
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  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. (Bambang Triatmodjo. 2009) 

Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut yang 

ditetapkan pada Undang-Undang No.17 Tahun 2008 sehingga untuk 

menjalankannya pemerintah menetapkan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 

tentang pelayaran. Pelayaran atau angkutan laut merupakan bagian dari 

transportasi yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian sarana transportasi 

lainnya, karena angkutan laut mempunyai karakteristik yang mampu 

melakukan pengangkutan secara masal. Sehingga dapat menghubungkan dan 

menjangkau wilayah satu dengan yang lainnya melalui perairan, angkutan laut 

juga mempunyai potensi yang kuat untuk dikembangkan dan peranannya baik 

nasional maupun internasional sehingga mampu mendorong dan menunjang 

pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.   

Perkembangan angkutan ini pula sesuai dengan teknologi 

berkembang dalam bentuk – bentuk jasa angkutan laut, dengan terjalinnya 

daerah – daerah tersebut dalam jaringan jasa angkutan laut, maka nilai 

ekonomis sesuatu jenis barang menjadi naik ditempat tujuannya dengan 

demikian timbul suatu motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang berarti 

pula mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.  Kapal sebagai sarana 



pelayaran mempunyai peran sangat penting dalam sistem angkutan laut. 

Hampir semua barang impor, ekspor, dan muatan dalam jumlah sangat besar 

diangkut dengan menggunakan kapal laut, walaupun diantara tempat tempat 

dimana pengangkutan dilakukan terdapat fasilitas angkutan lain yang berupa 

angkutan darat dan udara. Hal ini mengingat bahwa kapal mempunyai 

kapasitas yang jauh lebih besar dari pada sarana angkutan lainnya. (Bambang 

Triatmodjo. 2003) 

 Kapal harus diadakan dihadapan pejabat yang berwenang selaku 

wakil dari perusahaan pelayaran. PT. Sufie Bahtera Lines sebagai melayani 

kegiatan keagenan kapal diwilayah Indonesia sesuai dengan peraturan menteri 

No 11 tahun 2016 tentang penyelegaraan pengusahaan keagenan kapal. Usaha 

keagenan kapal adalah kegiatan usaha untuk pengurusan kapal dan perusahaan 

angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. Keagenan merupakan 

pelayanan jasa yang dilakukan untuk mewakili perusahaan angkutan laut asing 

atau perusahan angkutan laut nasional, dalam rangka mengurus kepentingan 

kapal perusahan angkutan laut asing dan atau kapal perusahan angkutan kapal 

selama berada di Indonesia. 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. 

Selama dalam kegiatan di lapangan,PT sufie Bahtera Lines sebagai 

pihak keagenan pada saat pelaksanaan pelayanan keagenan berlangsung ada 

beberapa faktor  permasalahan yang menyebabkan terjadinya hambatan pada 

saat clerance in kapal diantaranya lokasi yang ditempuh dari kantor agen ke 

pelabuhan cukup jauh  dan medan yang di tempuh cukup sulit karena untuk 

mencapai pelabuhan kita harus menempuh jalan pintas karena jika  menempuh 

jalan umum kita  membutuhkan lebih kurang 3 jam perjalanan, maka dari itu 

kita menempuh jalan pintas agar cepat sampai dan itupun berdebu dan 



berlumpur dikrenakan  jalan tersebut  masih sirtu (pasir batu) dan herus 

meminta izin juga kepada pihak Perusahaan sawit agar bisa diizinkan 

melintas,fasilitas tranportasi dari kantor tidak tersedia dan harus menggunakan 

kendaraan pribadi untuk mengakses ke pelabuhan dan tidak jarang juga 

kendaraan pribadi tersebut tersedia saat di butuhkan . 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengangkat suatu masalah 

khususnya tentang pelayanan jasa keagenan dalam pelayanan clearance in 

kapal asing di PT.Sufie Bahtera Lines maka dari itu penulis tertarik untuk 

membahas dan mengambil judul “Permasalahan Dalam Pelaksanaan 

Pelayanan Keagenan Pada Clearance in Kapal Di PT. Sufie Bahtera Lines 

” 

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Penelitian 

Suatu kegiatan penelitian pasti mempunyai suatu tujuan yang jelas, 

tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai 

dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui prosedur dalam pelaksanaan  pelayanan 

keagenan  pada clearance in kapal oleh PT.Sufie Bahtera Lines 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan clearance in kapal 

pada PT.Sufie Bahtera Lines 

3. Untuk mengetahui upaya penanganan  hambatan dalam 

pelaksanaan  pelayanan clearance in kapal di PT. Sufie Bahtera 

Lines 

 

 

 

 

 

1.2.2 Kegunaan Penelitian 



Dengan adanya penyusunan proposal tugas akhir yang telah 

ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan program diploma III (D-III) maka kegunaan dari 

penulisan proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sumbangan secara teori bagi semua pihak yang 

memerlukan, yang dapat dipergunakan sebagai bahan informasi, 

sumbangan ilmu pengetahuan mengenai pelayanan keagenan kapal 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penulisan ini akan sangat bermanfaat bagi PT. Sufie Bahtera 

Lines sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan 

kualitas dalam pelayanan pada clearance in kapal 

 

1.3 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pelayanan keagenan pada clearance in kapal di 

PT.Sufie Bahtera Lines? 

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pelayanan keagenan pada 

clearance in kapal pada PT.Sufie Bahtera Lines? 

3. Apa saja upaya yang di lakukan untuk meningkaktkan proses 

pelayanan  clearance in kapal di PT. Sufie Bahtera Lines? 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari 

pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. 

  



1.5  Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana 

penyusunan Proposal Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunan adalah sebagai 

berikut: 
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1.4 Pembatasan Masalah 
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BAB II LANDASAN TEORI / TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Teoritis 

2.2 Study Penelitian Terdahulu 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.3 Teknik Analisis Data 

3.4 Jadwal Penelitian / Rencana Kegiatan Penelitian 

 

 



BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

4.2 Analisis Data 

4.3 Alternatif Pemecahan Masalah 

4.4 Evaluasi Pemecahan Masalah 

 

BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 
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