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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

     Dalam memperhatikan kemajuan perdagangan dunia yang akhir-akhir ini 

semakin maju pesat yang khususnya menggunakan kapal laut sebagai 

transportasi yang efisien dalam mengantar barang dagangan ke pasar tujuan, 

salah satunya adalah cara menangani dalam teknik pengepakan yang aman 

dan efisien. 

2.1.1 Pengertian, Jenis-jenis dan Ukuran Container 

a. Pengertian Container 

     Container secara umum dapat digambarkan sebagai gudang 

yang dapat dipindahkan (Removable warehouse) yang digunakan 

untuk mengangkut barang. Merupakan perangkat perdagangan dan 

sekaligus juga merupakan komponen dari pada sistem 

pengangkutan (FDC Sudjatmiko, Drs 1997 : 173). Berbagai macam 

pengertian container atau petikemas sebagai berikut: 

1) Menurut Drs. FDC. Sudjatmiko dalam bukunya yang 

berjudul“Pokok-pokok Pelayaran Niaga” mengungkapkan 

bahwa container secara umum dapat digambarkan sebagai 

gudang yang dapat dipindahkan (Removable warehouse) yang 

digunakan untuk mengangkut barang. Merupakan perangkat 

perdagangan dan sekaligus juga merupakan komponen dari 

pada sistem pengangkutan. 

2) Menurut H. Banu Santoso, BA dalam bukunya yang berjudul 

“Port Terminal Operation” disebut bahwa sesuai dengan 

International Convention For Save Container (CSC) dan 

International Standart Organization (ISO) container adalah 

sebuah peti besar yang terbuat dari logam seperti Alumunium 
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atau logam lainnya serta mempunyai pintu yang dapat dikunci 

dari luar, dan dalam bukunya yang sama mengatakan bahwa 

sesuai dengan Customs Convention On Container 1992 , 

container adalah alat untuk mengangkut barang dengan syarat:  

(a) Seluruhnya/sebagai tertutup sehingga berbentuk peti atau 

kerat dan dimaksudkan untuk diisi barang yang akan 

diangkut. 

(b) Berbentuk permanen dan kokoh sehingga dapat dipakai 

berulangkali untuk pengangkutan barang. 

(c) Dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan 

pengangkutan barang dengan suatu kendaraan tanpa 

terlebih dahulu dibongkar kembali. 

(d) Langsung dapat diangkut, khususnya pemindahan dari 

kendaraan satu ke kendaraan lainnya. 

(e) Mudah diisi dan dikosongkan. 

(f) Mempunyai isi (bag. Dalam) minimal 1 m3. 

     Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa container 

adalah sebuah peti yang digunakan untuk mengangkut barang dan 

merupakan penunjang untuk mempermudah transaksi pengiriman 

barang dalam proses perdagangan. 

b. Jenis-jenis Container 

     Dalam buku “Pokok-pokok Pelayaran Niaga” yang ditulis oleh 

Drs. FDC. Sudjatmiko disebutkan bahwa jenis-jenis container 

sebagai berikut: 

1) Dry Cargo Container 

     Petikemas jenis ini digunakan untuk mengangkut general 

cargo (muatan umum) yang terdiri dari berbagai jenis barang 

dagangan yang kering yang sudah dikemas dalam commodity 

packing (atau “loose”) yang tidak memerlukan perlakuan atau 

penanganan khusus. 
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2) Reefer Container 

     Jenis petikemas ini digunakan untuk mengangkut barang 

yang harus dikapalkan dalam keadaan beku seperti ikan segar, 

daging, sayuran, buah dll barang yang mudah busuk. 

3) Bulk Container 

     Jenis petikemas ini digunakan untuk mengangkut muatan 

curah (bulk cargo) seperti beras, gandum, biji-bijian yang tidak 

dikemas. 

4) Open-side Container 

     Petikemas ini pintunya berada di samping, memanjang 

sepanjang petikemas tidak diberi pintu sebagaimana jenis-jenis 

lainnya melainkan hanya terpal saja guna melindungi muatan 

dari pengaruh cuaca. 

