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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Bongkar Muat 

1. Pengertian Perusahaan Bongkar Muat (PBM)  

     Sejalan dengan semakin meningkatnya perkembangan ekonomi 

dewasa ini di Indonesia, terutama mengenai kegiatan perdagangan 

internasional, sehingga menghasilkan frekuensi arus baran dan jasa 

melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia semakin meningkat pula. 

Untuk itu perkembangan perusahaan jasa pengangkutan melalui laut 

berikut perusahaan perusahaan yang erat kaitannya dengan kegiatan 

pengangkutan tersebut, seperti perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal 

Laut (EMKL) maupun Perusahaan Bongkar Muat (PBM) juga 

semakin banyak bermunculan. 

     Mengenai Perusahaan Bongkar Muat Barang (PBM) ini telah 

dirumuskan di dalam Peraturan Mentri Perubungan Nomer KM. 21 

Tahun 2007 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang 

Dan Pada Pelabuhan Laut Yang Diselenggarakan Oleh Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan Pasal 1 yaitu “ perusahan 

bongkar muat yang selanjutnya disingkat dengan PBM adalah 

perusahan berbadan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk 

menyelengarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar/muat barang 

dari dan kekapal.” 

     Dengan memahami pengertian PBM di atas menunjukkan bahwa 

kegiatan perusahaan jasa ini pada prinsipnya merupakan bagian dari 

kegiatan pengangkutan barang melalui kapal laut. Dalam hal mana, 

setiap barang angkutan yang akan diangkut ke atas kapal 

memerlukan pembongkaran dan dipindahkan ke dalam gudang Lini I 

di pelabuhan maupun langsung kealat angkutan barang berikutnya. 

 



   10 

2. Pengertian Bongkar Muat Barang  

     Kegiatan bongkar muat barang di  pelabuhan dari dan ke kapal 

pada dasarnya merupakan salah satu  mata rantai kegiatan 

pengangkutan melalui laut. Kegiatan bongkar muat barang dari dan 

ke kapal itu sendiri dirumuskan sebagai berikut. 

     Pekerjaan membongkar barang dari atas palka kapal dan 

menempatkannya diatas dermaga atau kedalam tongkang atau 

kebalikannya memuat dari atas dermaga atau dari dalam tongkang 

dan menempatkannya keatas dek atau kedalam palka kapal yang 

menggunakan derek kapal. 

     Dari pengertian kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan 

diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya bongkar muat barang 

tersebut merupakan kegiatan pemindahan barang angkutan, baik dari 

kapal pengangkut ke dermaga atau ke tongkang maupun sebaliknya 

dari dermaga atau tongkang ke atas dek kapal pengangkut. 

3. Fungsi Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di Pelabuhan 

     Penyelengaraan kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke 

kapal di pelabuhan, secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di 

Perairan, kegiatan usaha bongkar muat barangPasal 80  Keputusan 

tersebut  menetapkan : 

a. Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 79 ayat (2) hurup a merupakan kegiatan usaha yang 

bergerak balam bidang bongkar dan muat dari dan ke kapal di 

pelabuhan yang meliputi kegiatan   setevedoring, cargodoring, 

dan receiving/delivery 

b. Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagimana dimaksudpada 

ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk 

bongkar muat barang dipelabuhan. 

c. Selain badan usaha sebagimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan 

bongkar muat barang tertentu dapat dilakuakan oleh perusahan 
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angkuatan laut nasisonal hanya untuk kegiatan bongkar muat 

barang tertentu untuk kapal yang dioprasikan. 

d. Kegiatan bongkar muat sebagaiaman dimaksud pada ayat (3) 

yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut, izin usah melekat 

pada izin usaha pokonya 

e. Barang tertentu sebagimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 

barang 

1) Milik penumpang. 

2) Curah cair yang dibongkar atau dimuat melalaui pipa. 

3) Curah kering yang dibongkar atau dimuat melalau conveyor 

atau sejenisnya. 

4) Yang diangkut di atas kendaran melalui kapal Ro-Ro. 

f. Perusahan angkutan laut nasional dapat melakukan bongkar muat 

semua jenis barang apabila pelabuhan tersebut tidak terdapat 

perusahan bongkar muat barang. 

g. Perusahan angkutan laut nasional sebagimana dimaksud pada ayat 

(6) harus memiliki kapal yang dilengkapi dengan peralatan 

bongkar muat barang dan tenaga ahli. 

     Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa perusahaan 

pelayaran (pengangkut) yang menyelengarakan pengangkutan 

barang melalui laut dari satu pelabuhan kepelabuhan 

lainnyadiperbolehkan melakukan kegiatan bongkar muat barang, 

akan tetapi kegiatan bongkar muat barang hanya untuk bongkar 

muata barang tertentu, dan apabila di pelabuhan tersebut tida 

terdapat perusahan bongkar muata barang itupun kapal harus 

dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli. 

Dengan demikian pada prinsipnya kedudukan PBM terpisah dengan 

perusahaan pelayaran (pengangkut), sehingga fungsinyapun berbeda 

dengan pengangkut. 

     Perusahan pelayaran dalam kedudukannya sebagai pengangkut 

dalam kedudukannya sebagai pengangkut dalam menyelenggarakan 
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pengangkutan barang melalui laut berfungsi untuk meningkatkan 

kegunaan dan nilai barang yang diangkut, dalam arti bahwa adanya 

kegiatan pengangkutan barang tersebut dituntut untuk mampu 

meningkatkan kegunaan dan nilai barang pada saat sebelum dan 

sesudah dilakukannya pengangkutan barang yang bersangkutan. 

Sedangkan fungsi PBM dalam kedudukannya sebagai mata rantai 

kegiatan pengangkutan barang melalui laut, sebagaiman ketentuan 

pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  

20 tahun 2010 yaituKegiatan usaha bongkar muat barang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) hurup a merupakan 

kegiatan usaha yang bergerak balam bidang bongkar dan muat dari 

dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan   setevedoring, 

cargodoring, dan receiving/delivery 

     Dalam melakukan fungsinya tersebut, sesuai dengan ketentuan 

pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  

20 tahun 2010 PBM dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang 

dari dan ke kapal baik dalam bentuk kegiatan Stevedoring, 

Cargodoring maupun Receiving/Delivery. 

     Dengan demikian dalam melakukan fungsinya untuk 

memindahkan barang angkutan, PBM dapat melakukan kegiatan 

pemindahan barang angkutan dari dan ke kapal baik dari gudang 

Lini I yang berada di pelabuhan maupun pemindahan barang 

angkutan secara langsung dari dan ke alat angkutan darat. 

4. Ruang Lingkup Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan 

          Sebagaimana telah diterangkan di atas, bahwa fungsi PBM adalah 

memindahkan barang angkutan dari dan ke kapal baik dari dan ke 

Gudang Lini I maupun langsung ke alat angkutan. Kegiatan 

pemindahan barang tersebut terdiri dari kegiatan Stevedoring, 

Cargodoring maupun Receiving/Delivery . 

     Lebih lanjut Peraturan Mentri Peruhubngan Republik Indonesia 

Nomer PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran dan 
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Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan ke Kapal Pasal 1 

menegaskan bahwa ruang lingkup kegiatan bongkar muat barang di 

pelabuhan meliputi : 

a. Stevedoring 

     Adalah kegiatan membongkar barang dari kapal ke 

dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari 

dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun 

dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek 

darat. 

b. Cargodoring 

    Adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala 

(extackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke 

gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya. 

c. Receiving /Delivery 

    Adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat 

penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan 

sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan 

penumpukan atau sebaliknya. 

     Berdasarkan jenis kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan  

tersebut  dapat diketahui bahwa pada hakekatnya ruang lingkup 

kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan terdiri dari 3 bentuk 

kegiatan pemindahan barang dari dan ke kapal. 

5. Batas Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat (PBM) 

     Mengingat kegiatan bongkar muat barang merupakan mata rantai 

dari kegiatan pengangkutan barang melalui laut, sehingga dalam 

penyelenggaraannya tidak dapat dilepaskan dari Perum Pelabuhan, 

EMKL, maupun Pengangkut. Oleh karenanya dalam menguraikan 

batas tanggung jawab PBM ini perlu diketahui mengenai batas 

tanggung jawab Perum Pelabuhan, EMKL, maupun Pengangkut. 
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a. Batas Tanggung jawab Perum Pelabuhan  

          Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan adalah Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang diberi wewenang untuk 

menyelenggarakn pengusahaan pelabuhan-pelabuhan. 

