
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Pelabuhan 

Kepelabuhan merupakan sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan 

segala kegiatan penyelenggaraan pelabuhan serta kegiatan yang lain untuk 

melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran pelabuhan tersebut. 

Termasuk untuk kelancaran arus lalu lintas kapal, para penumpang dan barang, 

keselamatan disaat berlayar, mendorong peningkatan perekonomian nasional dan 

suatu daerah serta tidak kalah pentingnya adalah keamanan dan ketertiban pelabuhan 

itu sendiri. 

Ada 2 macam istilah yang dikenal dalam bahasa indonesia yang mempunyai 

kaitan dengan arti pelabuhan  dan bandar. Pelabuhan merupakan suatu daerah atau 

tempat perairan yang dirancang khusus sehingga terlindung terhadap gelombang 

ataupun arus, sehingga kapal bebas untuk berputar, bersandar dan melakukan bongkar 

muat barang dan penumpang. Adapun kegunaan fungsi dari pelabuhan yakni adanya 

dermaga, gudang, alat komunikasi, dan fasilitas untuk penerangan agarkan semua 

proses yang terjadi di pelabuhan berjalan dengan lancar.  

Sedangkan bandar merupakan tempat dimana suatu pelabuhan yang terlindung 

pada gelombang serta angin yang ditempati kapal untuk berlabuh. Selain pengertian 

yang sudah dijelaskan diatas banyak referensi tentang pelabuhan antara lain sebagai 

berikut  yaiut: 

a. Pelabuhan merupakan suatu wilayah yang terdiri atas daratan, perairan dengan 

batas tertentu sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pemerintah dan kegiatan 

ekonomi yang digunakan sebagai tempat untuk bersandar kapal, berlabuhnya 

kapal, naik atau turunnya penumpang dan bongkar muat barang yang dilengkapi 

dengan fasilitas-fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang serta 

sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda. ( PP Nomor  69 Tahun 2001 )  

 

b. Pelabuhan atau port merupakan tempat atau daerah perairan yang terlindungi 

terhadap gelombang yang sudah dilengkapi dengan fasilitas terminal laut yan 



meliputi dermaga yang merupakan tempat kapal untuk bertambat melakukan 

bongkar muat barang, gudang laut (transito) dan tempat penyimpanan barang-

barang dan dapat disimpan dalam jangka waktu lebih lama selama menunggu 

pengiriman ke daerah tujuan. (Triatmojo 1996) 

 

c. Pelabuhan adalah sebagai tempat terlindung dari berbagai gerakan gelombang 

laut, sehingga dalam melakukan bongkar muat dapat dilaksanakan dengan aman. 

(Kramadibrata 1935) 

 

d. Pelabuhan yaitu area perairan yang tertutup dan dapat melindungi serta memberi 

keamanan bagi kapal yang bertambat dari angin kencang, dan merupakan tempat 

untuk mengambil bahan makanan ataupun bahan bakar reparasi atau transfer 

muatan. 

 

e. Pelabuhan merupakan pintu gerbang dan dapat memperlancar hubungan antara 

daerah dan pulau atau bahkan benua dan bangsa untuk dapat memajukan daerah 

belakangnya atau hinterland. Dan daerah belakang ini merupakan daerah yang 

memiliki kepentingan hubungan ekonomi, sosial, dan sebagainya untuk pelabuhan 

tersebut. 

 

2. Jenis-jenis Dermaga dan Pengertiannya 

Itulah beberapa pengertian secara umum tentang apa itu pengertian pelabuhan 

dan sudah dijelaskan diatas beberapa pengertian pelabuhan, selain itu ada pula jenis – 

jenis dermaga dan pengertiannya sebagai berikut: 

Dermaga merupakan bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan 

yang digunakan atau tempat kapal untuk ditambatkan/ merapat untuk melakukan 

kegiatan bongkar muat barangdan penumpang kapal. Bukan Cuma sebagai tempat 

untuk melakukan tempat bongkar muat barang atau penumpang tetapi dermaga juga 

digunakan sebagai tempat melakukan pengisianbahan bakar kapal, air bersih, air 

minum ataupun saluran kotor. 

