
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tinjauan Pustaka 

 1.   Pengertian Badan Usaha Pelabuhan  

 Badan usaha pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus 

dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. 

a. Pengertian Pelabuhan 

  Tempat yang daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu 

sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi  yang 

dipergunakan sebagai tempat kapal sandar, berlabuh, naik turunnya penumpang, 

barang dan atau bongkar muat dilengkapi dengan fasilitas keselamatan 

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan 

intra dan antar moda transportasi. 

Pelabuhan menurut jenis kegiatannya terbagi menjadi 3, yaitu: 

1) Pelabuhan Utama 

 Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam 

negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan 

internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang 

dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan 

antar provinsi 

2) Pelabuhan Pengumpul 

Pelabuahan yang fungi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam 

negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan 

sebagai tempat asal tujuan barang, serta angkuatan penyeberangan dengan 

jangkauan pelayanan antar provinsi. 

3) Pelabuhan Pengumpan 

Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam 

negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, 

merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, 

dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan 

penyeberangan denagan jangkauan pelayanan dalam provinsi. 

b. Terminal 



 Fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar 

atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang 

dan atau tempat bongkar muat barang. 

   Terminal menurut jenis kegiatannya terbagi menjadi 2, yaitu: 

1) Terminal Khusus  

Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah 

lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan 

terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai denagan usaha pokoknya. 

2) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 

Terminal yang terleteak di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah 

lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan 

untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. (UU 

No.17 Tahun 2008 Pelayaran) 

c. Fasilitas Pelabuhan 

Sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 1996 tentang 

pelabuhan dalam pasal 8 merupakan daerah yang digunkan untuk fasilitas pokok 

pelabuhan yang meliputi: 

1) Perairan tempat labuh 

a) kolam labuh 

b) Alih muat antar kapal 

c) Dermaga 

d) Terminal penumpang  

e) Pergudangan 

f) Lapangan penumpukan 

g) Terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan RO-RO 

h) Perkantoran umtuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa 

i) Instalasi air, listrik dan telekomonikasi 

j) Fasilitas bunker 

k) Jaringan jalan dan rel kereta api 

l) Fasilitas pemadam kebakaran 

m) Tempat tunggu kendaraan bermotor 

2) Fasilitas penunjang pelabuhan yang meliputi: 

a) Kawasan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan 

b) Sarana umum 



c) Tempat penampungan limbah 

d) Fasilitas pariwisata, pos dan telekomonikasi 

e) Fasilitas perhotelan dan restoran 

f) Areal pengembangan pelabuhan 

g) Kawasan perdagangan  

h) Kawasan industry 

3) Fasilitas bangunan pelabuhan 

    Fasilitas bangunan pelabuhan adalah seluruh bangunan atau kontruksi 

yang berada di dalam daerah kerja suatu pelabuhan baik itu di darat maupun 

di laut yang merupakan sarana pendukung guna memperlancar jalannya 

kegiatan yang ada di dalam pelabuhan. 

Jenis-jenis bangunan pelabuhan berdasarkan letaknya: 

a) Di laut 

 1) Alur pelayaran yaitu bentuk sedemikian Yaitu daerah yang dilalui 

kapal sebelum masuk kedalam wilayah pelabuhan. Alur ayaran ini 

dibagi menjadi 2(dua) bagian yaitu (pertama) artificial channel adalah 

alur yang sengaja dibuat sebagai jalan masuk kapal ke dermaga dengan 

mengadakan pengerukan dan (kedua) natural channel yaitu alur 

pelayaran yang telah terrupa oleh alam. 

 

2) Kolam pelabuhan yaitu daerah disekitar dermaga yang digunakan kapal 

untuk melakukan aktivitasnya. Kolam Pelabuhan Minimal harus 

memiliki ukuran Panjang (L)= B + 1,4 B + 1,5 B + 30m, dan Lebar 

(W) = 1,5 B (dimana B = Lebar kapal) dan turning basin = 4 L tanpa 

tug boat dan 1,7 L sampai dengan 2 L dengan tugboat. 

