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BAB 2 

TINJUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Petikemas  

Petikemas adalah peti berbentuk empat persegi panjang yang dirancang 

khusus dengan ukuran tertentu terbuat dari besi maupun alumunium serta 

memiliki pintu disalah satu sisinya serta dapat digunakan berulang kali juga 

diguinakan sebagai tempat untuk menyimpan sekaligus mengangkut muatan 

yang ada didalamnya dan telah ditetapkan berdasarkan standar internasional 

(ISO).(Sistem dan Prosedur Operasional-Terminal PetikemasSemarang,2014) 

Wahyu Agung Prihartanto, (2014) Petikemas(container) adalah salah satu 

kemasan yang dirancang secara khusus dengan ukuran tertentu, dapat dipakai 

berulang kali, dipergunakan untuk menyimpan dan sekaligus mengangkut 

muatan yang ada didalamnya. 

Filosofil dibalik petikemas adalah membungkus atau membawa muatan 

dalam peti-peti yang sama dan membuat semua kendaraan dapat 

mengangkutnya sebagai satu kesatuan, baik klendaraan itu berupa kapal laut, 

kereta api, truk, atau angkutan lainya, dan dapat membawa secara cepat, aan, 

dan efisien atau bila mungkin dari pintu ke pintu(door to door). 

Sebagaimana kita ketahui, persediaan petikemas khususnya untuk pengiriman 

ekspor, berasal dari petikemas bekas impor yang sudah dilakukan bongkar 

muat dan diletakan kembali ke depo. oleh sebab itu, agar pengoperasian 

petikemas berjalan dengan baik, maka, semua pihak yang terlibat harus 

menyetujui ukuran-ukuran petikemas harus sama dan sejenis serta mudah 

diangkut, Adapun, Badan Internasional Standard Organization(ISO) telah 

menetapkan ukuran dari petikemas adalah sebagai berikut : Container 20' Dry 

Freight (20 feet), Container 40' Dry Freight (40 feet) dan Container 40' High 

Cube Dry, sedangkan jenisnya terdiri enam kelompok yaitu : General Cargo 

(General Purpos Container, Open-Side Container, Open-Top Container, 

Ventilated Container), Thermal (Insulted Container, Reefer Container, 

Heated Container), Tank (bulk liquid, bulk gas), Dry bulk, Platform 
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Container (FlatRack Container: Fixed end Type, Collapsible Type), Platfrom 

Based Container atau Artifical Tween Deck and Specialss Container (Cattle 

Container, Car Container). (Aswanti dan Titi Apriyanto,2016) 

1. Jenis-jenis Kapal Petikemas 

Menurut Christian Angga Dkk (2012) jenis-jenis kapal pengangkut 

petikemas terdiri atas: 

a. Semi container vessel  

Yaitu kapal yang di bangun dengan compartemen untuk mengangkut 

muatan-muatan breakbulk dan petikemas secara bersamaan. Kapal 

kapal jenis ini juga dikategorikan sebagai general cargo vessel. 

b. Full container vessel  

Yaitu kapal-kapal yang dibangun dengan compartemen kusus untuk 

mengangkut muatan-muatan petikemas. Secara khusus kapal-kapal 

jenis full container itu sendiri masih di golongkan menjadi dua tipe 

yaitu: 

1) Cellular type yaitu kapal-kapal petikemas yang bentuk bangunan 

palkanya dilengkapi oleh tiang-tiang (cell guide) yang berfungsi 

sebagai penyangga petikemas agar posisi atau kedudukanya tetap 

mantap. 

2) Roll-onl roll type yaitu kapal-kapal petikemas yang dibangun dengan 

bentuk jaringan luar (lines) bertingkat yang berfungsi sebagai jalan 

head truck pembawa petikemas melalui ramp door yang di pasang 

dibagian buritan kapal, serta dilengkapi dengan lift untuk menaikan 

atau menurunkan petikemas pada posisi yang telah ditentukan. 