Adapun jenis dari dermaga antara lain sebagai berikut : 



a. Dermaga barang umum 

Merupakan dermaga sebagai tempat melakukan aktivitas atau kegiatan bongkar 

muat barang keatas kapal. 

 

b. Dermaga khusus 

Merupakan dermaga yang dibuat khusus untuk dijadikan pengangkutan barang 

khusus seperti contoh : Bahan bakar minya dan lain sebagainya. 

 

c. Dermaga peti kemas 

Merupakan dermaga yang ditempati untuk melakukan bongkar muat peti kemas 

dengan menggunakan crane atau alat angkat. 

 

d. Dermaga curah 

Merupakan dermaga untuk bongkar muat barang curah dan biasanya 

menggunakan ban berjalan. 

 

e. Dermaga kapal ikan  

Merupakan dermaga untuk para kapal ikan. 

 

f. Dermaga marina 

Merupakan dermaga yang biasanya ditempati untuk kapal speed boat, kapal 

pesiar. 

 

3. Pengertian Perusahaan Bongkar Muat  

Dalam dunia pengangkutan barang melalui laut, perairan mempunyai peranan 

yang sangat penting. Di samping itu juga pelabuhan sebagai tempat perdagangan yang 

merupakan pintu gerbang dalam kegiatan ekonomi suatu bangsa. Semula adanya 

bongkar muat di pelabuhan itu karen adanya pengangkutan di laut  maka bongkar 

muat itu semakin di rasakan sebagai suatu hal yang sangat penting demi kepentingan 

pemilik barang dan keselamatan barang-barang yang di bongkar maupun di muat. 

Terlebih dengan meningkatnya frekuensi pengangkutan barang melalui laut dalam 

maupun luar negri. 

Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah Perusahaan yang berbadan hukum 

yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan atau ke kapal meliputi 



kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga di lambung kapal 

atau sebaliknya (stevedoring), kegiatan pemindahan barang dari dermaga di lambung 

kapal ke gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya (cargodoring) dan kegiatan 

pengambilan barang dari gudang/lapangan di bawa ke atas truck atau sebaliknya 

(receiving/delivery). 

Dalam bongkar muat barang selalu menghadapi resiko bahwa barang yang 

dibongkar atau dimuat itu kemungkinan akan mengalami kerusakan, baik karena 

hilang selama pembongkaran maupun pemuatan, ataupun sebab-sebab yang lain. 

Maka dari itu untuk melayani bongkar muat barang didirikan perusahaan bongkar 

muat, yang dalam kegiatanya meliputi bongkar dan muat. Adapun pengertian bongkar 

muat tersebut adalah Perusahaan Bongkar Muat merupakan Perusahaan yang bergerak 

dalam kegiatan bongkar muat dari atau ke atas kapal. (R.P. Suyono, 2003: 23). 

Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah Badan Hukum Indonesia yang 

khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat 

barang dari dan ke kapal. (Kep.Men.Hub, 2002: Pasal 1 angka 14). 

Dan  perusahaan bongkar muat itu sendiri adalah suatu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang bongkar muat dari dan ke kapal. Dalam hal ini beberapa 

kegiatan dari proses yang di tangani oleh perusahaan bongkar muat. 

Adapun pengertian tentang stevedoring, cargodoring, reciving / delivery yaitu 

: 

a. Receiving / delivery 

Kegiatan pengambilan barang dari gudang / lapangan dibawa ke atas truk atau 

sebaliknya ( receiving/delivery ). 

Delivery adalah kegiatan mengambil barang dari timbunan di gudang atau 

lapangan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan rapat di pintu 

gudang atau lapangan penimbunan. 

Berdasar tiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bongkar muat adalah 

kegiatan perpindahan barang dari moda transportasi laut ke moda transportasi 

darat atau sebaliknya yang meliputi stevedoring, cargodoring, receiving / delivery. 

 

b. Cargodoring 



Adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dermaga dan mengangkut dari 

dermaga kelapangan penumpukan barang di gudang / atau lapangan penumpukan 

dan sebaliknya. 

 

c. Stevedoring 

Melaksanaka kegiatan bongkar muat dari atau keatas kapal ke dermaga, tongkang, 

truck, atau dengan menggunakan derek kapal atau derek dermaga 

 

4. Pengertian Pemuatan 

Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam 

bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan 

stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery. (Permenhub, No. 16 th. 2014, Pasal 

1 ayat 6). 

