
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin meningkatnya jumlah arus barang yang masuk di daerah pelabuhan 

pada masing-masing negara, maka secara otomatis akan semakin banyak pula kapal-

kapal yang beroperasi di pelabuhan negara Indonesia. Dalam hal ini, maka pelabuhan 

memegang peranan yang sangat penting. Dimana pelabuhan merupakan tempat untuk 

melaksanakan kegiatan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya yang 

diangkut melalui jalur transportasi laut yang prosesnya berawal dari pelabuhan muat 

sampai barang sampai pada pelabuhan tujuan. Secara umum fungsi pelabuhan dapat 

disebut sebagai tempat pertemuan (interface), pintu gerbang (gate way), entititas 

(industri entity) dan tempat bertemunya berbagai bentuk moda transportasi.  

Kelancaran operasional pelabuhan merupakan salah satu faktor pendukung 

berkembangnya suatu daerah yang secara langsung juga akan berdampak kepada 

berkembangnya perekonomian daerah/wilayah sekitar pelabuhan. Dalam menunjang 

semua kelancaran kegiatan di pelabuhan terdapat pelaku-pelaku bisnis di pelabuhan, 

salah satu diantaranya adalah Perusahaan Bongkar Muat (PBM). Perusahaan Bongkar 

Muat mempunyai peranan sangat penting, dimana kegiatan tersebut berpengaruh pada 

kelancaran perdagangan dan perekonomian. Mengingat tugas dari Perusahaan Bongkar 

Muat (PBM) adalah Membongkar dan memuat barang dari dan ke kapal, kegiatan 

pergudangan dan penumpukan barang.  

Proses bongkar muat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan di Taboneo 

loading anchorage point, dan perusahaan-perusahaan pelayaran di dalam lingkup 

Taboneo loading anchorage point, untuk itu prosedur kegiatan lalu lintas angkutan laut 

harus benar-benar dilaksanakan dan ditangani secara lebih profesional agar aktifitas 

lalu lintas angkutan laut dan keselamatan pelayaran di dalam lingkungan kerja dan 

daerah lingkungan kepentingan pelabuhan berjalan lancar. 

Perusahaan bongkar muat merupakan usaha penunjang angkutan laut yang 

berfungsi sebagai pelaksana kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan, hal ini 

disebabkan tidak semua badan usaha pelayaran dapat melakukan kegiatan bongkar 

muat tersebut. Kesempatan usaha tersebut dimanfaatkan oleh PT. Puradika Bongkar 

Muat Makmur untuk menjalankan usaha bongkar muat barang. 



Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengangkat suatu masalah khususnya 

tentang pelayanan bongkar curah kering khusus nya batubara sehingga dapat mengatasi 

kendala-kendala dengan tepat, aman, efektif, dan efesien, maka dari itu penulis tertarik 

untuk membahas dan mengambil judul : “PROSES PELAYANAN PEMUATAN 

BATUBARA MV. LEADING BREAVERY OLEH PT. PURADIKA BONGKAR 

MUAT MAKMUR DI BANJARMASIN”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1.  Identifikasi Masalah 

a.  Prosedur yang di lakukan oleh PT. Puradika Bongkar Makmur mulai  dari 

sebelum kedatangan kapal sampai kesiapan kapal untuk  melakukan kegiatan 

pemuatan batubara. 

b.  Apa saja tugas dan fungsi loading foreman on board. 

c. dokumen apa saja yang harus di siapkan sebelum dan sesudah kapal  melakukan 

pemuatan. 

2. Pembatasan Masalah 

 Agar tidak meluasnya permasalahan yang terkait dengan masalah di atas maka 

penulisan karya tulis ilmiah ini hanya pada masalah proses loading batubara yang 

dilakukan secara ship to ship atau dari tongkang ke MV. Leading Breavery 

menggunakan floating crane oleh PT. Puradika Bongkar Muat Makmur. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

a.  Untuk menegetahui prosedur kegiatatan yang dilakukan mulai dari sebelum 

kedatangan kapal sampai kesiapan kapal untuk melakukan pemuatan batubara. 

b.  Untuk mengetahui apa saja tugas foreman on board selama kegiatan pemuatan 

batubara berlangsung. 

c. Untuk mengetahui dokumen apa saja yang disiapkan sebelum dan sesudah kapal 

melakukan pemuatan. 

2.  Manfaat Penulisan  

a.  Bagi Penulis 

1)  Salah satu sarana untukk mengaplikasikan teori-teori yang diterima selama 

perkuliahan khususnya dalam mata kuliah “Stevedoring & Cargo Handling”. 



2)  Salah satu persyaratan menyelesaikan program Diploma III Ketatalaksanaan 

Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan. 

b.  Bagi Lembaga Pendidikan STIMART “AMNI” SEMARANG  

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan 

sebagai bahan dokumentasi dan bahan bacaan serta memperkaya khasah 

perpustakaan di STIMART “AMNI” SEMARANG. 

c.  Bagi PT. Puradika Bongkar Muat Makmur  

Sebagai bahan dan masukan dan pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan 

agar dapat meningkatkan kinerja pegawai serta pemahaman tentang jenis dan 

prinsip-prinsip penanganan muatan. 

  



 