Berdasarkan Keputusan Dirjen Perla.No.AL.62/1/1-85, Pasal 11, 

dapat diketahui bahwa tugas Cabang Perum Pelabuhan meliputi :  

1) Menyiapkan rencana bongkar muat dan pelayaran kapal.  

2) Menyelesaikan prosedur administrasi pemakaian fasilitas 

pelabuhan  

3) Mempersiapkan dan mengarahkan peralatan, tenaga kerja 

pelaksana serta melaksanakan pelayanan  

4) Untuk keselamatan barang, mengatur penggunaan dan 

ketertiban ruangan di tempat penumpukan barang yang ada di 

pelabuhan  

5) Meneliti kebenaran jumla ukuran dan jenis barang yang 

dibongkar/dimuat serta ketepatan waktu penggunaan fasilitas 

pelabuhan. 

6) Memungut dan menerima uang pemakaian jasa pelabuhan 

sesuai  dengan ketentuan yang berlaku. 

     Dengan tugas tersebut diatas, maka batas tanggung jawab 

Perum Pelabuhan adalah sebagai berikut : 

1) Tersedianya fasilitas pelabuhan, meliputi fasilitas labuh/tambat 

kapaldan fasilitas tempat penumpukan barang angkutan laut. 

2) Terlaksananya pelayanan jasa pelabuhan, meliputi 

pelayananpengeluaran barang atas dasar bukti pembayaran 

uang penumpuka dan uang dermaga berikut surat jalan dari 

PBM, serta pelayananpungutan maupun penerimaan uang 

pemakaian jasa pelabuhan. 

3) Keselamatan barang angkutan sesuai dengan kondisi pada saat 

serah 
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b. Batas Tanggung jawab EMKL  

    Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah 

perusahaan yang tugasnya melakukan pengurusan dokumen-

dokumen dan pekerjaan yang menyangkut 

menerima/menyerahkan muatan yang diangkut melalui laut untuk 

diserahkan kepada/diterima dari perusahaan pelayaran untuk 

kepentingan pemilih barang. ( Keputusan Menteri Perhubungan 

No. KM.82/AL.305/Phb-85, Pasal 1:162 ). Berdasarkan tugas 

EMKL tersebut, maka batang tanggung jawab EMKL meliputi : 

1) Terselesaikannya pengurusan dokumen-dokumen angkatan 

laut, yang meliputi dokumen ekspor dan impor. 

2) Terlaksananya penyelesaian kewajiban kepada 

PerumPelabuhan melalui PBM berdasakan Delivery Order 

(DO) yang ada.  

3) Terlaksananya pengangkutan barang dari gudang pemilik 

barang ke dermaga dan/atau dari dermaga ke gudang penerima 

barang.  

4) Terjaminnya keselamatan barang di dalam gudang 

penyimpanan selama pengurusan dokumen masih dalam proses 

penyelesaian. 

c. Batas Tanggung jawab Pengangkut  

     Pengangkut sebagai pihak yang mengusahakan dan 

melaksanakan kegiatan pengangkutan barang melalui laut, sudah 

barang tentu bertanggung jawab pula terhadap barang angkutan 

yang diterimanya dari pengiriman barang yang bersangkutan. 

Mengenai tanggung jawab pengangkut ini, telah diatur dalam 

ketentuan-ketentuan perundang-undangan maupun konvensi 

internasional mengenai penyelenggaraan pengangkutan barang 

melalui laut. 

     Mengenai perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesiadalam kaitannya dengan pengangkutan barang melalui 
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laut ini, terutama mengenai tanggung jawab pengangkut diatur 

dalam Pasal 468 sampai dengan Pasal 480 KUHD. Berdasarkan 

ketentuan KUHD tersebut, maka batas tanggung jawab 

pengangkut antara lain meliputi : 

1) Terjaminnya keselamatan barang angkutan selama dalam 

pelayaran (perwalian pengangkut). 