3) Breakwater/talud yaitu Salah satu bangunan pelabuhan yang berfungsi 

untuk melindungi daerah pelabuhan dari gelombang dan sedimentasi, 

yaitu dengan memperkecil tinggi gelombang sehingga kapal dapat 

berlabuh dan bertambat dengan tenang serta dapat melakukan bongkar 

muat dengan lancer. Talud ini dapat di bagi menjadi 3 jenis yaitu : 

a) Penahan gelombang batu alam (rubble mounds breakwater).  

b) Penahan gelombang batu buatan (artificial breakwater) 

c) penahan gelombang dinding tegak. 



4) Dermaga yaitu Sarana Tambatan Bagi Kapal Bersandar Untuk 

Bongkar/Muat Barang Atau Embarkasi/Debarkasi Penumpang. 

b) Di Darat 

1) Jalan adalah suatu lintasan yang dapat dilalui oleh kendaraan maupun 

pejalan  kaki. lintasan ini menghubungkan antara satu tempat dengan 

tempat yang lain.  Fungsi jalan adalah untuk melancarkan kegiatan 

bongkar muat di pelabuhan. 

2) Gudang adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan barang-

barang yang  berasal dari kapal atau yang akan dimuat ke kapal. 

3) Bangunan pelabuhan berdasarkan prioritas penggunaannya 

a) Infrastruktur (Fasilitas Pokok) 

1) Alur pelayaran 

2) Kolam pelabuhan 

3) Breakwater/tlud 

4) Dermaga 

b) Suprastruktur (Fasilitas Penunjang) 

1) Lapangan penumpukan 

2) Gudang 

3) Kantor 

4) Terminal penumpang, dll 

 

2. Pengertian Perusahaan Bongkar Muat 

  Perusahaan Bongkar Muat adalah Perusahaan berbadan hukum yang melakukan 

kegiatan bongkar muat barang dari dan atau ke kapal dengan menggunakan 

peralatan bongkar muat dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Dimana PBM 

melakukan kegiatan yang meliputi pembongkaran barang dari palka kapal ke atas 

dermaga/kade di samping lambung kapal atau sebaliknya (stevedoring), kegiatan 

pemindahan barang dari dermaga/samping lambung kapal ke gudang atau lapangan 

penumpukan atau sebaliknya (Cargodoring) dan kegiatan memindahkan barang dari 

gudang/lapangan penumpukan untuk diangkut menuju gudang penerima/consignee 

(Receiving/Delivery).  

     Ruang lingkup pekerjaan perusahaan bomgkar muat: 

a. Stevedoring  



 yaitu pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga atau tongkang atau 

truk atau memuat barang dari dermaga atau tongkang atau truk ke dalam kapal 

sampai tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan crane kapal (selfgear) 

atau crane darat ataucrane apung (gearless). 

b. Cargodoring 

   Pekerjaan melepaskan sling atau jala-jala barang dari cargo hook kapal di 

dermaga dan memindahkan barang (extackle) tersebut dari dermaga ke gudang 

atau lapangan penumpukan, selanjutnya menyusun di gudang atau lapangan atau 

sebaliknya. 

c. Receiving atau Delivery 

      Pekerjaan penerimaan  barang  di gudang / lapangan  penumpukan dan 

menyerahkan ke atas truk penerima barang untuk cargo yang dibongkar, 

sebaliknya untuk cargo yang akan dimuat ke kapal diserahkan ke atas kapal. 

(Tanggung jawab PBM kalau cargo yang dibongkar sampai diatas chasis truck 

penerima barang, kalau cargo yang dimuat sampai tersusun rapi didalam palka 

kapal).  

  Pelayanan jasa bongkar muat barang-barang non-petikemas yang diberikan 

oleh penyedia jasa bongkar muat (PBM) kepada pengguna jasa bongkar muat 

ditetapkan berdasarkan kelompok barang, yaitu : 

1) General Cargo 

2) Mempuyai bentuk, ukuran maupun kemasan yang tidak tentu dengan berat 

pada umumnya kurang dari 5 ton. 