2. Jenis Petikemas 

Menurut Edy Hidayat (2009) dalam bukunya bebrapa jenis petikemas: 

a. General Cargo  

General Cargo ontainer adalah petikemas yang dipakai untuk 

mengangkut muatan umum (General Cargo). 

1) General Purpose Container 
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Petikemas ini yang biasa dipakai untuk mengangkut muatan umum 

(general cargo). 

2) Open Side Container 

Petikemas yang bagian sampingnya dapat dibuka untuk memasukan 

danmengeluarkan barang yang karena ukuran atau beratnya lebih 

mudah dimasukan atau dikeluarkan melalui samping petikemas. 

3) Open Top Container 

Petikemas yang bagian atasnya dapat dibuka agar barang dapat 

dimasukan dan dikeluarkan lewat atas. Tipe Petikemas ini diperlukan 

untuk mengangkut barang berat yang hanya dapat dimasukan lewat 

atas dengan menggunakan derek (Crane) 

4) Ventilated Container 

Petikemas yang mempunyai ventilasi agar terjadi sirkulasi udara 

dalam petikemas yang diperlukan oleh muatan tertentu, khususnya 

muatan yang mengandung kadar air tinggi. 

b. Thermal 

Adalah petikemas yang dilengkapi dengan pengaturan suhu untuk 

muatan tertentu. Petikemas yang termasuk adalah : 

1) Insulated Container 

Petikemas yang dingin bagian dalamnya diberi isolasi agar udara 

dingin di dalam petikemas tidak merembes keluar. 

2) Reefer container  

Petikemas yang dilengkapi dengan mesin pendingin untuk 

mendinginkan udara dalam petikemas sesuai dengan suhu yang 

diperlukan bagi barang yang mudah busuk, seperti sayuran, 

daging,atau buah-buahan. 

3) Heated Container 

Petikemas yang dilengkapi mesin pemanas agar udara dalam 

petikemas dapat diatur pada suhu panas yang diinginkan. 
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c. Tank 

Tank Container adalah tangkai yang ditempatkan dalam kerangka 

petikemas yang dipergunakan untuk muatan cair (bulk liquid) maupun 

gas (bulk gas). 

d. Dry Bulk 

Dry Bulk container adalah general purpose container yang 

dipergunakan khusus untuk mengangkut muatan curah (bulk cargo). 

e. Platform 

Platform container adalah petikemas yang terdiri dari lantai dasar. 

Petikemas yang termasuk : 

1) Flat Rack Container 

Flat rack container adalah petikemas yang terdiri dari lantai dasar 

dengan dinding pada ujungnya, Flat rack dibagi menjadi dua yakni :  

a)   Fixed and type : dinding (stanchion) pada ujungnya tidak dapat 

dibuka atau dilipat. 

b) Collapsible type : dinding (stanchion) pada ujugnya dapat dilipat, 

agar menghemat ruang saat diangkut dalam keadaan kosong. 

2) Platform Based Container 

Platform based container atau disebut juga artificial tween deck 

adalah petikemas yang hanya terdiri dari lantai dasar saja dan apabila 

diperlukan, dapat dipasang dinding. Biasanya digunakan untuk 

muatan yang mempunyai lebar dan tinggi melebihi ukuran petikemas 

yang standard. 

f.  Special 

Special container adalah petikemas yang khusus dibuat untuk muatan 

ternak (cattle container) atau muatan kendaraan (car container). 

3. Ukuran Petikemas 

 Edy Hidayat (2009) Agar pengoprasian petikemas dapat berjalan dengan 

baik, maka semua pihak yang terlibatharus menyutujui agar ukuran-ukuran 

petikemas harus sama dan sejenis serta mudah diangkut, Badan 
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Internasional Standar Organization (ISO) telah menetapkan ukuran-

ukuran dari petikemas sebagai berikut : 

a. Container 20’ Dry Freight  (20 Feet) 

Ukuran Luarnya : 20‘ [p] x 8‘ [l] x 8,6' [t] atau 6.058 x 2.438 x 2.591M. 

