawab 

terhadap jalannya perusahaan. 

c. Bertindak untuk dan atas nama perusahaan untuk mengadakan hubungan 

dengan instansi yang terkait balk pemerintah maupun swasta. 

d. Menkoordinasikan serta mengawasi semua pelaksanaan dalam proses 

operasional perusahaan. 

2. Marketing Manager 

Bertanggung jawab terhadap Branch Manager dan mempunyai tugas: 

a. Menyusun perincian langkah-langkah dalam rangka menjual spisc' kapal yang 

ada untuk kapal yang diageninya  

b. Mengumpulkan data-data market serta membuat analisa market termasuk 

kegiatan pesaing. 

c. Memantau perkembangan pasar untuk bahan pemasukan baik kepada Top 

Manager maupun para Principal. 

d. Mengikuti dan menguasai masalah tarif – tarif yang dianut para pesaing. 

3. Staff Comercial Marketing 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Mencari pengguna dasar sebanyak – banyaknya. 

b. Memberikan pelayanan sebaik pengguna jasa yang telah ada. 

c. Menetapkan dan menyusun anggaran produksi. 

d. Melaksanakan file. 
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4. Staff Support Marketing 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

a. Membantu pekerjaan Comercial Marketing 

b. Memperlancar komunikasi dengan pelanggan – pelanggannya yang mencari 

informasi tentang muatannya 

c. Melaksanakan file. 

5. Dokumen dan Customs & Manager 

Bertanggung jawab terhadap Branch manager dan rnempunyai tugas: 

a. Membeitahukan kepada para pemilik atau penerima barang tentang kedatangan 

kapal. 

b. Memberikan masukan atau daftar rencana barang yang akan dibongkar kepada 

instansi trkait. 

c. Mengumpulkan semua dokumen bongkar dan muat Kepada kantor pusat dan 

pemilik kapal. 

d. Mempersiapkan tagihan kepada pemilik barang, beberapa yang harus mereka 

bayar kepada bagian keuangan sebelum barangnya dikeluarkan dari daerah 

pelabuhan. 

e. Mengenai klaim barang bagian dokumen memproses dan meneruskan 

pemasalahan kepada pusat maupun pemilik kapal. 

6. Staff Dokumen 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Membantu pekerjaan bagian dokumen muatan keluar dan muatan masuk. 

b. Mencatat semua muatan yang dimuat atau yang dibongkar pada instansi yang 

terkait. 

c. Membuat Bill of Loading untuk Shipper atau pemilik barang. 

d. Melaksanakan file. 

7. Staff Custome Service 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Mempersiapkan Delevery Order yang akan diserahkan kepada pemilik barang 
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setelah mereka menyelesaikan semua kewajibannya. 

b. Membantu kelancaran kerja bagian dokumen 

c. Membantu informasi tentang kedatangan barang kepada pemilik barang. 

d. Melaksanakan file. 

8. Operasional Manager 

Bertanggung jawab tehadap Branch manager dan menpunyai tugas: 

a. Mengawasi, membina, serta mengarahkan petunjuk – petunjuk teknik kepada 

semua sub bagian yang dibawahinya dalam usaha pelayanan yang terbaik 

kepada semua pihak. 

b. Berusaha menjual space kapal yang di operasikannya sebaik mungkin. 

c. Melaksanakan fungsi keagenan secara baik dan benar agar hubungan prinsipel 

ketat terjalin dengan baik penanggung jawab realisasi biaya operasi yang 

dikeluarkan untuk kepentingan kapal, pemasaran dan lain – lain. 

d. Membei masukan kepada pmimpin sesuai tugas serta bidangnya mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan pengembangan usaha. 

9. Staff Port 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Merencanakan dan menyusun semua kegiatan bongkar muat sesuai dengan 

dokumen. 

b. Mengecek dan menyelesaikan permohonan fasilitas pelabuhan serta 

pembayaran uang jaminan. 

c. Melayani kebutuhan kapal yang berhubungan dengan crew maupun untuk 

pengisian air tawar, bahan bakar dan pelumas. 

d. Membuat laporan ke kantor. 

10. Staff Office 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Memberitahukan kedatangan kapal kekantor pusat. 

b. Mempersiapkan surat-surat sehubungan dengan kedatangan dan keberangkatan 

kapal. 
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c. Melaksanakan file. 

 