3) Bag Cargo 

4) Merupakan muatan yang dipadatkan dalam kantong, karung, goni, kertas, kain 

yang terurai dalam arti tidak dipalet/di unitisasi yang biasanya mempunyai 

berat tertentu. 

5) Komoditi Ringan 

6) Barang-barang yang terdaftar dalam daftar khusus komoditi ringan, yang mana 

jika barang itu dikemas dalam karung kapasitas 100kg beratnya hanya kurang 

dari 70%. 

7) Barang In-Drum 

8) Barang curah cair yang dikemas dalam drum-drum yang tertutup. 

9) Cair Melalui Pipa 



10) Barang curah cair yang bongkar atau muatnya melalui pipa yang 

menyalurkan pipa dari atau ke kapal dengan penampung curah cair. 

11) Kayu Bulat (LOG) 

12) Kayu Glondongan yang masih utuh 

13) Rotan / Bambu 

14) Bahan Baku untuk Produksi Besi 

15) Bahan raw material atau bahan baku yang melalui proses pengolahan 

 tertentu untuk dibuat menjadi produk besi, seperti: Pig Iron, 

Billet,Steel Bloom, Slab Iron, Plate Iron dalam coil, Wire rod. 

16) Curah Kering / Break Bulk 

17) Barang yang dibongkar/muat dalam kemasan curah (bulk). 

18) Hewan Termasuk kerbau, sapi, kuda, dll. 

 

3. Tugas dan Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat 

  Dalam peranannya sebagai penyedia jasa bongkar muat, PBM memiliki tugas 

dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan bongkar muat. Berikut 

ini adalah tugas dan tanggung jawab Perusahaan Bongkar Muat : 

a. Menyediakan tenaga supervisi dan peralatan bongkar muat. 

b. Menyediakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). 

c. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ijin usaha dan 

kebijaksanaan umum pemerintah di bidang penyelenggaraan kegiatan bongkar 

muat dari dan ke kapal. 

d. Memenuhi batas minimal kecepatan bongkar muat barang yang telah diterapkan 

pada setiap pelabuhan. 

e. Memberlakukan tarif yang berlaku sesuai peraturan. 

f. Meningkatkan keterampilan kerja. 

g. Bertanggung jawab kepada kerusakan kapal, alat bongkar muat di kapal yang 

disebabkan oleh kesalahan, kelalaian orang-orang yang bekerja dibawah 

pengawasannya. 

h. Menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala kepada : Administrator 

pelabuhan setempat berupa laporan harian, bulanan dan tahunan kepada Dirjen 

Perhubungan Laut. 

i. Serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 



4. Jenis-jenis Kapal 

a. Kapal barang (Cargo Vessel ) adalah kapal yang dibangun khusus dengan tujuan 

untuk mengangkut barang, menurut jenis barang masing-masing. 

(F.D.C.Sudjatmiko, 1997 : 13-15) Menurut spesialisasi pengangkutan barang 

pembagian kapal barang sebagai berikut: 

1) General Cargo Carrier, yaitu kapal yang dibangun dengan tujuan untuk 

mengangkut muatan umum ( general cargo ). 

2) Bulk Cargo Carrier, yaitu kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut 

muatan curah, yaitu muatan yang dikapalkan dalam jumlah besar sekaligus dan 

tidak sekaligus. 

3) Tanker, yaitu kapal tangki sebenarnya dapat digolongkan juga sebagai bulk 

cargo carrier tetapi karena kapal pengangkut muatan cair ini mempunyai 

khususan maka kapal tangki dianggap mempunyai jenis kapal tersendiri. 

b. Kapal penumpang (Passanger ) yaitu Kapal yang khusus dibangun untuk 

mengangkut penumpang ( F.D.C.Sudjatmiko, 1997 : 19 ). 

c. Kapal negara yaitu kapal miliki negara digunakan oleh instansi Pemerintah 

tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangn untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas Pemerintah 

lainnya. (UU RI No. 17 Th 2008 : 8). 

d. Kapal perang yaitu kapal Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(UU RI No.17/Th 2008:8). 

