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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

     Sejalan dengan pelaksanan pembangunan di Indonesia yang sasaran 

utamanya di bidang pembangunan ekonomi, maka kegiatan perdagangan 

merupakan salah satu sektor pembangunan ekonomi, senang tiasa ditumbuh 

kembangkan peranannya. Untuk memperlancar arus barang dan jasa guna 

menunjang kegiatan perdagangan tersebut, diperlukan adanya sarana 

pengangkutan yang memadai, baik pengangkutan melalui darat, laut maupun 

udara. 

    Melihat kenyataan bahwa kondisi Indonesia yang merupakan negara 

kepulauan dimana wilayah perairan jauh lebih luas dibanding daratan dan 

memiliki letak geografis yang strategis yang berbatasan dengan  dua benua 

dan dua semudar, yaitu benua Asia dan benua Australia serta samudra Pasifik 

dan samudra Hindia. merupakan hal yang wajar apabila pembangunan dan 

pengaturan transportasi laut ini perlu mendapat perhatian yang besar.  

Pelayaran mempunyai peranan yang penting di bidang perdagangan 

internasional maupun nasional, karena didalamnya mengandung manfaat 

yang dapat menguntungkan negara dibidang transportasi laut, sarana 

transportasi kuhsusnya melalui laut harus memadai dan mencukupi. 

Transportasi melalui laut memainkan peran penting dalam sistem 

perdagangan saat ini. Berbagai jenis barang di seluruh dunia bergerak dari 

satu tempat ke tempat lain melalui laut.maka pelaksanaan pembangunan di 

sektor transportasi laut oleh MPR RI  telah digariskan sebagai berikut : 

“Transportasi laut sebagai bagian darisistem transportasi nasional perlu 

dikembangkan dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara yang 

mempersatukan seluruh wilayah Indonesia, termasuk lautan nusantara sebagai 

kesatuan wilayah nasional. Pengembangan transportasi laut harus mampu 

menggerakkan pembangunan Indonesia dengan mengutamakan keteraturan 

kunjungan kapal yang dapat menggairahkan tumbuhnya perdagangan dan 
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kegiatan pembangunan umumnya. Laut nusantara sebagai lahan usaha 

kelautan mengharuskan pengutamaan pelayaran nusantara nasional yang 

mampu menjamin tersedianya pelayanan transportasi laut yang layak dan 

aman sekaligus menciptakan lapangan kerja.”(Ketetapan MPR RI 

No.II/MPR/1993 tentang GBHN,1993) . 

     Sesuai dengan amanat GBHN diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pembangunan di sektor transportasi laut antara lain diarahkan untuk 

meningkatkan kegiatan perdagangan antar pulau, disamping perdagangan 

antar Negara ( impor-ekspor ). Adanya peningkatan arus barang dan jasa 

melalui kegiatanperdagangan melalui laut tersebut, maka keberadaan 

perusahaan jasa pengangkutan laut maupun perusahaan jasa yang memiliki  

kaitannya dengan kegiatan pengangkutan melalui laut, seperti Perusahaan 

Ekspedisi Muatan Kapal Laut ( EMKL ) maupun  Perusahaan Bongkar Muat  

( PBM ) memiliki peranan yang sangat besar . 

     Dengan semakin tumbuhnya perusahaan bongkar muat barang dan jasa 

melalui laut serta sejalan dengan berkembangnya kegiatan pengangkutan laut, 

maka pemerintah berusaha mengatur kegiatan perusahaan pengangkutan laut 

melalui penerbitan Inpres No. 4 Tahun 1985 tentang kebijaksaan kelancaran 

arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi yang kemudian diperbaharui 

dengan Inpres No. 3 Tahun 1991 tentang kebijaksanaan kelancaran arus 

barang untuk menunjang kegiatan ekonomi . 

      Mengingat kegiatan usaha PBM meliputi kegiatan pembongkaran dan 

pemuatan barang dari dan ke kapal pengangkut, maka pada prinsipnya 

kegiatan PBM ini merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan 

pengangkutan barang melalui laut. Dimana barang yang akan diangkut ke 

kapal memerlukan pembongkaran untuk dipindahkan baik dari gudang lini I 

maupun langsung dari alat angkutnya. Demikian halnya dengan barang yang 

akan diturunkan dari kapal juga memerlukan pembongkaran dan dipindahkan 

ke gudang lini I maupun langsung ke alat angkutan berikutnya. 
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     Usaha bongkar muat yang dilakukan perusahaan bongkar muat merupakan 

kegiatan jasa yang bergerak dalam kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal, 

yang terdiri dari kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery. 