Suatu pemindahan barang dari suatu tempat ketempat lain, dan bisa juga 

dikatakn pembongkaran barang dari kapal ke dermaga ke penimbunan dan juga 

sebaliknya dari penimbunan ke dermaga kemudian diangkat ke kapal. ( Sudjatmiko, 

FDC, Drs, Pokok – pokok Pelayaran Niaga, Akademi Pressindo Jakarta, 2001 : 384 ) 

Adapun pengertian pemuatan menurut ( Amir M.S, Seluk Beluk Niaga dan 

Perdagangan Internasional, Bharata Karya Aksara, 2000 ). Muat yaitu menyiapkan 

dan mengangkutkan barang pada tackle di atas dermaga yang kemudian barang di 

angkat keatas palka lalu melapaskan dan memadatkan muatan di dalam palka. 

 

a. Fungsi Perusahaan Bongkar Muat (PBM) 

Kegiatan bongkar muat diselenggarakan oleh perusahaan yang didirikan khusus 

untuk kegiatan tersebut, terlepas dari perusahaan pelayaran dan pemilik barang, 

sehingga perusahaan bongkar muat merupakan usaha penunjang angkutan laut 

yang berfungsi sebagai : 

1) Pelaksana kegiatan bongkar muat barang sebagai kegiatan utama di pelabuhan. 

2) Salah satu mata rantai transportasi yang ikut bertanggungjawab memperlancar 

dan meningkatkan efisiensi kegiatan di pelabuhan. (H. Banu Santoso, BA., 

2003 : 61) 

 

b. Lingkup Kegiatan Bongkar Muat 

Lingkup kegiatan bongkar muat dibagidalam 3 (tiga) kegiatan yaitu : 



(Wahyu Agung Prihartanto, 2014:23) 

1) Receiving/Delivery merupakan kegiatan penerimaan dan penyerahan barang-

barang muatan yang berlangsung disisi lambung kapal/dermaga, di gudang 

atau di lapangan penumpukkan. 

2) Ship Operation (Stevedoring) merupakan kegiatan pemuatan barang dari 

dermaga ke kapal atau kegiatan pembongkaran dari kapal ke dermaga. 

3) Quay Transfer Operation (Cargodoring) merupakan kegiatan pemindahan 

muatan di dermaga dari sisi lambung kapal ke lokasi penumpukan atau 

sebaliknya 

 

c. Faktor Pelayanan Bongkar Muat 

Dalam perusahaan bongkar muat harus diperhatikan beberapa faktor, yaitu: 

1) Menjaga ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan. 

2) Pemberian pelayanan yang tepat pada konsumen. 

3) Menjaga keamanan dan keutuhan barang sampai  tujuan. 

 

d. Faktor Penentu Pemilihan Perusahaan Bongkar Muat 

Peranan pemilik barang dalam menentukan perusahaan bongkar muat tersebut 

maka akan menimbulkan persaingan bebas antara perusahaan yang satu dengan 

yang lain : 

1) Mengenai tarif yang diberikan oleh pihak PBM. 

2) Pelayanan yang diberikan oleh pihak PBM. 

 

e. Melakukan Pemuatan Secara Cepat, Lancar Dan Sistematis 

Untuk melakukan pemuatan yang cepat, lancar dan sistematis, pengalaman yang 

cukup dalam pekerjaan itu memegang peranan yang besar. Disamping itu, berat, 

bentuk dan ukuran masing-masing sleb serta sifat-sifat jenis barang yang dimuat 

juga mempengaruhi jenis alat bongkar muat yang dipergunakan . 

 

f.  Stowage Plan 

Stowage plan pada sleb harus dilakukan sedemikian rupa agar broken stowagenya 

sekecil mungkin.Stowage plant yaitu sebuah gambaran informasi mengenai 

rencan pengaturan muatan, serta berat muatan di atas kapal. 