 

 

 

5. Pihak-pihak Terkait  

  Dalam proses bongkar muat barang curah kering, tentunya melibatkan beberapa 

pihak yang terkait dalam pembongkaran. Mulai dari sebelum kapal sandar (sebelum 

bongkar/muat), saat kapal sandar (proses bongkar/muat) dan kapal selesai 

bongkar/muat. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam proses bongkar 

muat barang curah kering: 

a. Otoritas Pelabuhan (OP) 



Lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan yang diusahakan 

secara komersial. 

b. Badan Usaha Pelabuhan (BUP) atau PELINDO 

Badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan 

semua fasilitas pelabuhan lainnya. 

c. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) 

Badan hukum yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan angkutan darat di 

wilayah kerja setempat. 

d. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) 

Perusahaan JPT yang memiliki skep PPJK untuk melakukan kegiatan pengurusan 

dokumen export maupun import di wilayah kepabeanan (Kantor Bea dan Cukai) 

setempat. 

e. Surveyor 

Seseorang yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan mengidentifikasi 

fakta-fakta, menganalisis fakta-fakta berdasarkan pengetahuan dan pengalaman 

dan mencatat hasil analisis dan dituangan dalam sebuah laporan tertulis. 

f. Perusahaan Pelayaran 

Angkutan laut berbadan hukum indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut 

di dalam wilayah perairan indonesia dan dari atau ke pelabuhan luar negeri. 

 

 

g. Perusahaan Bongkar Muat 

Badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan 

mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal, dengan 

menggunakan peralatan bongkar muat dan tenaga kerja bongkar muat. 

h. APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia) 

APBMI merupakan organisasi nonpolitik yang bertujuan untuk mempersatukan 

perusahaan bongkar muat di indonesia untuk bisa saling berkomunikasi dan 

bekerja sama dalam meningkatkan peranan bongkar muat. 

i. Koperasi TKBM 

Badan usaha mandiri sebagai wadah TKBM di pelabuhan yang anggotanya terdiri 

dari para TKBM di pelabuhan dan tercat pada pelabuhan setempat. 

j. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) 



Semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan 

pekerjaan bongkar muat dipelabuhan. 

 

6. Alat Penunjang dan Alat Bantu Bongkar muat Barang Curah Kering 

  Dalam pembongkaran atau pemuatan barang curah kering terdapat beberapa alat 

penunjang dan alat bantu bongkar muat, yang termasuk alat penunjang bongkar muat 

dan alat bantu bongkar muat curah kering yaitu: 

a. Alat penunjang bongkar muat 

1) HMC (Harbour Mobile Crane)/crane darat 

Alat yang berfungsi sebagai pengganti crane kapal, apabila kapal yang 

dibongkar adalah jenis kapal panamex atau kapal yang tidak memiliki crane. 

Tetapi bisa juga digunakan untuk mempercepat bongkaran kapal handymax 

atau kapal yang memiliki crane. 

2) Grab 

Berfungsi sebagai alat untuk mengambil cargo dalam palka untuk dipindahkan 

di atas Hopper/alat penampung cargo. Alat ini dipasangkan ke HMC atau bisa 

juga dipasangkan pada crane kapal. 

3) Hopper 

Berfungsi sebagai alat penampung cargo berbentuk corong yang mana muatan 

diambil dari dalam palka menggunakan Grab dengan HMC atau Crane Kapal 

lalu ditumpahkan diatas Hopper selanjutnya lubang Hopper dibuka untuk 

mengisi muatan ke dump truk.  

4) Dozer 

Berfungsi untuk mengumpulkan muatan curah kering di dalam palka pada saat 

muatan curah kering dalam palka mulai habis atau tinggal sedikit sehingga 

grabe tidak bisa mengambil cargo/muatan, alat ini bisa juga digunakan 

digudang fungsinya sama sebagai pengumpul muatan. 