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). 

Semua itu bertujuan untuk untuk mepermudah pemuatan dan pembongkaran 

barang agar proses pembongkaran ataw pemuatan berjalan dengan rancar dan 

tepat waktu . 

    Dalam kemajuan jaman perusahan bongkarmuat merupakn peran utaman 

dalam bidang bongkar muat yang akan diamati, salah satu perusahaan 

bongkar muat yaitu  PT. Multi Sentana Baja merupakan Perusahaan bongkar 

muat yang telah berpengalaman lebih dari 28 (dua puluh delapan) tahun di 

perairan Banten serta merupakan sub bagian dari sistem produksi  PT. 

Krakatau Steel. Adapun alasan pemilihan judul sebagai berikut. Karena 

begitu pentingnya sistem dan prosedur kerja bongkar muat dalam kelancaran 

arus barang dalam dunia perdagangan niaga, untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut berdirilah perusahan bongkar muat yang di kelolah oleh pemerintah 

ataupun swasta yaitu  PT. Multi Sentana Baja yang bergerak dalam bidang 

jasa bongkar muat  : 

1. dalam menangani pemuatan dan pembongkaran tidak selalu dilakukan 

secara aman dan benar, tidak sedikit dari mereka mengabaikanya. Jadi 

dalam hal ini fungsi dari kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh PT. 

Sentana Baja dapat melakukan tugas-tugas yang sangat besar untuk kapal 

barang dan jasa bongkar muat dari kapal tiba sampai kapal berangkat, dan 

dapat menekan sekecil mukin kerusakan barang dan keselamatan perkerja 

bongkar muat. 
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2. Aktivitas kerja di pelabuhan adalah kegiatan yang kompleks yang dimaksu 

tidak hanya menjadi salah satu jenis aktivitas di sana, mulai dari yang 

sederhana hingga yang berskala internasional. Sebagai contoh, antar-pulau 

pengiriman barang untuk ekspor dan impor barang dari luar negeri . 

     Penulis tertarik dalam pengambilan judul ini sebab ingin mengetahui 

sampai sejauh mana sistem dan perlaksanan bongkar muat tersebut dalam 

menyelesaikan dan menghadapi perkerjan tersebut, untuk mengatasi barang 

supaya barang tida banyak barang yang rusak bahkan tida ada yang rusak. 

Sehingga dapat meperlancar arus bongkar muat barang di pelabuhan, maka 

akan mendapatkan hasil yang di harapkan oleh penerima ataw pemilik 

barang. 

     Atas dasar tersebut penulis memiliki alasan untuk mengesahkan karya 

tulis ini dengan judul “ PROSES KEGIATAN PEMBONGKARAN STEEL 

BILLET PT. MULTI SENTANA BAJA DI PELABUHAN CILEGON 

BANTEN”. 

     Dalam penelitian selanjutnya penulis berharapa untuk dapat mengetahui 

prosedur perlaksanaanpembongkaran steel bilet tersebut berlangsung. Setelah 

penulis mengetahui diharapkan dapat menerapkan ilmu yang di peroleh 

selama mengikuti perkuliahan pada perkerjan di lapangan. Selain itu penulis 

sangat membutuhkan data saat mengikuti peraktek untuk penyusunan karya 

tulis . 

 

1.2 Rumusan Masalah 

     Dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat barang, perusahaan bongkar 

muat bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dalamproses 

bongkar muat, baik terhadap kerusakan barang, kekurangan barang serta 

hilangnya barang mulai dari kegiatan stevedoring, cargodoring, dan 

receiving/delivery. Disamping itu perusahaan bongkar muat juga menemui 

hambatan-hambatan baik yang bersifat teknis maupun non teknis didalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perusahaan bongkat 

muat. 
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     Keterbatasan waktu dan begitu luasnya masalah yang dihadapi, supaya 

tida menyimpang dari tema dan judul maka penulis membuat batasan-batasan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana cara menangani kapal pada saat persiapan pembongkaran.PT. 