Kegunaan stowage plan yaitu : 



1) Dapat mengetahui letak muatan, berat, dan jumlahnya\ 

2) Dapat memperhitungkan jumlah buruh yang akan di perlukan 

3) Dapat memperhitungkan lamanya pemuatan 

4) Sebagai dokumen tanggung jawab atas pengaturan muatan  

 

g. Broken Stowage   

Broken stowage yaitu isi suatu ruangan yang tidak terpakai atau ditempati oleh 

muatan.Broken stowage dalam kegiatan pemuatan barang terjadi karena : 

1) Bentuk ruang muatan  

Hal  ini sering terjadi pada palka depan dimana bentuk palka terpengaruh oleh 

bentuk haluan kapal sehingga seringkali terjadi broken stowage 

2) Bentuk muatan pada sleb 

Bentuk muatan pada sleb bermacam-macam kadang bentuknya kecil, besar, 

panjang dan pendek 

3) Kurang ahli dalam memuat  

Karena kurangnya ketrampilan buruh dalam bidang pemadatan pemuatan 

maka broken stowage sering kali terjadi dalam pemuatan. Biasanya buruh 

menata muatan pada sleb denagan asal-asalan atau tidak mengikuti stowage 

plan maka sangat merugikan. 

Hal di atas merupakan faktor penentu besar kecilnya broken stowage. Untuk itu 

perlu perhatian khusus baik dari perwira kapal maupun stevadore yang hendaknya 

selalu mengadakan pemeriksaan atas broken stowage pada saat pemuatan 

dilakukan sehingga ruang muat dapat di gunakan secara maksimum. 

 

 

5. Peralatan Pemuatan Steel Slab 

Dalam melakukan hal pemuatan harus ada kesiapan peralatan yang 

dipergunakan atau di butuhkan  untuk menyelenggarakan pemuatan.  

Alat-alat yang dapat dipergunakan untuk mempersiapkan muatan ke atas palka 

bermacam-macam seperti sling, chain alloy, spider, dan sebagainya, ada beberapa 

jenis alat pembantu  pemuatan  steel slab yang terpenting yaitu :  

a. Dunnage 



Digunakan untuk mengatur susunan slab untuk mempermudah pemuatan maupun 

pembongkaran di pelabuhan tujuan, Dunnage juga di gunakan sebagai pengatur 

space cargo agar tidak terjadi kerusakan pada cargo tersebut, penyusunan dunnage 

harus sesuai dengan standar yang telah di tentukan. Berikut ukuran dunnage yang 

telah di tentukan untuk pemuatan steel slab : 

1) 10cm x 10cm x 200cm  

2) 10cm x 10cm x 60cm 

ketempat lain yang di tentukan dengan mekanisme pendongkrak (luffing), 

pemutar (slewing), dan  pejalan (traveling). 

 

b. Alloy Chain ( rantai ) 

Alloy chain yaitu alat bantu yang mengaitkan dan mengunci antara c hook (Ganco 

slab) dengan Steel slab dan spreader. 

 

c. Shackle "Screw Pin" 

Shacle jenin ini menggunakan bentuk pin dengan pemutar scrup tanpa 

menggunakan pengunci. Hanya dikencangkan saja sampai batas maksimal ulirnya 

agar tidak lepas, intinya sama seperti scrup yang dikencangkan pada lubangnya. 

Shackle ini digunakan untuk aplikasi non permanen (aplikasi yang membutuhkan 

shackle yang dapat dibongkar kembali). 

 

 

d. Spreader  

Sprearder kegunaanya amat bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas 

bongkar maupun muat. Spreader tersedia dengan berbagai kegunaan yaitu 

spreadder untuk peti kemas, sprearder beam untuk general cargo, dan clamp untuk 

curah kering, dalam spearder pada slab yaitu spreader yang mempunyai kekuatan 

hingga 50 tons. 

 

e. Forklift  

Biasanya pada pemuatan steel slab sangat membutuhkan forklift karena untuk 

menata barang di dalam palka agar barangnya bisa di padatkan.  Forklift 

Merupakan alat pemuatan atau pembongkaran barang yang di gunakan 

mengangkat barang dengan untuk general cargo, dan clamp untuk curah kering, 



dalam spearder pada slab yaitu sprearder yang mempunyai kekuatan hingga 50 

tons. 