5) Loader 

Alat ini memiliki fungsi yang sama dengan Dozer. PBM lebih sering  

menggunakan Loader sebagai pengumpul muatan di dalam palka, karena 

loader lebih cepat untuk bermanufer di dalam palka. Begitu juga saat 

digudang, pada saat digudang selain sebagai pengumpul muatan Loader juga 



digunakan sebagai alat untuk mengambil muatan dan selanjutnya ditumpahkan 

ke atas truk untuk diangkut ke gudang penerima. 

6) Excavator 

Excavator memiliki fungsi untuk menggemburkan muatan barang curah kering 

yang mulai mengeras (memadat) di dalam palka kapal, muatan yang mudah 

mengeras (memadat) adalah Soy Bean Meal (SBM), Raw Sugar (Gula) dan 

muatan lain yang memiliki sifat mudah menggumpal/memadat. Selain itu 

excavator juga bisa digunakan untuk menaikan muatan cargo curah kering 

yang berada digudang ke atas truk selanjutnya dikirim kegudang penerima.  

7) Forklift 

Berfungsi untuk mengumpulkan muatan ke tengah palka kapal pada muatan 

yang berbentuk jumbo bag. Selain itu, forklift juga digunakan untuk 

menurunkan muatan dari truk pada saat truk sampai di gudang penerima. 

8) Angkutan/Truk 

Berfungsi untuk mengangkut muatan/barang curah kering dari samping 

lambung kapal/kade menuju ke gudang penerima. Dalam pembongkaran 

barang curah kering, truk merupakan alat penunjang yang sangat penting, 

karena ketersediaan truk sangat berpengaruh untuk cepat atau lambatnya 

pembongkaran curah kering. 

b. Alat bantu bongkar muat 

1) Sling Rantai, Sling Tali, Wire Ropes 

Merupakan perlatan yang digunakan untuk mengikat antara grabe dengan 

sling HMC/Crane kapal, selain itu juga digunakan untuk mengikat pada saat 

menaikan alat berat untuk memperlancar kegiatan bongkar muat. 

2) Shackle 

Merupakan Pengunci dari sling-sling rantai atau tali untuk memperkuat 

ikatan pada alat-alat bongkar muat sehingga aman untuk kegiatan bongkar 

muat.  

3) Spreader 

Dalam bongkar muat curah, spreader merupakan alat yang digunakan untuk 

membantu menaik turunkan alat berat seperti excavator dan loader dari atau ke 

palka kapal. selain itu juga bisa digunakan untuk menunjang pembongkaran 

barang in small bag, namun pada kenyataannya spreader jarang digunakan 

untuk membongkar small bag. 



4) Terpal Lambung, Terpal Hopper, Jala-jala 

Beberapa alat tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu mengurangi shorted 

barang pada saat bongkar muat curah kering. 

5) Skrop, Serok, Cangkul, Gancu, Sapu Lidi, Sodokan, bambu 

Peralatan ini sebagai alat bantu untuk cleanning oleh TKBM pada saat 

bongkar/muat curah telah selesai. Cleaning itu sendiri adalah kegiatan 

mengumpulkan sisa barang yang sudah tidak bisa dijangkau alat berat, 

sehingga menggunakan tenaga TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) guna 

mengurangi shorted yang kemudian dicatat pada surat jalan untuk diketahui 

oleh pihak penerima barang.  

 

7. Prinsip-prinsip pemuatan: 

a. Melindungi ABK & buruh 

  Melindungi ABK dan buruh adalah menyangkut atas keselamatan jiwa ABK 

dan buruh melaksakan kegiatannya senantiasa selalu terhindar dari segala bentuk 

resiko-resiko yang mungkin atau dapat terjadi yang berasal / akibat dari 

pelaksanaan bongkar muat. Agar mereka selamat dalam melaksanakan kegiatan 

dengan menggunakan alat keselamatan kerja secara benar. 