Ukuran Dalamnya : 5.919 x 2.340 x 2.380 M. 

Kapasitasnya : Cubic Capasity : 33 Cbm. Pay Load : 22.1 Ton. 

b. Container 40’ Dry Freight  (40 Feet) 

Ukuran Luarnya : 40‘ [p] x 8‘ [l] x 8,6' [t] atau12.192 x 2.438x 2.591M. 

Ukuran Dalamnya : 12.045 x 2.309 x 2.379 M. 

Kapasitasnya : Cubic Capasity : 67.3 Cbm. 

Pay Load : 27.396 Ton 

c. Container 40 ‘High Cube Dry 

Ukuran Luarnya : 40‘ [p] x 8‘ [l] x 9,6' [t] atau12.192 x 2.438x 2.926M. 

Ukuran Dalamnya : 12.056 x 2.347 x 2.684 M. 

Kapasitasnya : Cubic Capasity : 76 Cbm. 

Pay Load : 29.6 Ton. 

Ukuran muatan dalam pembongkaran atau pemuatan petikemas dinyatakan 

dalam TEU (Twenty foot Equifalent Unit). Oleh karena ukuran standar dari 

petikemas dimulai dari panjaan 20 feet, maka satu petikemas 

20’dinyatakan 1 TEU dan petikemas 40’dinyatakan 2 TEU atau sering 

juga dinyatakan FEU (Fourty foot Equivalent Unit) 

4. Pemilihan Tipe Container. 

Andi Susilo (2013) Berbagai tipe dan ukuran container telah diciptakan 

untuk memenuhi berankea ragam muatan. Berikut beberapa tipe container 

yang patut diketahui: 

a. Standard Container 

Dikenal juga General Purpose Container (GP Container) . Tipe ini 

cocok digunakan untuk muatan seperti furniture all kinds, handicraft, 

dll. Ukuran yang disediakan mualai 20’, 40’, 40 HC, dan 45’. 
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b. Open Top Container 

Khusus diggunakan untuk muatan dengan tinggi berlebih (overhigh 

cargo) yaitu cargo yang tinggi diatas 2,5 m dan bersifat sensitive seperti 

kabel, traktor, pipa baja, mesin atau bus. Proses stuffing container ini 

tidak melalui cara yang konvensional  melainkan melalui atap container 

yang terbuka. Ukuran yang tersedia 20’ dan 40’. 

c. Collapsible Flat Track Container  

Ditujukan untuk muatan overwidht cargo ukuran terlebar bias mencapai 

2,35 m dan heavyweight cargo, kedua muatan tersebut bias diangkut 

menggunakan jenis container ini karena dirancang secara terbuka. 

Umumnya komoditas yang sering dikapalkan menggunakan container 

ini adalah mesin, tractor, spearpart mesin yang berukuran besar , pipa 

baja, dan kabel. 

d. Tank Container 

Ukuran atau volume yang umunya dipalai adalah 2.4000 liter. Ada dua 

jenis tank container untuk tipe ini, yaitu Container for liqud chemical 

product dan Tank container yang semata-mata digunakan untuk liqud 

foodstuff. Komuditas yang umu menggunakan jenis ini misalnya bahan 

kimia berbahaya dan berisiko tinggi serta bahan makanan cair. 

e. Refrigerated Container 

Jenis ini biasanya diggunakan untuk transportasi kargo yang 

membutuhkan proteksi panas atau beku dengan menggunakan control 

temperature atau ventilasi. Berbagai macam komoditas yang bisa 

dikapalkan menggunakan container jenis ini adalah buah dan sayuran 

segar, daging beku, hasil perternakan dan laut, produk olahan susu dan 

telur, tanaman dang bunga hidup. Ukuran yang tersedia hanya 20’ dan 

40’ HC.  