 

f. Shackle "Screw Pin" 

Shacle jenin ini menggunakan bentuk pin dengan pemutar scrup tanpa 

menggunakan pengunci. Hanya dikencangkan saja sampai batas maksimal ulirnya 

agar tidak lepas, intinya sama seperti scrup yang dikencangkan pada lubangnya. 

Shackle ini digunakan untuk aplikasi non permanen ( aplikasi yang membutuhkan 

shackle yang dapat dibongkar kembali. 

 

g. Strapping Band 

Merupakan Tali yang berfungsi sebagai material handling untuk berbagai 

keperluan pengemasan ( packing). Strapping Band memiliki kekutan yang tinggi 

terutama yang digunakan pada lashing slab dalam ruang kapal yang bergantung 

pada ukuran dan ketebalannya. 

 

 

 

h. Seal  

Dalam arti yaitu alat yang digunana untuk penghalang atau pengunci antara ujung 

strapping band agar tidah lepas yang di hubungkan dengan EDGE Protector. 

 

i. EDGE Protector 

Edge Protector disebut juga sebagi siku srapping band yang terbuat dari baja 

digunakan untuk pelindung sisi barang dan kerusakan strapping. Demikian jenis-

jenis peralatan pemuatan dan pembongkaran steel slab yang dapat dipergunakan. 

Bagi pemilik muatan perlu memperhatikan alat-alat yang di guanakan untuk 

memuat atau membongkar muatan agar barang tidak rusak, dengan demikian dia 

dapat memberikan tangkisan yang tepat bila pengangkut menolak tuntutan 

claimnya, bila dia mengetahui bahwa muatanya dimuat atau dibongkar memakai 

alat yang tidak memenuhi syarat. 

 

6. Faktor Yang Mempengaruhi Pemuatan 



Faktor yang mempengaruhi kegiatan pemuatan adalah berkaitan dengan 

masalah kwantitas barang yang dapat dipindahkan pada kegiatan tersebut sangat di 

pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

 

a. Peralatan yang dibutuhkan 

Spesifaki teknis peralatan seperti daya angkat, kecepatan, kemampuan manuver 

hal ini sangat memegang peranan yang penting. 

 

b. Sifat barang yang akan ditangani 

Melalui peralatan harus diketahui sifat barang tersebut contohnya adalah berapa 

jumlah berat barang, kemampuan / kekuatan baranf, sehingga dapat ditentukan 

apakah perlu menggunakan alat tambhan atau tidak. 

 

 

 

 

c. Daya angkat suatu peralatan 

Setiap peralatan harus dioperasikan secara maksimal maka dari sini dapat 

diketahui keuntungan utama dan kapasitas maksimum adalah menaikan kwantitas 

barang yang dipindahkan yang akhirnya akan menekan biaya perton barang. 

   

2.2. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Multi Sentana Baja 

PT. Perusahaan Bongkar Muat Multi Sentana Baja. Didirikan berdasarkan 

Akte Notaris Yudo Paripurna SH. Jakarta, No. 161, tanggal 24 Februari 1986.Pada 

mulanya perusahaan ini bernama PT. Multi Sentana Baja, namun sesuai dengan saran 

berwajib untuk menghindari salah penafsiran dan untuk mencerminkan aktifitas 

perusahaan yang terlihat dari nama perusahaan, maka dengan Akte Notaris No 32, 

tertanggal 6 Desember 1986 dari notaris yang sama, di adakan perubahan pada pasal 1 

akte sebelumnya, yaitu yang mengatur nama dan tempat kedudukan, menjadi PT. 

Perusahaan Bongkar Muat Multi Sentana Baja. 

Persahaan pertama bertempat di Jalan Raya Merak No. 8, Cilegon. Dan beralih 

di Alamat perusahaan : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Cigading, Ciwandan, Cilegon, 

Banten. Telp. (0254) 601472-602108. 



Aktivitas utama perusahaan adalah bergerak dalam bidang jasa Bongkar Muat 

dari dan ke pelabuhan cigading, mengingat pula jasa ini sangat dibutuhkan, maka 

keberadaan perusahan ini telah memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah 

pihak, yaitu pihak perusahaan dan pihak yang membutuhkan jasa bongkar muat. 