5) Soft Top Container 

     Petikemas ini terbuka pada bagian atasnya, dari mana 

muatan diletakkan kedalam petikemas dan diambil dari sana 

pada pembongkarannya, bagian atas biasanya ditutup terpal 

untuk melindungi muatan terhadap pengaruh cuaca. 

6) Open Top, open Side Container 

     Petikemas ini bagian atas dan sisi-sisinya terbuka, jadi 

hanya berupa geladak dengan empat tiang sudut dan empat set 

lubang untuk memasukkan locking pin. 

7) Hard Top Container 

     Ini adalah nama lain untuk jenis petikemas dry cargo 

container. 

8) Flat Rack Container 

     Ini sebenarnya bukan petikemas karena hanya terdiri 

landasan (platform) saja. Untuk pengapalan barang berat yang 

ukurannya sedikit melebihi luas petikemas. Di kapal flat rack 

container yang disebut juga plat form container ini diletakkan 
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diatas gelada, sebelah kiri dan kanan guna untuk keseimbangan 

kapal. 

9) Tank Container 

     Jenis petikemas ini berupa tangki baja berkapasitas 4.000 

gallon (k1.15.140 liter) yang dibangun di dalam kerangka 

petikemas, mirip seperti tangki yang dimasukkan ke dalam 

petikemas jenis open top, open side. 

Tank container digunakan untuk mengapalkan bahan kimia 

atau bahan cair lainnya sesuai kebutuhan. 

c. Ukuran Container 

     Seperti yang telah di jelaskan oleh H. Banu Santoso, BA dalam 

bukunya “Port Terminal Operation”, ukuran container adalah 

sebagai berikut: 

1) All Steel Container Ukuran 20’ (twenty footer) 

Panjang   : 6.055 M (19’. 10.5”) 

Lebar   : 2.435 M (8’) 

Tinggi   : 2.590 M (8’6”) 

Berat kosong  : 2.210 kg 

Berat muat : 18.111 kg 

Kapasitas   : 30 M3 

2) All Steel Container Ukuran 40’ (fourty footer) 

Panjang   : 12.192 M (40’) 

Lebar   : 2.435 M (8’) 

Tinggi   : 2.590 M (8’6”) 

Berat kosong : 3.801 kg 

Berat muat : 26.681 kg 

Kapasitas  : 67.23 M3 

3) Reefer Container (reefregerated container) 20’ 

Panjang   : 6.055 M (19’10,5”) 

Lebar   : 2.435 M (8’) 

Tinggi   : 2.590 M (8’6”) 
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Berat kosong : 3.311 kg 

Berat muat : 15.144 kg 

Kapasitas  : 25.900 M3 

4) Reefer Container (reefregerated container) 40’ 

Panjang   : 12.192 M (40’) 

Lebar   : 2.435 M (8’) 

Tinggi   : 2.590 M (8’6”) 

Berat kosong : 5.740 kg 

Berat muat : 24.740 kg 

Kapasitas  : 58.810 M3 

 

2.1.2 Pengertian Receiving, Delivery dan Terminal Petikemas 

a. Pengertian Receiving 

     Receiving secara umum penerimaan/pemasukkan barang. 

Receiving mempunyai arti sebagai penerimaan/pemasukkan 

petikemas kedalam terminal penumpukkan container untuk proses 

pengiriman petikemas moda transportasi laut. 

b. Pengertian Delivery 

     Delivery secara umum mempunyai arti yaitu 

penyerahan/pengiriman. Tetapi dalam Terminal Penumpukkan 

biasa disebut penarikkan petikemas atau penyerahan petikemas ke 

pengguna jasa atas pengiriman yang telah dilakukan atau 

sebaliknya. 

c. Pengertian Terminal Petikemas 

     Ada beberapa macam pengertian terminal petikemas sebagai 

berikut: 

1) Terminal petikemas adalah terminal dimana dilakukan 

pengumpulan petikemas dari hinterland atupun pelabuhan 

lainnya untuk selanjutnya diangkut ke tempat tujuan ataupun 

terminal petikemas (Unit Terminal Container disingkat secara 

umum “UTC”). 
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Terminal Petikemas terdiri: 

