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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 Indonesia memiliki 17.508 pulau, berpenduduk sekitar 240 juta jiwa, 

sumber daya alam tersebar dari sabang sampai merauke. Kondisi geoekonomi 

memposisikan transportasi laut berperan penting dalam berbagai aspek sosial, 

politik, dan ekonomi, pengembangan wilayah, serta pendorong dan perangsang 

pembangunan khususnya daerah-daerah kepulauan terpencil dan atau tertinggal. 

 Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai potensi wilayaah 

tersebar dari pedalaman, dihubungkan oleh jaringan transportasi jalan ke 

pelabuhan, sistem transportasi laut ( kepelabuhanan, pelayaran/perkapalan dan 

potensi pergerakan barang) mempunyai fungsi sangat penting. Pelabuhan sebagai 

titk-titik simpul jasa distribusi melalui laut dan sebagai pusat kegiatan transportasi 

laut, menyediakan ruang untuk industri dan menunjang pembangunan masa 

depan. Moda transportasi laut lebih efisien untuk mengangkut barang dalam 

jumlah besar kecepatan dan biaya relatif rendah dan sangat menguntungkan untuk 

angkutan barang jarak jauh pada wilayah kepulauan. 

 Perkembangan dunia transportasi semakin maju dan meningkat, sehingga 

berpengaruh terhadap perkembangan sektor perhubungan dan semakin eratnya 

hubungan antara produsen dan konsumen suatu negara dengan negara lain. Oleh 

karena itu sarana transportasi memegang peran penting, karena transportasi 

sebagai sarana perhubungan produsen dan konsumen yang saling membutuhkan. 

Di masa sekarang ini, perdagangan bebas kian menjadi konsep ekonomi yang 

dianut oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Perdagangan bebas 

menurut Kootali (2008) dapat diartikan dengan penjualan produk antar negara 

tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Dengan 

diterapkannya perdagangan bebas di Indonesia maka arus barang dari atau ke 

Indonesia diharapkan akan meningkat tajam. Oleh karena itu, sangat penting 



 

2 

 

dalam rangka menciptakan biaya operasional angkutan pada tingkat yeng relatif 

murah dengan kapasitas besar untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor adalah  

transportasi melalui laut. 

 Dengan adanya sarana angkutan laut atau kapal laut akan mampu 

memperlancar ekspor impor barang negara kita dengan negara lain. Menyadari hal 

diatas, maka pemerintah berupaya semaksimal mungkin bagaimana perairan-

perairan atau wilayah yang ada di negara ini dapat dikelola dengan sebaik 

mungkin guna menunjang hubungan perdagangan dengan negara lain salah satu 

diantaranya yaitu dengan cara mendirikan perusahaan pelayaran. 

 Dengan berkembangnya industri pelayaran seperti apa yang sudah 

disampaikan di atas, maka kebutuhan jasa layanan pelayaranuntuk bersaing 

mendapatkan pelanggan. Dikarenakan industri pelayaran bergerak dibidang jasa, 

maka persaingan yang ada akan dilakukan dengan saling berlomba memberikan 

layanan yang memuaskan kepada konsumen dan memberikan informasi melalui 

komunikasi interpersonal kepada jurnal manajemen Transportasi dan Logistik  

(JMTranslog) – Juli 2016 220 pelanggan melalui setiap kegiatan yang dilakukan 

oleh perusahaan. Layanan pada perusahaan pelayaran akan menentukan apakah 

perusahaan tersebut mampu bersaing di pasar global atau tidak. Perusahaan 

pelayaran tersebut adalah kemampuan perusahaan tersebut dalam menyediakan 

jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. 

 Apabila suatu kapal berlabuh di suatu pelabuhan maka kapal tersebut 

memerlukan pelayanan dan mempunyai berbagai keperluan yang harus dipenuhi. 

Unruk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut peruasahaan pelayaran yang tidak 

mempunyai cabang di suatau pelabuhan akan menunjuk perusahaan pelayaran lain 

yang berada dipelabuhan tersebut sebagai agen. Dengan kata lain, agen kapal 

aalah setiap orang atau perusahaan yang menjalankan fungsi agen, terlepas apakah 

mereka dalam bisnis sebagai agen kapal, atau mereka mereka melakukan fungsi-

fungsi seperti sebagai tambahan untuk atau hubungannya dengan kegiatan lain 

seperti kapal yang memiliki atau mengoperasikan menyediakan penanganan kargo 

atau serupa. 
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 Hadirnya PT. Usda Seroja Jaya adalah ketika melihat suatu kondisi 

kemaritiman yang ruang lingkup pekerjaannya yang luas sesuai dengan letak 

geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perusahaan pelayaran PT. Usda 