Di samping hal yang bersifat komersil seperti yang di sebutkan diatas, maka 

perusahaan ini telah dapat mernyerap tenaga kerja yng terdiri dari tenaga buruh yang 

hanya mengandalkan kemampuan fisik (Unskilled Labours), Untuk membantu dalam 

kegiatan bongkar muat. 

berarti pendirian perusahaan  dapat terima baik bagi masyarakat sekitar 

Pelabuhan Cigading, maupun secara Nasional berupa mengurangi penggangguuran. 

 

2. Tujuan Pendirian Perusahaan 

Untuk memberikan arah dari setiap aktivitas perusahaan, maka pendirian 

perusahaan harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan pendirian PT. Perusahaan 

Bongkar Muat Multi Santana Baja, secara tegas disebutkan pada Akte Notaris No, 32, 

tertanggal 6 Desember 1986 dari Notaris yang sama, yaitu pada pasal 3 yang 

merupakan perubahan dari pasal 3 Akte Notaris sebelumnya. Pada akte tersebut 

dijelaskan, bahwa tujuan perusahaan adalah : 

a. Mengadakan usaha kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal satu dan lainya 

meliputi segala perbuatan dan tindakan yang bertalian dengan maksud dan tujuan 

yang dapat memberikan keuntungan bagi perseroan lainya dalam arti kata yang 

seluas-luasnya dengan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku. 

b. Perseroan ini ada hak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari 

badan-badan hukum lainya yang maksudnya sama atau hampir bersamaan dengan 

maksud dan tujuan perseroan ini, baik langsung maupun tidak langsung, asal tidak 

bertentangan dengan atau melanggar hukum. 

 

3. Perkembangan Usaha PT. Multi Sentana Baja 

Jasa bongkar muat dari dan ke pelabuhan Cigading sesungguhnya mempunyai 

manfaat yang sangat besar, baik secar Komersil maupun Non Komersil, mengingat 

daerah tersebut berada pada arus lalulintas sebagai transportasi angkutan barang dan 

orang di pelabuhan cigading dan merak. 



Untuk beberapa tahun belakangan ini sangat dirasakan perusahaan, terbukti 

dari laba yang diperoleh dimana tahun demi tahun mengalami peningkatan. 

Mulai dari tahun 1990 keadaan mulai berbeda yaitu keadaan perusahaan di 

bidang Jasa Bongkar Muat, telah diimbangi oleh usaha yang sama dari perum yang 

kenyataanya dapat memberikan harga atau tarif bongkar muat yang lebih rendah dari 

pada yang dikenakan perusahaan. 

Hal ini tentu saja merupakan tantangan bagi perusahaan untuk 

mempertahankan kontinuitas melalui tindakan yang efektif dan efisien.Tanggung 

jawab terhadap keadaan ini menjadi tanggung jawab perusahaan. 

Mengingat perusahaan merupakan perusahaan jasa, maka disamping 

manajemen yang baik, maka human relation juga memegang peranan penting.  

 

4. Struktur Organisasi PT. Multi Sentana Baja 

Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, maka perusahaan menentukan 

bentuk struktur organisasi yang akan di jadikan acuan dalam pembagian tugas kepada 

para pekerjanya yang merupakan faktor penggerak paling utama. Dengan adanya 

struktur organisasi perusahaan maka menempatkan para pekerja untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki.Untuk jelasnya 

gambaran struktur organisasi dari PT. Multi Sentana Baja Dapat di lihat pada gambar 

berikut. 

Adapun tugas masing - masing bagian adalah sebagai berikut : 

a. Direktur Utama bertugas 

1) Mengkoordinasi semua bagian-bagian dari struktur organisasi 

2) Membuat kebijakan yang bersifat umum diperusahaan  

3) Mengetahui surat-surat berharga seperti cek, giro dan lain-lain 

 

b. Kepala Bagian Umum dan Personalia  

1) Menguasai rumah tangga kantor seperti penyediaan perlengkapan kantor  

(pembelian alat-alat tulis kantor), membayar rekening listrik, telpon, 

pengurusan kendaraan dinas) 

2) Mengadministrasikan surat masuk dan keluar 

3) Mengurus penerimaan dann pemberhentian karyawan 



4) Membayar gaji karyawan 

 

c. Kepala Bagian Usaha / Operasional, bertugas  

1) Mewakili direktur dalam menjalankan kerjasama dengan para 

eksportir/importir dalam pelaksanaan bongkar muat barang milik mereka 

2) Mencari order/relasi sebanyak-banyaknya agar kontinuitas perusahaan lebih 

terjamin 

3) Mengkordinir pelaksanaan operasional di lapangan yang di lakukan oleh para 

buruh dan dibantu para tenaga kerja supervisi (staf operasional) agar dapat 

memberikan kepuasan kepada pemilik barang. 