(a) Dermaga untuk sandar 

(b) Lapangan penumpukkan (container yard) 

(c) Container crane (CC) 

(http://id.wikipedia.org.wiki/terminal_peti_kemas) 

2) Terminal petikemas adalah tempat penimbunan sementara 

petikemas ekspor dan impor, dilengkapi dengan peralatan 

hendling petikemas sesuai sandar pelayanan internasional, 

tersedia lapangan penumpukkan yang memadai dan didukung 

sumber daya manusia yang handal serta dilengkapi dengan 

teknologiinformasi dalam pengelolaan pelayanan petikemas. 

(https://mdk16.wordpress.com/tag/terminal-petikemas/) 

 

2.1.3 Fasilitas Terminal Petikemas 

Fasilitas-fasilitas terminal petikemas terdiri dari: 

a. Dermaga 

     Dermaga adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan. Pada 

dermaga dilakukan berbagai kegiatan bongkar muat barang dan 

orang dari dan ke atas kapal. 

     Di dermaga juga dilakukan kegiatan untuk mengisi bahan bakar 

untuk kapal, air minum, air bersih, saluran untuk air kotor/limbah 

yang akan diproses lebih lanjut dipelabuhan. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Dermaga) 

1) Lapangan Penumpukkan 

(a) Lapangan penumpukkan yang digunakan untuk melayani 

muatan petikemas merupakan salah satu fasilitas utama 

yang digunakan menyimpan petikemas yang berasal dari 

kapal atau yang akan ke kapal. Lapangan penumpukkan 

diperlukan untuk mencegah resiko delay kapal  yang 

mengakibatkan produksi bongkar muat menurun dan 

waktu kapal dan barang di pelabuhan menjadi lama. 

http://id.wikipedia.org.wiki/terminal_peti_kemas
https://mdk16.wordpress.com/tag/terminal-petikemas/
https://id.wikipedia.org/wiki/Dermaga
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(https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/

3763/5.pdf?sequence=1) 

(b) Container yard adalah lapangan yang digunakan untuk 

menumpuk (stacking) container yang dimuat dikapal atau 

dibongkar dari kapal baik full maupun empty. 

(H. Banu Santoso, BA, 1998: 106) 

(c) Peralatan bongkar muat container 

Peralatan bongkar muat container menurut H. Banu 

Santoso, BA (1998: 114) adalah sebagai berikut: 

(1) Gentry Crane / Port Crane : untuk membongkar 

container dari kapal keatas chasis didermaga, dan 

sebaliknya. (operational stevedoring) 

(2) Transtainer Top Loader : untuk menaikkan / 

menurunkan (Lift on / Lift off) ke / dari chasis. 

(operation CY / CFS) 

(3) Super Stacker Straddle Carrier : mengangkut 

sekaligus menaikkan / menurunkan. 

(4) Forklift : untuk lift on / lift off empty container juga 

untuk kegiatan stripping / stuffing. 

(5) Chasis : untuk haulage dari dermaga ke CY atau CFS 

dan sebaliknya. 

(6) Head Truck : alat yang mengangkut container dari 

container crane ke CY dan sebaliknya. 

(7) Sperader : alat bantu yang dipasang di crane, top 

loader, super stacker atau pada forklift untuk 

menghandle berbagai macam container. 

 

 

 

 

 

https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3763/5.pdf?sequence=1
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3763/5.pdf?sequence=1
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2.1.4 Tarif Bongkar Muat Container 

     Tarif ini dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk menunjang 

kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dan 

untuk meniadakan perbedaan (diskriminasi) tarif bongkar muat peti 

kemas yang di angkut oleh kapal asing dengan yang di angkut oleh 

kapal nasional dalam upaya meningkatkan pelayanan jasa palabuhan. 