5. Keuntungan Kerugian Memakai Petikemas Dan Pemilihanya 

Edy Hidayat(2009) menjelaskan keuntungan dan kerugian memakai  

petikemas sebagai berikut : 
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a. Keuntungan memakai petikemas  

1) Cepat dan ekonomis dalam menangani petikemas, terutama dalam 

bongkar/muat petikemas di pelabuhan. 

2) Keamanan terhadap kerusakan dan pencurian lebih terjaga, terutama 

untuk barang-barang kecil atau berharga. 

3) Efisien, karena satu gang dari 12 orang dapat bongkar/muat 

petikemas dalam 3 dan 4 hari. Bila dilakukanhal yang sama oleh 100 

orang akan memakan waktu 3 dan 4 minggu. 

4) Pembungkusan barang tidak perlu terlalu kuat, karena tumpukan 

(stacking) dapat dibatasi setinggi dalamnya petikemas. 

5) Bisa untuk angkutan door to door. 

b. Kerugian memakai petikemas 

1) Kapal petikemas mahal (lebih mahal dari kapal biasanya). 

2) Jumlah banyaknya petikemas harus 3x (tiga kali) banyaknya 

petikemas yang ada dikapal. Satu kelompok yang akan dimuat dan 

satu kelompok yang akan dibongkar. 

3) Harus dibuat terminal khusus untuk bongkar muat petikemas dan 

harus menggunakan peralatan khusus untuk mengangkut dan 

menumpuknya. 

4) Jalan-jalan yang ada harus disesuaikan untuk pengangkutan 

petikemas. 

5) Dapat terjadi ketidak seimbangan dalam perdagangan antar negara, 

bila suatu negara tidak cukup persediaan petikemasnya. 

 

2.2  Alat-alat yang terkait dalam penanganan Petikemas 

Menurut (Edy Hidayat: 2009) alat yang digunakan dalam bongkar muat 

petikemas : 

1. Ship Crane 

Alat ini biasanya terletak dibagian tengah kapal, berfungsi untuk 

mengangkat cargo dari palka kapal, kemudian dipindahkan ke dermaga. 

Lengan dari crane kapal harus cukup panjang, sehingga dapat 



13 
 

memindahkan dari palka ke dermaga. Sistem yang digunakan pada crane 

kapal serupa dengan crane pada umumnya, yakni menggunakan kabel 

baja, dengan motor sebagai penggeraknya dan berbagai ukuran pully 

sebagai pemindah dayanya. 

2. RS ( Reach Stacker )  

Alat yang dapat bergerak yg memiliki spreader digunakan untuk 

menaikkan / menurunkan ( lift on / lift off ) container di dalam CY ( 

container yard ) atau Depo Container. 

3. FL ( Fork Lift ) 

Alat yang dapat bergerak dan memili garpu / fork yang digunakan untuk 

menaikkan / menurunkan ( lift on / lift off ) container / general cargo 

dalam suatu tempat ( CY atau Depo Container ) yang memiliki kapasitas 

mengangkat cargo / SWL sampai dengan 32 ton. 

4. Fixed Crane 

Merupakan pesawat pengangkat dan pengangkut yang memiliki 

mekanisme gerakan yang cukup lengkap, yakni : kemampuan mengangkat 

muatan (lifting)menggeser (trolleying), menahannya tetap di atas bila 

diperlukan dan membawa muatan ke tempat yang ditentukan (slewing dan 

travelling). Operasi kerja yang identik dan muatan yang seragam yang 

diangkutnya, memungkinkan fasilitas transport dilakukan secara otomatis. 

Bukan hanya untuk memindahkan, melainkan juga untuk proses bongkar 

muatan. 

5. Head Truck dan Chasis 

Atau disebut juga dengan trailer digunakan di terminal petikemas untuk 

mengangkut petikemas dari dermaga ke lapangan penumpukan petikemas 

ke Gudang container freight station (CFS) atau sebaliknya. 