Multi Santana Baja di pelabuhan Cigading Banten  

2. Dokumen apa saja yang diperlukan dala kegiatan bongkar steel bilet  

3. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan kerja 

pembongkaran steel bilet di pelabuhan Cigading Banten  

 

1.3 Tujuan, Manfaat, Dan Kegunaan Penulisan  

1. Tujuan Penulisan  

     Penulis ingin meperaktekan secara  langsung di dalam dunia kerja agar 

kami dapat mengerti dan mepunyai pengalaman baru di dunia kerja. Sesuai 

dengan judul penulis, maka penulis mepunyai tujuan sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui bagimana kegiatan pelaksanaan pembongkaran 

basteel bilet yang di lakukan PT. Multi Sentana Baja di Pelabuhan 

Cigading Bnaten  

b. Untuk mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan dala kegiatan 

bongkar steel billet 

c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 

kerja bongkar pembongkaran steel bilet di pelabuhan Cigading Banten 

dan cara mengatasinya 

2. Manfaat penulisan  

     Nilai yang terkandung dari suatu penelitian tidak terlepas dari besarnya 

manfaat yang akan diperoleh dari penelitian itu. Dengan adanya penelitian 

ini manfaat yang akan penulis rumuskan adalah sebagaiberikut:  

a. Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menamba pengetahuan 

penulis khususnya yang berkaitan dengan kegiatan bongkar muat 

barang dari dan ke kapal di pelabuhan dan permasalahannya. 
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b. Secara Praktis  

Digunakan sebagai landasan dasar bagi pihak-pihak yang bersangkutan 

untuk mendapatkan manfaat bagi masing-masing pihak, yaitu sebagai 

berikut. 

1) Lembaga Pendidikan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bidang studi 

KPN (ketatalaksanaan), serta menambah bekal materi kepelabuhan 

kuhusunya mengenai kegiatan bongkar barang di pelabuhan. 

2) Masyarakat  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi 

masyarakat khususnya para pemakai jasa pekerjaan bongkar barang 

dari dan ke kapal di pelabuhan. 

3) PT Multi Santan Baja ( Perusahaan Bongkar Muat )  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan 

bagi perusahaan dalam meningkatkan pelayanannya bagi para 

pemakai jasa pekerjaan bongkar muat barang, serta mengatasi 

permasalahan yang dihadapinya. 

3. Kegunaan penulis 

     Adapun kegunaan daripada penulisan karya tulis ini dari hasil praktek 

darat adalah : 

a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbanganilmu 

pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan kegiatan bongkar muat 

steel billet di pelabuhan Cigading Banten. 

b. Bagi perusahaan, tulisan ini diharapkan dapat memberi masukan 

sebagai bahan evaluasi dalam rangka prosedur kerja kegitan bongkar 

muat di PT. Multi Sntana Baja.  

c. Sebagai persyaratan untuk pelaksanaan atau penyelesaian Program 

Diploma III Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan . 

d. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca mengenai 

penanganan pembongkaran steel billet. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

     Agar dapat diperolehnya suatu susunan dan pembahasan yang sistematik 

dan terarah pada suatu masalah yang di pilih dan supaya tidak bertentangan 

satu sama lain, maka penulis memberikan gambaran secara garis besar atas 

penulisan proposal karya tulis ini nantinya. Adapun sistematika penulisan 

yang akan dituangkan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang judul penelitian, latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode 

pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang ruang lingkup perusahaan pelayaran, 

pengertian stevedoring, fungsi dan tugas pokok stevedoring 

company, macam- macam dokumen yang berkaitan dalam kegiatan 

pembongkaran dan diuraikan sejarah singkat PT Krakatau Bandar 

Samudera, struktur organisasi dan tanggung jawab masing – 

masing serta visi – misi perusahaan. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis dan sumber data saat 

melaksanakan praktek darat disertai metode pengumpulan data. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penulis akan membahas tentang bagaimana prosedur pelayanan 

kegiatan pembongkaran di lapangan di mulai dari persiapan 

pembongkaran sampai selesai pembongkaran di pelabuhan. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan yang 

merupakan rangkuman dari BAB IV serta saran – saran yang 
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merupakan solusi dari permasalahan yang terjadi guna untuk 

peningkatan perusahaan. 