2) Terselesaikannya pembayaran ganti rugi atas kehilangan atau 

kerusakan seluruhnya atau sebagian dari barang angkutan.  

3) Terselesaikannya pembayaran ganti rugi, seperti halnya 

mengganti kerugian barang-barang atas kehilangan atau 

kerusakan barang-barang angkutan  berharga baik sebagian 

atau seluruhnya, yang tidak diberitahukan sebelumnya 

keberadaan barang angkutan   berharga tersebut oleh pengirim 

kepada pengangkut.  

4) Terselesaikannya pembayaran ganti rugi atas keterlambatan 

penyerahan barang angkutan barang kepada pihak penerima. 

d. Batas Tanggung jawab PBM 

     Sebagaimana telah dirumuskan di dalamPeraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2010, maka tanggung jawab 

pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran barang angkutan dari 

dan ke kapal tidak lagi menjadi beban pihak perusahaan pelayaran 

(pengangkut), melainkan dilimpahkan kepada Perusahaan 

Bongkar Muat Barang (PBM). Dengan demikian batas tanggung 

jawab PBM dalam menyelenggarakan kegiatannya antara lain 

meliputi : 

1) Tercapainya kelancaran dan keselamatan kegiatan bongkar 

muat barang angkutan, berikut penyerahan barang 

danpenerimaan barang angkutan. 

2) Terjaminnya keselamatan kerja dari para tenaga kerja PBM 

selama   melaksanakan kegiatan bongkar muat barang 

angkutan.  
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3) Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan 

kegiatan bongkar muat barang angkutan yang memadai.  

4) Terselesaikannya kewajiban PBM terhadap Perum Pelabuhan.  

5) Terjaminnya kebenaran dari isi laporan kegiatan bongkat muat 

barang angkutan. 

2.1.2 Steel Bilet 

1. Pengertian Steel Bilet 

     Billet adalah baja batangan yang dibuat dari hasil pengecoran biji 

besi (pig iron) maupun besi bekas yang dilebur dengan temperatur 

tertentu serta dituang dalam cetakan  ukuran tertentu Bilet yang 

dibuat di pabrik Billet baja Krakataw mempunyai dua ukuran, yaitu 

130x130 mm dengan panjang 12m dan 120x120 dengan panjang  9m. 

Billet baja yang merupakan produk setengah jadi ini kemudian di 

kirim ke Wire Rod Mill (WRM) untuk diolah lagi menjadi gulunga-

gulungan baja dengan ukuran yang di sesuaikan dengan kebutuhan. 

Hasil olahan bilet baja yang sering kita temukan dikehidupan  sehari- 

hari contonya berupa seperti kawat,baja beton, per kasur, kawat las, 

baud, mur, dan lain lain. 

2. Bahan Baku PembuatanSteel Bilet 

     Pada pembuatan billet digunakan bahan baku maupun paduan-

paduan tertentu demi meperoleh hasil yanmg sesuai dengan yang 

diharapkan. Adapun beberapa bahan dan panduan dasar yang 

digunakan dalam pembuatan bilet adalah sebagi berikut : 

1) Besi Spons (Sponge Iron) 

Besi spons merupakan salah satu bahan baku utama dalam 

pembuatan billet. Besi spons di olah dari bahan baku biji besi 

dalam bentuk pellet 

2) Besi Tua (Scrap) 

Besi merupakan bahan utama pembuatan bilet baja sebagai 

sumber unsur besi yang cukup besar dari limbah besi bekas rumah 

tangga maupun  indrustri. 
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3) Batu Kapur (Lime Stone) 

Batu kapur adalah unsur yang sengaja ditambahkan pada proses 

pelebura. Tujuan penambahan unsur kapur disinih sebagai 

pengatur basisitas baja cair sehingga unsur unsur kotor yang tida 

diharapkan seperti posfor dan sulfut terangkat keatas dan keluar. 

4) Unsur-unsur paduan 

Unsur paduan tersebut diantaranya adalah almunium yang 

berfungsi sebagai pengikat oksigen supaya pada peroses 

pengadukan logam cair, oksigen ang ada didalam logan cair 

tersebut dapat bereaksi dengan almunium sehingga tida ada 

oksigen yang terperangkap dalam logam cair karena dapat 

menimbulkan cacat. 