 

2.3 Prosedur  penanganan  kegiatan  bongkar  muat  petikemas  dan  alur 

pergerakan Petikemas. 

1. Proses penanganan kegiatan bongkar muat petikemas. 
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Menurut Mudjiastuti Handajani (2014) penanganan bongkar muat peti 

kemas umum nya dapat di bedakan menjadi  dua macam, yaitu lift on/lift 

off (Lo/Lo) dan roll on/roll off  (Ro/Ro). Padasaat ini penanganan peti 

kemas banyak dilakukan dengan menggunakan peralatan yang di tetapkan  

di dermaga. Alat yang lazim di gunakan adalah gantry crane. Untuk 

menangani kegiatan bongkar muat di darat, dapat dilakukan dengan 

menggunakan stradder/carrier. Side loader juga digunakan untuk 

mengangkat peti kemas dan menumpuknya dalam tiga tingkat. 

a. Kegiatan Stevedoring adalah proses diturunkannya barang barang 

muatan dari dek kapal menuju ke pinggir pelabuhan (cade) dengan 

mengunakan alat-alat berat bongkar muat dan sebaliknya untuk barang 

ekspor di naikkan dari tepi dermaga atau kade keatas kapal. 

b. Kegiatan Cargodoring adalah proses dibawanya barang-barang muatan 

kapal yang sudah ada di pinggir pelabuhan (cade) menuju ke gudang 

penyimpanan pelabuhan untuk di simpan/ditimbun, dan sebaliknya 

untuk barang ekspor di keluarkan dari gudang  dan di bawa ke 

kade/dermaga di pinggir kapal untuk siap dimuat keatas kapal. 

c. Kegiatan Deliverydoring adalah proses pengiriman barang-barang 

muatan kapal yang sudah ada di gudang penyimpanan pelabuhan 

menuju keluar lingkup pelabuhan untuk di simpan. 

d. Kegiatan Recceivedoring adalah proses pengangkutan kembali barang 

yang di pabrik atau perusahaan untuk di kirim kembali ke gudang 

penyimpanan pelaabuhan. 

1) Sebelum berlaku UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran 

menjalankan tugas dan fungsi nya sebagai Pengelola, 

Kepelabuhanan.  

2) Setelah berlaku UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran Terjadi 

perubahan tugas dan fugsi Pelabuhan yaitu sebagai Terminal 

operator.  
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e. Perencanaan Bongkar Muat  

Proses Administrasi kegiatan bongkar muat perusahaan pelayaran, 

perjanjian kerjasama, biaya handling dan biaya lain nya, Perjanjian 

kerjasama penggunaan fasilitas dan biaya EPB entry ferifikasi 

oproval nota, ampragh TKBM dan perncanaan bongkar muat di 

atasi oleh meeting PPSA. 

f. Pelaksanaan Bongkar Muat 

Menurut (Wahyu Agung Prihartanto:2014) kegiatan bongkar muat 

adalah kegiatan perpindahan barang dari moda transportasi laut ke 

moda transportasi datar atau sebalik nya 

g. Sistem Bongkar Muat Peti Kemas 

Menurut (D.a Lasse:2012) Peralatan bongkar muat peti kemas  

terdiri dari alat alat angkat dan angkut mulai dari operasi kapal, 

haulage, lift on lift off, receip dan delivery. 

Urutan kegiatan operasi selengkapnya adalah : 

1) Ship Operation 

Meliputi memuat dan membongkar peti kemas antara kapal dan 

dermaga. Semua peti kemas yang masuk maupun keluar mesti 

melalui operasi kapal, sehingga operasi kapal secara mutlak 

menentukan kecepatan handling pada keseluruhan terminal. 

2) Quay Transfer Operation 

Gerakan pemindahan peti kemas antara dermaga  lapangan 

(Container Yard) berperan mengatur dan mengimbangi 

kecepatan operasi kapal. QTO sangat berpengaruh terhadap 

kecepatan memuat dan membongkar peti kemas ke dan dari atas 

kapal. Kebanyakan sistem terminal peti kemas tidak melakukan 

kegiatan memuat atau membongkar secara langsung. 