 

d. Kepala Bagian Keuangan, bertugas  

1) Mencari sumber dana dan mengatur alokasi tersebut sehingga operasi 

perusahaan dapat berjalan dengan lancar 

2) Mengatur administrasi keuangan yaitu pembuatan transaksi yang terjadi 

dalam perusahaan, pencatatan sampai dengan laporanya yng sangat berguna 

bagi Direktur yaitu sebagai sarana dalam pengembalian keputusan. 

 

e. Staf 

Dengan ketergantungan struktur organisasi terdapat bagian yang tidak 

kalah pentingnya yaitu staf. Karena staf ini merupakan para pembantu dari kepala 

bagian yang bertujuan secara langsung dari tugas masing-masing kepala bagian, 

dalam hal ini sesuai dengan petunjuk/arahan serta pengawasan dari kepala bagian 

masing-masing. 

Staf dalam PT. Multi Sentana Baja (Group Krakatau Steel) terbagi menjadi 

dua bagian yaitu staf bagian usaha/operasional dan staf bagian 

keuangan/akuntansi dengan penjelasan sebagai berikut  : 

1) Staf bagian usaha/operasional 

Dalam menjalankan tugasnya staf ini terbagi menjadi dua : 

a) Bagian penelitian, bertugas : 

(1) Membuat dan mengajukan ijin buruh sebelum kapal yang dilayani itu 

tiba, sesuai banyaknya barang barang yang aan di bongkar dan dimuat. 

(2) Membuat surat pemberitahuan kepada Administratur pelabuhan 

(ADPEL) Cilegon banten mengenai kegiatan bongkar/muat dengan 



melampirkan tembusan surat perintah kerja buruh/tenaga kerja bongkar 

muat (TKBM). 

(3) Mengajukan permohonan petugas keamanan di kapal selama 

berlangsung kegiatan. 

b) Bagian supervisi, bertugas : 

(1) Mengkoordinir pelaksanaan bongkar muat diatas kapal seperti 

mengatur buruh, menjadi perantara antara buruh dengan awak kapal. 

(2) Membuat laporan mengenai jam kerja buruh dan membuat laporan 

hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan diatas 

kapal. 

(3) Membuat laporan harian mengenai banyak sedikitnya barang yang 

dimuat atau dibongkar setiap hari yang berisi kwantitas dari barang 

baik dalam meter kubik maupun ton 

c) Staf  Bagian Keuangan 

Dalam menjalankan tugas-tugasnya terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu: 

(1) Bagian Kasir 

(a) Yang menerima dan mengeluarkan cek/uang 

(b) Membuat setoran ke bank 

(c) Membuat bukti/setoran kebank tersebut 

(d) Membuat laporan harian kas 

(2) Bagian akuntansi  

(a) Membuat bukti (bukti kas) penerimaan kas dan pengeluaran. 

(b) Mencatat semua transaksi yang terjadi pada buku harian kas. 

(c) Memposting ke buku besar semua transaksi yang terjadi sehari-

hari. 
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masing dan tergantung juga banyaknya kapal. 

Dalam penyusunan jadwal agar pekerjaan lebih terorganisir setiap shift terdiri 

dari 1 kelompok orang, pembagian jadwal di atur oleh kepala oprasional maka dari itu 

jam shift di bagi menjadi 3 shift yang terdiri dari shift 1 dari jam 06.00 – 14.00, dari 

jam 14.00 – 22.00 dan dari jam 22.00 sampai jam 07.00. 