Tarif FCL (full container load) 

Dikenakan atas jasa biaya pekerjaan: 

a. Membongkar petikemas isi dan kapal mengangkut dan 

menurunkan langsung menyusun di lapangan penumpukkan, 

mengangkut ke container freight station dan menyusun barang di 

tempat penumpukkan untuk diserahkan kepada penerima / 

pemilik, kemudian menentukan petikemas kosong ke lapangan 

penumpukkan di lingkungan kerja pelabuhan. Tidak termasuk 

biaya penyerahan (delivery) ke atas penerima yang disediakan 

oleh penerima / pemilik barang. 

b. Memuat petikemas ke kapal dengan kegiatan yang merupakan 

kebalikan sebagian di maksud pada ketentuan di atas.  

 

2.2 Gambaran Umum Obyek Penulisan 

     Dalam gambaran umum obyek ini membahas tentang sejarah singkat PT. 

Nilam Port Terminal Indonesia (NPTI) Surabaya. 

2.2.1 Sejarah PT. Nilam Port Terminal Indonesi 

     PT. NPTI (Nilam Port Terminal Indonesia) adalah perusahaan 

dalam bidang penyediaan dan pelayanan jasa operator terminal 

bongkar muat barang dan petikemas pelabuhan yang merupakan 

perusahaan konsorsium 6 perusahaan. 

     Untuk saat ini PT. Nilam Port Terminal Indonesia menjalin 

kerjasama dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III), 

Untuk mengoperasikan pelabuhan petikemas multipurpose 

(Serbaguna) yang dioperasikan menggunakan alat bantu 4 unit 
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container crane (CC) ,5 unit Rubber Tyred Gantry (RTG), 30 Unit 

Headtruck/trailer,12 unit headtruck dan trailer untuk kegiatan di 

dalam lapangan penumpukan dengan lahan dermaga 320 meter dan 

lapangan penumpukan seluas 4 hektar dan didukung 18 Unit 

headtruck dan trailer relokasi depo (REPO) untuk kegiatan TL 

container bongkar dan pelayanan depo. 

     PT. Nilam Port Terminal Indonesia didirikan berdasarkan Akte 

Notaris Tri Avianti Merpatiningsih, SH No.13 tanggal 09 juli 2008 

dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Indonesia. 

     Sesuai dengan akte di dirikannya PT. Nilam Port Terminal 

Indonesia, maksud dari perusahaan ini adalah untuk 

menyelenggarakan usaha dibidang penyediaan dan pelayanan jasa 

operator terminal bongkar muat barang dan petikemas serta segala 

kegiatan mengenai kepelabuhan. 

 

2.2.2 Tujuan PT NPTI  

Adapun tujuan dari perusahaan ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengusahakan penyediaan dan pelayanan jasa operator terminal 

bongkar muat petikemas di pelabuhan 

b. Mengusahakan penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan 

dan jasa terkait dengan kepelabuhanan serta usaha jasa terkait 

dengan angkutan perairan. 

 

2.2.3 Visi dan Misi 

a. Visi 

Menjadikan suatu perusahaan yang mampu memberikan 

pelayanan dan kepuasan pelanggan di bidang penyediaan jasa 

operator terminal bongkar muat petikemas di Indonesia. 
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b. Misi 

1) Menyediakan jasa terminal pelabuhan yang berkualitas dan 

mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia. 

2) Menjalankan proses bisnis yang efisien dan efektif dengan 

memperhatikan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan 

Lingkungan). 

3) Memberikan nilai tambah kepada para stakeholder. 
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2.2.4 Struktur Organisasi PT Nilam Port Terminal Indonesia 

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Nilam Port Terminal 

Indonesia 

 

sumber : Data Primer, 2016 
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2.2.5 Tugas Dan Tanggung Jawab Dari Masing-masing Bagian Pada PT. 

Nilam Port Terminal Indonesia (NPTI) Surabaya 

     Dalam melakukan kegiatan usahanya, PT NPTI dibagi menjadi 

beberapa divisi dengan tujuan masing-masing sebagai berikut: 

a. General Manager 

     General manager adalah manajer yang memiliki tanggung 

jawab kepada seluruh bagian/fungsional pada suatu perusahaan 

atau organisasi. General manager memimpin beberapa unit 

bidang fungsi pekerjaan yang mengepalai beberapa atau seluruh 

manager fungsional. General manager bertugas mengambil 

keputusan dan tanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahaan 

serta sebagai pengendalian seluruh tugas dan fungsi-fungsi dalam 

perusahaan. 