 

2.2 Gambaran Umun Objek Penulisan 

1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. M ulti santana Baja 

      PT. Perusahan Bongkar Muat 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. PT. Perusahan Bongkar Muat Multi 

Sentana Baja, di dirikan berdasarkan Akte Notaris Yudo Paripurno, Jakrta, 

no. 161, tanggal 24 Febuarari 1986. Pada mulanya perusahan ini bernama 

PT. Multi Santana Baja namun sesuai dengan saran yang berwajib untuk 

menghindari salah penafsiran dan unntuk mencerminkan aktifitas 

perusahan yang terlihat dari nama perusahaan yang terlihat dari nama 

perusahan, maka dengan Akte Notaris No. 32, tertanggal 6 Desember 1986 

dari Notaris yang sama, diadakan perubahan pada pasal 1 Akte 

sebelumnya, yaitu mengatur nama dan tempat kedudukan menjadi PT. 

Peruahan Bongkar Muat Multi Santana Baja, perusahan ini berkedudukan 

di Jalan Raya Merak No. 8, Cilegon. Dan bealih di alamat Jalan  Brigjen 

Katamso No. 11 Cigading, Ciwanda, Cilegon, Banten. Telp. (62 245) 

601472 - 602108  Fax. (62-254) 600165.PT. Perusahan Bongkar Muat 
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Multi Sentana Baja berdiri sejak tahun 1986 dan telah memiliki Sertifikat 

ISO 9001:2008 sejak tahun 2011 dengan nomor Sertifikat FS 565805, 

senantiasa akan mengutamakan peningkatan mutu layanan dan kepuasan 

kepada para Pelanggan . 

Aktifitas utama perusahan bergerak dalam bidang jasa Bongkar Muat 

dari dan kedalam pelabuan Cigading. Mengigat jasa ini sangat dibutuhan, 

maka keberadan perusahan ini telah memberikan mampaat yang besar bagi 

kedua belah piha, yaitu untuk pihak perusahan dan pihak perusahan 

bongkar muat.Disamping sikap yang komersiil seperti yang disebutkan 

diatas, makam perusahan ini telah menyerap banyak tenaga kera terdiri 

dari tenaga buruh yang hanya mengandalkan kemampuan pisik (Unskilled 

Labour). Ini berati penderian perusahan telah meberikan banyak mamfat 

bagimasaakat sekitar pelabuhan Cugading maupun secara Nasional berupa 

telah berkurangnya penangguran . 

     Adapun mekanisme visi, misi tujua dan sasaran perusahan diawali 

dengan membuka evaluasi diri dan melaku dan melakukan analisis secara 

internal dan eksternal untuk melekukan apa yang seahrusnya dilakukab 

oleh perusahan. Langkah berikutnya adalah membahas dalam rapat kerja 

untuk menetukan visi misi tujuan dan sasaran perusahan, tntunya juga 

harus memahami lingkungan sekitar, menentukan masa depan dan 

persaingannya bagaimana. 

a. Visi 

Mendominasi jasa bongkar-muat barang dari dan ke atas kapal di 

Pelabuhan Banten, yang unggul di bidangnya dan dikenal di dunia 

kemaritiman. 

b. Misi 

Memberikan Jasa bongkar-muat yang memuaskan pelanggan secara 

terintegrasi, efisien dan dengan biaya kompetitif. 

c. Falsapat perusahaan 

Penguasaan kegiatan dan teknologi jasa bongkar-muat di Pelabuhan 

untuk kepuasan Pelanggan. 
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d. Tujuan dan sasaran perusahaan 

Untuk memberikan arah dari setiap aktifitas perusahan, maka penderian 

perusahan harus mempunyai tujuan yang jelas, tujuan pendirian PT. 

Perusahan Bongkar Muat Multi Santana Baja, secara tegas disebutan 

pada Akte Notaris No. 32 Tertanggal 6 Desember 1989 dari Notaris 

yang sama yaitu pada pasal 3 yang merupakan dari Akte Notaris 

sebelumnya. Pada akte tersebut dijelaskan bahwa tujuan perusahan 

adalah : 

1) Meliputu segala perbuatan dan tindakan denhan maksud dan tujuan 

yang dapat meberikan keuntungan bagi mengadakan usaha bongkar 

muat dari dan ekapal satu dan perseroan lainya dalim arti kata yang 

seluas-luasnya dengan mengadakan peraturan perundang undaangan 

yang beralaku. 