Seroja Jaya merupakan salah satu perusahaan swasta yang didirikan pada tanggal 

20 April 1987 dengan nama awal PT. Tirta Mulya persada atau disingkat dengan 

TM yang berpusat di Medan. Pada tahun 2013 Tirta Mulyapersada (TM) resmi 

berganti nama menjadi PT. Usda Seroja Jaya, yang bergerak dibidang usaha 

pelayaran. PT. Usda Seroja Jaya cabang Kuala Tanjung dipimpin oleh Bapak 

Adlan Bahri. Perusahaan ini melayani jasa angkutan laut baik dalam negeri 

maupun luar negeri. Tugas dari perusahaan tersebut yakni menyediakan dan 

melayani angkutan laut dan usaha lainnya di bidang keagenan (agency) yang 

sebagian besar kapalnya adalah tanker dan cargo. Dimana tanker yang memuat 

muatan minyak kelapa sawit / cargo curah cair, seperti : Crude palm Oil (CPO), 

Palm Oil Product (POP), Palm Kernel Oil (PKO). Dan juga cargo yang memuat 

muatan curah kering seperti : Palm Kernel Expeller (PKE). 

 Dalam proses keagenan  kapal yang diageni  PT. Usda Seroja Jaya  baik 

kapal asing mupun kapal lokal dalam pelaksanaanya timbul beberapa 

permasalahan yaitu pada proses kegiatan atau  aktivitas penanganan masuknya 

kapal. Pada pelaksanaannya banyak ditemukan kurangnya kompetensi karyawan 

dalam pengurusan dokumen/sertifikat kapal,lambatnya pengurusan clearance ke 

beberapa instansi, kurangnya komunikasi terhadap pihak kapal, dan kurangmya 

disiplin pihak agen datang kepelabuhan. Sehingga kapal mengalami 

keterlambatan untuk sandar  diakibatkan  adanya kendala terhadap dokumen-

dokumen yang  diperlukan  pada saat itu.Sehingga kapal mengalami 

keterlambatan dan belum tersedianya  fasilitas pelabuhan untuk tempat  

bersandar di dermaga. Serta kurangnya komunikasi antara agen dan pihak kapal 

yang membuat pihak kapal susah untuk memberitahu apa yang saat itu 

dibutuhkan ketika sudah sampai dipelabuhan dikarenkan faktor kurangnya dalam 

berbahasa inggris. Hal tersebut apabila tidak ditangani maka akan menghambat 

kelancaran operasional kapal  selama di pelabuhan. Untuk  meningkatkan  lalu 

lintas angkutan laut harus benar-benar dilaksanakan dan ditangani lebih 
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profesional agar aktifitas lalu lintas angkutan laut dan keselamatan pelayaran di 

dalam lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan berjalan 

lancar. 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengangkat suatu masalah 

khususnya tentang  proses keagenan  kapal dimaulai sebelum kapal tiba hingga 

kapal berangkat  di  PT. Usda Seroja Jaya, maka dari itu penulis tertarik untuk 

membahas dan mengambil judul “PROSES  KEAGENAN  KAPAL DI PT. 

USDA SEROJA JAYA” 

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 upaya proses  keagenan kapal di PT. Usda 

Seroja Jaya. 

2. Untuk mengetahui kendala yang di alami PT. Usda Seroja Jaya 

pada saat proses keagenan kapal. 

3. Untuk mengetahui upaya pengoptimalan  proses keagenan  kapal di 

PT. Usda Seroja Jaya. 

 

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 : 
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1. Bagi Instansi 

penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan  sebagai 

bahan evaluasi dan kebijakan di masa yang akan datang mengenai 

peranan keagenan kapal. 

2. Bagi Civitas Politeknik Negeri Bengkalis Jurusan Kemaritiman  

Penulisan ini dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan 

mutu pendidikan dan pelatihan untuk dapat menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan terampil sehingga mampu 

bersaing didunia kerja didalam negeri maupun international. 

3. Bagi penulis 

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan serta mampu mempraktekkan teori-teori yang 

didapat selama mengikuti pendidikan, dan juga sebagai 

persyaratan kelulusan dari program Diploma III prodi nautika di 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses  keagenan kapal di PT. Usda Seroja Jaya? 

2. Kendala apa saja yang di alami PT. Usda Seroja Jaya pada saat proses 

keagenan kapal di suatu pelabuhan? 

3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan proses  

keagenan kapal di PT. Usda Seroja Jaya? 

1.4. Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian tugas akhir saya ini adalah 

mengenai Proses keagenan kapal mulai dari sebelum kapal tiba hingga kapal 

berangkat di PT. Usda Seroja Jaya. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana 

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

berikut : 

 

HALAMAN SAMPUL 

TANDA PENGESAHAN 

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

KATA PENGANTAR 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3 Perumusan Masalah 

1.4 Pembatasan Masalah 

1.5 Sistematika Penulisan 

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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DAFTAR PUSTAKA 

BIODATA PENULIS 

LAMPIRAN 

 

  