     Tugas dan wewenang General manager adalah menetapkan 

kebijakan perusahaan dengan menentukan rencana dan tujuan 

perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

b. Divinisi Human Resources of Development & General Affairs 

(HRD& GA) 

     Bertanggung jawab atas penyusunan personalia perusahaan 

sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya, sumberdaya 

manusia (SDM) yang handal dan terampil. 

c. Divisi Tehnik 

      Bertanggung jawab atas kinerja peralatan dan perawatan 

berupa 5 unit RTG, 12 headtruck untuk mendukung kinerja 

bongkar muat dan divisi operasional. 

     Unit RTG yang dimiliki PT NPTI berkapasitas angkat 

maksimal 40,6 tonne (twin spreader) dengan kapasitas angkat 

container 20’ maksimal 30 tonne dan kapasitas angkat container 

40’ maksimal 35 tonne dengan 8 roda sebagai penggeraknya 

dengan kemampuan penanganan 5 + 1 tier container high cube 

dan 6 + 1 row container. 
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     Unit Headtruck yang dimiliki PT NPTI sejumlah 30 unit 

dengan 12 unit headtruck dalam dan 18 unit headtruck luar. 

     Melakukan perawatan alat agar sesuatu yang tidak diinginkn 

tidak terjadi saat jalannya operasi serta mengoptimalkan tingkat 

pelayanan kepada pengguna jasa agar perusahaan mendapatkan 

nilai lebih dari pengguna jasa yang menggunakan jasa terminal. 

d. Divisi Operasional 

     Bertanggung jawab atas semua kegiatan bongkar muat antara 

lain receiving, loading, discharging, delivery, stacking dan lain-

lain agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Divisi 

operasional terbagi menjadi beberapa bagian dengan job 

description sebagai berikut: 

1) Asisten Manager Operasional dan Planner 

     Bertanggung jawab untuk membantu manager operational 

dalam pengawasan pelaksanaan dan tugas-tugas lain dari 

manager operational demi tercapainya tujuan perusahaan 

serta membuat perencanaan kinerja operasional di 

perusahaan. 

2) Adm. Coordinator 

(a) Rekapitulasi kegiatan operational per unit yang meliputi 

lift on / lift off, receiving / delivery, dan haulage / 

trucking untuk bahan penagihan ke PT. Pelindo III dan 

laporan bulanan. 

(b) Memeriksa dan membuat laporan absensi karyawan dan 

jam kerja lembur karyawan. 

(c) Menginventarisasi barang-barang kebutuhan operasional 

dan membuat berita acara kerusakan aktiva sehingga 

aktiva dan inventaris barang termonitor dengan baik. 

(d) Membuat permintaan barang untuk kebutuhan 

operasional yang bersifat continue. 
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(e) Menjalankan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja 

dalam ruang lingkup tugasnya. 

3) CY Coordinator 

(a) Mengecek kesiapan satu shiff pekerjaan dengan 

melakukan briefing sebelum bekerja, menerima laporan 

dari foreman,dan memeriksa kesiapan dokumen untuk 

memastikan kesiapan operator RTG dan Head Tractor. 

(b) Memantau kegiatan bongkar muat dengan cara 

melakukan  work round, memantau kelancaran 

operasional, dan memantau dari waktu ke waktu progres 

operasional untuk menjamin bahwa kegiatan telah 

dilakukan sesuai dengan prosedur, pencapaian target dan 

keseimbangan operasi container yard dengan dermaga. 