Di setiap shift terjadi pergantian buruh dan pengawas dalam bergantiaan shift 

akan di beri waktu istirahat paling lama 1 jam untuk menunggu buruh dan 

pengawasannya, berikut adalah contoh jadwal per shiftnya : 

Tabel 2.1. Jadwal Pembagian Shift Kerja PT. Multi Sentana Baja 

S

umber : 

Primer 

PT.Mul

ti 

Sentana 

Baja 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2. Jadwal Jam kerja Karyawan Non Shift PT. Multi Sentana Baja 

 

HARI JAM KERJA JAM ISTIRAHAT 

Senin 08:00 – 16:30 12:00 – 01:00 

Selasa 08:00 – 16:30 12:00 – 01:00 

Rabu 08:00 – 16:30 12:00 – 01:00 

Kamis 08:00 – 16:30 12:00 – 01:00 

SHIFT JAM KERJA JAM ISTIRAHAT 

1 06.00 - 14.00 12.00 - 13.00 

2 14.00 - 22.00 18.00 - 19.00 

3 22.00 - 06.00 24.00 - 01.00 



Jumat 08:00 – 16:30 12:00 – 01:00 

Sumber : Primer PT.Multi Sentana Baja 

  

  

Tabel 2.3. Jadwal Jam kerja Karyawan Shift I  PT. Multi Sentana Baja 

 

HARI JAM KERJA JAM ISTIRAHAT 

Senin 06:00 – 14:00 12:00 – 13:00 

Selasa 06:00 – 14:00 12:00 – 13:00 

Rabu 06:00 – 14:00 12:00 – 13:00 

Kamis 06:00 – 14:00 12:00 – 13:00 

Jumat 06:00 – 14:00 12:00 – 13:00 

Sabtu 06:00 – 14:00 12:00 – 13:00 

Minggu 06:00 – 14:00 12:00 – 13:00 

Sumber : Primer PT.Multi Sentana Baja 

 

 

Tabel 2.4. Jadwal Jam kerja Karyawan Shift II  PT. Multi Sentana Baja 

 

HARI JAM KERJA JAM ISTIRAHAT 

Senin 14:00 – 22:00 18:00 – 19:00 

Selasa 14:00 – 22:00 18:00 – 19:00 

Rabu 14:00 – 22:00 18:00 – 19:00 

Kamis 14:00 – 22:00 18:00 – 19:00 

Jumat 14:00 – 22:00 18:00 – 19:00 

Sabtu 14:00 – 22:00 18:00 – 19:00 



S

umber : 

Primer PT.Multi Sentana Baja 

 

Tabel 2.5. Jadwal Jam kerja Karyawan Shift III  PT. Multi Sentana Baja 

  

 

Sumber : Primer PT.Multi Sentana Baja 

 

6. Visi dan Misi PT. PBM Multi Sentana Baja 

Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran perusahaan diawali 

dengan membuat evaluasi diri dan melakukan analisis secara internal dan eksternal 

untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Langkah 

berikutnya adalah membahas dalam rapat kerja untuk menentukan visi, misi, tujuan 

dan sasaran perusahaan. Pencapaian dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran, 

tentunya juga harus memahami lingkungan sekitar, memperkirakan masa depan dan 

persaingannya bagaimana PT. Multi Sentana Baja sebagai pedoman perusahaan atau 

sebagai tujuan dalam sebuah perusahaan, berikut visi dan misi dari PT. Multi Sentaja 

Baja: 

 

a. Visi  

Mendominasi jasa bongkar muat dari dan keatas kapal di perairan Banten yang 

unggul dalam bidangnya serta dikenal dalam dunia kemaritiman. 

Minggu 14:00 – 22:00 18:00 – 19:00 

HARI JAM KERJA JAM ISTIRAHAT 

Senin 22:00 – 06:00 00:00 – 01:00 

Selasa 22:00 – 06:00 00:00 – 01:00 

Rabu 22:00 – 06:00 00:00 – 01:00 

Kamis 22:00 – 06:00 00:00 – 01:00 

Jumat 22:00 – 06:00 00:00 – 01:00 

Sabtu 22:00 – 06:00 00:00 – 01:00 

Minggu 22:00 – 06:00 00:00 – 01:00 



 

b. Misi. 

Memberikan jasa bongkar muat yang memuaskan pelanggan secara terintegrasi, 

efisien dan dengan biaya kompetitif. 

 

 