b. Melindungi kapal 

  Melindungi kapal berarti mencipakan suatu keadaan dimana dalam 

melaksanakan kegiatan penanganan dan pengaturan muatan, kapal senantiasa 

tetap dalam kondisi yang baik, aman, serta layak laut.  Untuk dapat mencapai 

tujuan ini, maka yang perlu untuk mendapatkan perhatian adalah mengenai 

pembagian muatan yang harus proporsional dalam peraturan baik pembagian 

muatan secara tegak, melintang, membujur serta pembagian muatan secara 

khukus pada geladak antara. 

c. Melindungi muatan  

  yang dimaksud dengan melindungi muatan adalah menyangkut tanggung 

jawab pihak pengangkut terhadap keselamatan muatan yang dibuat dari suatu 

pelabuhan ke pelabuhan tujuannya dengan aman sebagaimana kondisi muatan 

seperti saat menerima muatan tersebut. 

 Hal yang dilakukan untuk mencegah kerusakan muatan: 

1) penggunaan penerapan (dunnage). 

2) pengikatan dan pengamanan ( lashing & securing). 



3) pemberian ventilasi. 

4) pemisahan muatan. 

5) perencanaan yang prima.  

d. Muat & bongkar secara cepat & sistematis. 

 Yang dimaksud dengan bongkar muat secar cepat,teratur dan sistematis adalah 

menciptakan suatu proses egiatan bongkar muat yang efidien dan efektif dalam 

penggunaan waktu serta biaya. 

e. Penggunaan ruang muat semaksimal mungkin.  

 Dalam melakukan pemuatan harus diusahakan agar semua ruang terisi penuh oleh 

muatan. Pemanfaatn ruang muat dengan semaksimal mungkin berkaitan dengan 

penuasaan ruangg rugi (Broken stowage).Broken stowage adalah besarnya ruang 

yang tidak dapat dimanfaatkan untuk pengaturan muatan. 

 Mengatasi terjadinya Broken Stowage: 

1) Pemilihan bentuk muatan sesuai denga bentuk ruang muat / palka. 

2) pengelompokan jenis muatan . 

3) pengawasan dalam pengaturan muatan. 

4) penggunaan dunnage seminim mungkin. 

 

8.  Jenis-jenis documen muatan kapal 

a.  Shipping order atau sering di sebut shipping instruction(SI) merupakan Surat 

yang dibuat oleh Shipper atau pengirim yang ditujukan kepada Carrier atau kapal 

untuk menerima  dan memuat muatan yang tertera dalam surat tersebut. Sumber 

pengapalan, oleh karena itu kalau S/I sudah diterima oleh agen pelayaran 

(accepeted by the agent) maka kedua belah pihak yaitu shipper dan carrier terikat 

kepada kesepakatan tersebut, yaitu pengapalan muatan. kalau shipper 

membatalkan pengapalannya, carrier yang bersangkutan mempunyai hak atas 

ganti rugi yang dinamakan dead freight. Sebaliknya kalau carrier membatalkan 

sailing, harus mengganti ganti rugi kepada shipper . 

b.  Cargo declaration merupakan dokumen mengenai spesifikasi cargo yang di 

keluarkan oleh shipper kepada master kapal. 

c.  Tally sheet  Suatu daftar atau  catatan penghitungan jumlah atau banyaknya 

muatan yang diterima atau muatan yang dibongkar oleh kapal. Penghitungan 

dilakukan oleh Tally Clerk dan di syahkan atau diketahui oleh Mualim I. 



d.  Manifest  merupakan suatu Daftar barang-barang atau muatan yang telah 

dikapalkan. Dimana daftar tersebut berisi :  Nama kapal, Pelabuhan Muat dan 

Pelabuhan tujuan, Nama Nakhoda, Tanggal, No. B/L, Pengirim (Shipper), 

Penerima (Consignees), Tanda (Mark), Jumlah atau banyaknya (Quantity), Jenis 

barang atau muatan (Description of goods),  Isi & Berat (Volume & Weight) dan 

Keterangan jika ada. Dibuat oleh Perusahaan Pelayaran. 