(c) Mengambil solusi dalam memecahkan masalah yang 

timbul dari operasional yang terkait kapal, peralatan 

(RTG dan HT), muatan dan faktor internal dan eksternal 

yang berpengaruh pada satu shift, penyimpangan 

perencanaa, mengendalikan ketidaksesuaian (termasuk 

pelanggaran dan kecelakaan/insiden) yang timbul dan 

membuat laporan dengan menggunakan prosedur yang 

telah ditetapkan agar operasional dapat berjalan lancar 

dan setiap ketidaksesuaian tercatat dan dapat 

ditindaklanjuti. 

(d) Memeriksa hasil kegiatan dan melakukan crosscheck 

hasil produksi per-shift dengan PT. Pelindodan 

menyusun laporan dalam satu shift yaitu jurnal, rekap 

lembur kerja operasi, absensi dan monitoring 

kedisiplinan karyawan. 

(e) Memotivasi shift kerja dan menampung aspirasi bawahan 

untuk menjaga dalam rangka mencapai target produksi. 
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4) Foreman Kapal 

(a) Menerima dan melaksanakan instruksi dari koordinator 

shift tentang rencana kegiatan bongkar muat untuk 

menjamin bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai 

dengan rencana. 

(b) Melaksanakan koordinasi dengan mualim jaga, shipping 

line, dan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) untuk 

menjamin bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai 

dengan rencana. 

(c) Melaksanakan kegiatan pengawasan operasional bongkar 

muat dan memastikan container yang dibongkar atau 

dimuat dari/ke kapal sesuai dengan daftar loading 

list/discharging list untuk menjamin bahwa kegiatan 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan target 

perusahaan. 

(d) Mengkoordinasi dan mengarahkan TKBM 

(e) Mengarahkan dan memandu operator container crane 

untuk pelaksanaan kerja bongkar muat. 

(f) Melakukan serah terima container yang tidak sesuai 

dengan menerbitkan container damage report (CDR), 

membuat jurnal kegiatan, dan melaporkan adanya 

kendala-kendala yang terjadi kepada koordinator shift, 

agar permasalahan dapat segera mendapatkan solusi 

yang baik dan benar. 

5) Foreman Lapangan (stackman) 

(a) Melaksanakan instruksi dari koordinator lapangan 

rencana kegiatan di container yard untuk menjamin 

kegiatan sesuai dengan rencana dan melakukan 

koordinasi dengan foreman kapal. 

(b) Memberikan instruksi dan memeriksa hasil stacking 

kepada operator RTG. 
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(c) Memeriksa kondisi fisik container yang akan di-stack 

yaitu nomer container dengan job order receiving serta 

kondisi seal masih terpasang atau tidak. 

(d) Mencatat hasil stack container ke dalam bay block 

termasuk shifting. 

(e) Melaporkan kendala-kendala yang terjadi kepada 

koordinator lapangan agar permasalahan dapat segera 

mendapatkan solusi yang baik dan benar. 

6) Operator RTG 

(a) Menerima dan melaksanakan instruksi kerja dari 

koordinator lapangan tentang rencana kegiatan lift on / 

lift off dengan mengikuti rencana kerja yang ditetapkan 

dari koordinator lapangan (stackman) untuk menjamin 

kegiatan kerja terkoordinasi secara baik dalam 

menunjang tercapainya target operational. 

(b) Memberitahukan hour meter (HM) awal hingga akhir 

operasional dengan membaca alat dan menginformasikan 

ke checker RTG untuk dicatat ke daily report. 

(c) Melaksanakan kegiatan lift on / lift off container dari dan 

ke chasis, mengikuti instruksi kerja operasional RTG, 

dan mengikuti ketentuan / persyaratan K3 (kesehatan dan 

keselamatan kerja) untuk menjamin target operasional 

harian. 

(d) Melaporkan adanya kendala-kendala operasional (teknis 

peralatan atau insiden) yang terjadi kepada koordinator 

lapangan dengan menggunakan alat komunikasi yang 

ada agar permasalahan dapat segera mendapatkan solusi. 

(e) Melakukan pemeriksaan RTG saat serah terima dan 

mencatatnya pada daily maintenance dengan mengacu 

pada instruksi kerja (IK) operasional RTG untuk 
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menjamin peralatan dalam kondisi layak pakai sebelum 

dioperasikan. 