2) Perseroan ini ada hak mendirikan ataw turunmenjadi pemegang 

saham dari badan badan hukum lainya yang maksudnya sama ataw 

hampir bersaman dengan maksud adan ujuan perseroan ini, baik 

langsung maupun tiadak langsung, asal tidak bertentangan atawa 

melanggar hukum. 

3) Visi Misi PT. Multi Sentana Baja  

Memastikan PT. Perusahan Bongkar Muat  Multi Santana Baja 

menjad salah satu perusahan yang terkemuka dalam oprasional 

bongkar muat kapal serta meningkatkan kinerja perushan secara 

berkembang. 

2. Perkembangan Usaha Dan Kerja PT. Perusahan Bongkar Muat Multi 

Sentana Baja 

     Jasa bongkar muat dari dan kepelabuhan Cigading sesungguhnya 

mempunyai manfat yang besar, baik secara komirsiil maupun secara non 

komirsiil, mengigat daerah tersebut berada pada arus laut lintas angkutan 

orang dipelabuhan merak dan angkut barang antara pulau di pelabuhan 

Cigading. 
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     Untuk beberapa tahun kebelakang manfaat ini sangat dirasakan oleh 

perusahan, terbukti atas laba yang di peroleh tahun demi tahun semakin 

mengakami peningkatan. Mulai dari tahun 1990 kedan perusahan mulai 

berbeda yaitu keadan perusahan di banding jasas bongkar muat, telah di 

imbangi dengan usaha yang sama dari perusahan yang kenyatannya dapat 

memberikan harga ataw tarip bongkar muat yang lebih rendah daripada 

yang dikenakan perusahan.  

     Hal ini tentusaja menjadi tangtangan bagi perusahan untuk 

mepertahankan kontinuitas melalui tindakan yang efektif dan efesien. 

Tnggung jawab terhadap perusahan in menjadi tanggung jawab perusahan. 

Menginat perusan ini merupakan perusahan jasa, maka disamping 

manajemen yang baik, human relation juga memegang peranan yang 

penting. 

3. Budidaya Kerja PT. Multi Sentana Baja 

     Dalam budaya kerja PT. Multi Santana Baja menekan pada budaya 

profesionalisme, kerja keras dan produktif, bertanggung jawab, 

berandaskan iman dan taqwa. Menjungjung tinggi kerja tim yang baik 

salah satunya dengan ketepatan waktu dan ketelitian tiapa anggota tim dan 

melakukan tugasnya masing masing dengan selalu berkomunikasi dalam 

pekerjaan. Semua itu tercemin dalam jam kerja yang ditetapkan oleh PT. 

Multi Santana Baja. 

 

TABEL 1.1 

Jam Kerja PT. PBM Multi Sentana Baja 

Sumber PT. Multi Sentana Baja. 

 

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 
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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. 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 
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d. Kepala Bagian Keuangan, bertugas  

1) Mencari sumber dana dan mengatur alokasi tersebut sehingga 

operasi perusahaan dapat berjalan dengan lancer 

2) Mengatur administrasi keuangan yaitu pembuatan transaksi yang 

terjadi dalam perusahaan, pencatatan sampai dengan laporanya 

yang sangat berguna bagi Direktur yaitu sebagai sarana dalam 

pengembalian keputusan 

e. Staf Bagian Operasional 

     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.Tugas  dalam PT. Multi Santana Baja 

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. 

f. Staf Bagian Supervisi 

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. 
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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 

g. Staf  Bagian Keuangan 

1) Yang menerima dan mengeluarkan cek/uang 

2) Membuat setoran ke bank 

3) Membuat bukti/setoran kebank tersebut 

4) Membuat laporan harian kas  

5) Membuat bukti (bukti kas) penerimaan kas dan pengeluaran 

6) Mencatat semua transaksi yang terjadi pada buku harian kas 

7) Memposting ke buku besar semua transaksi yang terjadi sehari-hari 
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