2. Alur pergerakan petikemas 

Menurut Da Lasse  (2012) Dalam pengangkutan petikemas domestic atau 

pun ekspor/impor mempunyai dua status muatan petikemas, yaitu : 
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a. Full container load (FCL) 

Status seluruh muatan satu unit petikemas dimiliki satu pengirim 

(single consignee) dan satu penerima. Pengirim bertanggung jawab 

menyusun muatan ke dalam peti kemas (stuffing) di pelabuhan muat 

dan penerima bertanggung jawab mengeluarkan muatan dari 

petikemas (stripping) dipelabuhan bongkar. Pergerakan petikemas 

adalah dari container yard (CY) ke CY.  

b. Less than Container Load (LCL) 

Status muatan petikemas dimiliki lebih dari satu pengirim (multi 

shipper) di pelabuhan muat dan lebih dari satu penerima di pelabuhan 

bongkar. Pengangkut bertanggung jawab menyusun muatan ke dalam  

petikemas petikemas dan mengeluarkan muatan dari dalam petikemas 

masing-masing di Container Freight Station pelabuhan muat dan CFS 

pelabuhan bongkar. 

 

2.4  Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penanganan petikemas. 

Menurut (Wahyu Agung Prihartanto:2014) Pada kegiatan bongkar muat 

container  sudah sering dilakukan.Dalam kegiatan pastinya diperlukan adanya 

dokumen untuk pelaksanaan bongkar muat container. Dokumen tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Dokumen Pemuatan  

a. Bill Of Loading 

Merupakan bukti tanda terima barang dikeluarkan oleh perusahaan 

pelayaran yang memungkinkan barang bisa di transfer dari Shipper 

ke Consignee. 

b. Cargo List 

Daftar semua barang yang di muat di dalam kapal. 

c. Tally Muat 

Untuk semua barang yang di muat diatas kapal di catat di tally muat. 
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2. Dokumen Pembongkaran 

a. Tally Bongkar 

Pada waktu barang di bongkar dilakukan pencatatan jumlah colli 

dan kondisinya sebagaimana terlihat dan hasilnya di catat dalam 

tally sheet bongkar. 

b. Outturn Report 

Daftar dari semua barang dengan mencatat jumlah colli dan kondisi 

barang pada waktu bongkar. 

c. Cargo Manifest 

Keterangan rinci dari barang yang di angkut oleh kapal. 

d. Special Cargo List 

Daftar dari semua barang khusus yang di muat oleh kapal, misalnya 

barang berbahaya, barang berharga, dll. 

3. Dokumen Lainnya 

a. Daily Report 

Laporan harian jumlah tonage/kubikasi yang di bongkar/muat per 

palka per hari. 

b. Balance Sheet  

Lembar kerja atau laporan harian jumlah tonage/ kubikasi yang 

dihasilkan per party barang/palka, jumlah tenaga kerja bongkar muat 

yang di gunakan dan kendala kendala terjadi serta sisa jumlah 

barang yang belum di bongkar/muat, untuk pembongkaran disebut 

discharging report dan pemuatan disebut loading report. 

c. Statement of Facts 

Rekapitulasi dari seluruh time sheet yang di buat selama kegiatan 

bongkar muat berlangsung. 

d. Stowage Plan  

Gambar dari irisan memanjang/penampanag sebuah kapal dengan 

muatan yang menunjukkan tempat-tempat penyusunan muatan 

e. Damage report  

Laporan kerusakan barang yang di bongkar dari dan ke kapal 
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f. Ship Particular 

Data-data kapal yang antara lain yang menyebutkan panjang dan 

lebar kapal, design kapal, jumlah crane dan kapasitas crane. 