7) Operator Head Truck 

(a) Menerima dan melaksanakan instruksi kerja dari 

koordinator lapangan tentang rencana kegiatan haulage, 

dan mengikuti rencana kerja yang ditetapkan koor-lap. 

(b) Mencatat semua container yang di-haulage ke tally sheet 

dan mengisi lembar kerja operasi unit. 

(c) Melakukan haulage ke dan dari lapangan menuju ke dan 

dari dermaga dengan mengikuti instruksi foreman 

lapangan, dan mengikuti instruksi kerja operasional head 

tractor. 

(d) Melaporkan adanya kendala-kendala operasional (teknis 

peralatan atau insiden) yang terjadi kepada koordinator 

lapangan dengan menggunakan alat komunikasi yang 

ada atau melalui foreman lapangan agar permasalahan 

segera mendapatkan solusi yang baik dan benar. 

(e) Memastikan armada yang akan digunakan dalam kondisi 

layak pakai sebelum dipakai dengan ikut serta dalam 

daily maintenance. 

8) Asisten Manager Operasional Repo dan Planner 

     Bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional repo 

dan perencanaan kegiatan operasional repo serta membantu 

tugas-tugas dari manager operasional. 

9) Adm Repo 

(a) Meng-input, merekapitulasi, dan melampirkan semua 

dokumen hail kegiatan operasional relokasi dan bongkar 

truck loosing ke dalam list sebagai dasar bukti penagihan 

ke pengguna jasa. 

(b) Membuat laporan harian produksi repo yang disajikan 

untuk management. 
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(c) Memeriksa dan membuat laporan absensi dan jam kerja 

lembur karyawan sesuai peraturan yang berlaku. 

(d) Membuat permintaan barang kebutuhan operaional yang 

bersifat continue. 

10) Foreman Repo 

(a) Melakukan koordinasi dengan pihak shipping line, koor-

lap, foreman kapal, dan foreman lapangan. 

(b) Mengkoordinir dan mengarahkan operator head truck 

repo. 

(c) Melakukan koordinasi dengan petugas depo pengguna 

jasa untuk mengurangi hambatan-hambatan yang muncul 

agar kegiatan relokasi dan bongkar truck loosing berjalan 

lancar dalam target operasional. 

e. Divisi Financial & Accounting 

     Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan financial dan accounting 

guna mencapai sasaran organisasi. Bertanggung jawab secara 

langsung untuk memastikan kegiatan financial dan accounting 

dalam perusahaan yang dijalankan bersama para anggota dari 

perusahaan. 

f. Divisi Logistic & Workshop 

     Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan logistic dan workshop 

guna mencapai sasaran organisasi. Bertanggung jawab langsung 

untuk memastikan kegiatan logistic dan workshop dalam 

perusahaan yang dijalankan bersama anggota dari perusahaan 

tersebut. 
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2.2.6 Sistematika Penulisan 

     Adapun sistematika penulisan yang dituangkan dalam penelitian 

ini adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

     Pada bab ini penulis memberikan gambaran kepada pembaca 

kearah dasar pemikiran yang pada akhirnya merupakan titik tolak 

pembahasan materi secara keseluruhan. Bab ini tentang Latar 

Belakang Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Metode 

Pengumpulan Data, Manfaat Prada serta Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

     Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian 

container, jenis–jenis container dan ukuran-ukuran container, 

pengertian Receiving, Delivery, peralatan bongkar muat container, 

pengertian terminal petikemas, fasilitas terminal petikemas dan tarif 

bongkar muat container. 

BAB III TUJUAN UMUM 

     Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data. 

BAB IV  PEMBAHASAN MASALAH 

     Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai dokumen–

dokumen, peralatan bongkar muat container, proses kegiatan 

receiving container dan biaya–biaya yang timbul dalam kegiatan 

receiving container. 

BAB V PENUTUP 

     Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Kesimpulan 

dan Saran. Penulisan karya tulis ini diakhiri dengan daftar pustaka 

dan lampiran–lampiran yang telah diambil selama pelaksanaan 

prada. 

  

 