e. Bill of lading (konosemen) Merupakan surat persetujuan pengangkutan barang 

antara pengirim (Shipper) dan Perusahaan Pelayaran (Owner) dengan segala 

konsekuensinya yang tertera pada surat tersebut. Juga dapat merupakan surat 

kepemilikan barang sebagaimana yang tertera dalam surat tersebut dan oleh 

karenanya dapat diperjual belikan sehingga Bill of Lading ini juga merupakan 

surat berharga. 

f. Letter of guarantee adalah Surat Jaminan yang dibuat oleh Shipper untuk 

memperoleh Clean B/L, dimana Shipper akan bertanggung jawab apabila timbul 

Claim atas barang tersebut. 

g.  Delivery order Suatu surat yang menyatakan kepemilikan atas barang atau 

muatan. Dimana D/O dapat diperoleh dengan menukarkan B/L miliknya. 

h. Statement of facts Laporan pelaksanaan kegiatan bongkar atau muat mulai dari 

awal hingga selesai kegiatan. 

i.  Stowage plan  merupakan gambaran informasi kondisi muatan yang berada dalam 

ruang muat baik mengenai Letak, Jumlah dan Berat muatan sesuai consignment 

mark bagi masing-masing pelabuhan tujuannya 

j.  Hatch list Daftar muatan yang berada dalam palka yang bersangkutan. 

k. Discharging list Daftar bongkaran muatan pada suatu pelabuhan tertentu. 

.  Damage report Merupakan suatu surat Berita acara kerusakan muatan yang terjadi 

diatas kapal sehubungan tanggung jawab pihak carrier. 

l.  Marine note of sea protest Merupakan suatu Berita acara atas kerusakan muatan 

diluar kemampuan manusia. Dibuat oleh Nakhoda dan di syahkan oleh Notaris. 

m. Notice of readiness ( nor) Suatu surat yang dibuat oleh Nakoda yang menyatakan 

bahwa kapal telah siap untuk melaksanakan kegiatan pembongkaran atau 

pemuatan. 

https://suryamasmbe.wordpress.com/2012/11/08/jenis-jenis-dokumen-muatan-kapal/


 

1.2 Gambaran Umum Objek Penulisan 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

  Objek yang digunakan sebagai penelitian dalam Karya Tulis Ilmiah adalah PT. 

Puradika Bongkar Muat Makmur. Perusahaan berkedudukan di Banjarmasin. PT. 

Puradika Bongkar Muat Makmur adalah anak perusahaan dari Adaro yang berada 

dibawah naungan Adaro Logistik. 

  Salah satu tantangan utama yang dihadapi Adaro pada saat awal beroperasi 

adalah transportasi dan logistik. Adaro Indonesia memiliki salah satu tambang 

batubara di Indonesia yang terletak jauh ke dalam wilayah daratan. Tambang ini 

berjarak 240 km dari lokasi transshipment di Taboneo, dan 80 km dari pelabuhan 

tongkang di Terminal Khusus Batubara Kelanis.  

  PT Adaro Logistics (AL) ditugaskan untuk berkoordinasi dan mengelola 

kegiatan logistik pada rantai pasokan Adaro. AL mengintegrasi beberapa unit bisnis 

logistik Adaro untuk meningkatkan nilainya sebagai penyedia jasa logistik 

pelabuhan ke pelabuhan bagi Adaro.  

  AL memberikan kontribusi yang signifikan terhadap rantai pasokan batubara 

Adaro yang terintegrasi, dimulai dari pemuatan batubara ke tongkang di Terminal 

Khusus Batubara Kelanis sampai mengangkut dan mengirimkan batubara di pusat 

atau pelabuhan bongkar.  

  Melalui rencana yang bersinergi, AL memperkuat proses bisnis dari 

pengangkutan tongkang dan transshipment, sampai operasi pemrosesan batubara di 

darat dan terminal pemuatan kapal, sampai manajemen pelabuhan untuk aktivitas 

bongkar muat dan transshipment di pelabuhan Taboneo, dan yang terakhir, sampai 

pengelolaan kapasitas alur sungai Barito dengan mengeruk alur sungai secara 

berkala. Bersama dengan fungsi bisnis Adaro lainnya, AL melakukan optimalisasi 

dan efisiensi dalam operasinya. 