g. Manifest 

Daftar barang yang akan di bongkar/muat dari dan ke kapal, berisi 

nama kapal, voyage, jenis barang, tonage/kubikasi, No B/L, shipper, 

consignee, asal tujuan oleh perusahaan pelayaran. 

h. Delivery Order 

Bukti kepemilikan barang yang berisi nama kapal, pemilik barang, 

jemis barang, party, jumlah colly ,jumlah tonnage/kubikasi dll, yang 

dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran. 

i. Mate’s Receipt (Resi Mualim) 

Bukti pemuatan barang ke kapal yang di keluarkan oleh perusahaan 

pelayaran dan di check kebenarannya oleh chief officer (mualim 1) 

berisi jenis barang yang dimuat, party, jumlah tonnage/kubikasi, 

pengirim dan nama kapal pengangkut.  

 

2.5 Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan   petikemas. 

Menurut (Moh. Munir: 2012) dalam pelaksanaan pergerakan dan penanganan 

petikemas tentu tidak berjalan dengan lancar seperti apa yang direncanakan, 

tapi setidaknya bukan dari kesalahan dalam pergerakan dan penanganan 

petikemas. Adapun kendala – kendala yang sering dialami saat pemuatan oleh 

PT. Spil Cabang Manokwari : 

a. Tidak optimalnya stuffing dalam Proses stuffing dalam tidak optimal 

sangat berpengaruh besar bagi kelancaran kegiatan  operasional depo peti 

kemas khususnya pemuatan peti kemas ke kapal dan bagi kelancaran 

operasional alat mekanis 

b. Konsistensi EMKL dalam penyelesaian proses stuffing dalam sering 

terjadi kurang maksimal. Oleh karena itu konsistensi dari EMKL dalam 
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penyelesaian proses stuffing dalam merupakan penunjang dalam 

kelancaran pemuatan peti kemas ke kapal. 

c. Kesalahan  operasional yang  sering dilakukan oleh kerani stuffing, 

mengakibatkan kebiasaan buruk EMKL menjadi tidak terkontrol. 

Kesalahan operasional kerani stuffing yang sering mereka lakukan adalah 

dengan memberikan hamparan peti kemas di luar area blok hamparan atau 

di luar batas maksimum ground slot yang telah ditentukan, tanpa 

berkoordinasi terlebih dahulu dengan foreman stuffing/stripping. 

d. TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Kurangnya bimbingan dan  

sosialisasi dari kepala TKBM sangat berpengaruh bagi kinerja buruh 

Bimbingan juga merupakan faktor yang sangat penting bagi buruh. 

e. Karena Alam/Cuaca hujan akan menghambat proses stuffing dalam,khusus

nya pada barang karungan (Beras, Pupuk, Gandum). 

f. Pengurusan Dokumen Karena masih birokrasi dan perijinan terkadang men

yebabkan terjadinya keterlambatan dokumen, sehingga proses stuffing dala

m yang akan dilakukan menjadi tidak sesuai dengan yang direncanakan. 

g. Nomor booking dikarenakan shipper akan menambah booking tanpa 

menghubungi CS terlebih dahulu, CS belum mengeluarkan nomor booking 

tambahan yang diorder oleh shipper. Inpeksi   peti   kemas   tidak   dapat 

dilaksanakan secara akurat dikarenakan sarana dan prasarana kurang 

memadai dan SDM terbatas. 

h. Adanya para EMKL melakukan kecurangan terhadap sesama para EMKL 

dalam pemilihan peti kemas, akhirnya mengakibatkan pertengkaran 

sesama EMKL, ini disebabkan karena kurangnya koordinasi terhadap 

petugas lapangan penumpukan atau kerani stuffing. 

i. Daftar pemuatan peti kemas ke kapal yang tidak sesuai dengan daftar muat 

atau di luar daftar pemuatan akhirnya mengakibatkan pencarian peti kemas 

dan waktu tunggu yang lama. suatu kesalahan atau kekeliruan, PBM 

mempunyai kewenangan menegur atau memberi sanksi terhadap buruh. 