  Pada tahun 2014, AL berhasil mengimplementasikan sistem manajemennya 

pada beberapa unit bisnis dan meningkatkan keandalan dan efisiensi operasi, salah 

satunya adalah PT. Puradika Bongkar Muat Makmur yang menyediakan jasa 

bongkar muat (Stevedoring) dan mengelolah kapal pelanggan yang keluar masuk 

Taboneo Loading Anchorage Point. 

 

2. Kepemilikan Usaha 



  Bentuk kepemilikan perusahaan adalah perseroan terbatas. Kekuasaan tertinggi 

berada ditangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang selanjutnya dalam 

Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat 

Umum Pemegang Saham yang diadakan berdasarkan kebutuhan. 

  Penanaman modal PT. Puradika Bongkar Muat Makmur masih berada dibawah 

naungan Adaro Energy. Saham-saham Adaro Energy diperjual belikan di bursa 

saham sehingga semua orang dapat ikut serta dalam kepemilikan modalnya. 

Perkembangan selanjutnya akan memungkinkan bagi perusahaan untuk menerima 

investor lain untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang. 

 

3. Visi, Misi dan Strategi Perusahaan  

a. Visi PT. Puradika Bongkar Muat Makmur  

  Menjadi perusahaan bongkar muat di Indonesia yang handal dalam  segala 

tantangan pekerjaan bongkar muat, efisiensi dalam kecepatan  dan ketepatan 

kerja agar dapat menghindari suatu damage atau pun  demurrage dengan 

memberikan manajemen terbaik. 

b. Misi PT. Puradika Bongkar Muat Makmur 

1) Memastikan kualitas terbaik dalam hal kesehatan dan standar 

 keselamatan 

2) Praktik lingkungan kerja terbaik untuk meningkatkan bisnis yang  bermanfaat 

bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat. 

c. Strategi PT. Puradika Bongkar Muat Makmur 

1) Memperluas jaringan rekanan. 

2) Melakukan aktivitas pemasaran yang terfokus. 

3) Meningkatkan kepuasan konsumen. 

4) Melakukan pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang  ada agar 

dapat mengembangkan keahlian, sehingga SDM menjadi  lebih handal dan 

mampu bersaing. 

 

 

 

4. Struktur Organisasi 

  Seiring dengan adanya perkembangan yang dialami oleh PT. Puradika Bongkar 

Muat Makmur, maka perusahaan terus menerus melakukan beberapa penyesuaian 



terhadap struktur organisasi. Struktur organisasi yang baik, harus mampu 

memperhatikan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab dan fungsi yang jelas 

dan terorganisasi agar dapat menciptakan kerjasama yang baik dalam menjalankan 

aktivitas dan tercapainya tujuan perusahaan demi kepentingan bersama. 

  Dengan adanya struktur organisasi, diharapkan dapat menjadikan aktivitas 

perusahaan dapat menjadi semakin efisien, efektif dan terarah. Tanpa adanya 

struktur organisasi, perusahaan akan sulit untuk membuat keputusan dan kebijakan 

yang sangat berperan penting dalam aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan. 

PT. Puradika Bongkar Muat Makmur menggunakan struktur organisasi garis, 

dimana struktur organisasi perusahaan lebih fleksibel dan mudah disesuaikan seiring 

dengan perkembangan dan lebih tepat dengan kebutuhan perusahaan. 

  Stuktur organisasi garis menggambarkan adanya pembagian masing-masing 

tugas, wewenang dan tanggungjawab yang berjenjang dari pemegang saham, 

direktur, komisaris, masing-masing departemen dan staff serta kepada siapa 

bawahan harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya dan dari siapa bawahan 

harus menerima perintah dan melaksanakan perintah tersebut. Struktur organisasi 

perusahaan (terlampir). 

 

 


