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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

     Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 

pulau dengan total wilayah 735.355 mil persegi.indonesi menempati peringkat 

keempatdari 10 negara berpopulasi terbesar di dunia (sekitar 220 juta jiwa). 

Tanpa sarana transportasi yang memadai maka akan sulit untuk 

menghubungkan seluruh daerah di kepulauan ini .Kebutuhan transportasi 

merupakan kebutuhan turunan (derrived demand) akibat aktifitas ekonomi, 

social dan sebagainya, dalam kerangka makro-ekonomi, transportasi merupakan 

tulang punggung perekonomian nasional, regional dan lokal, baik di perkotaan 

maupun di pedesaan. Harus di ingat bahwa system transportasi memiliki sifat 

system jaringan dimana kinerja pelayanan transportasi sangat di pengaruhi oleh 

integrasi dan keterpaduan jaringan Sarana transportasi laut menjadi peran 

penting bagi Negara kepulauan seperti indonesia.apalagi Indonesia juga 

mempunyai SDA yang sangat melimpah untuk menyalurkan SDA tersebut 

dibutuhkan suatu saran transportasi laut yang tepat yaitu TugBoat .Sangatlah 

penting sarana pengangkutan batu bara lewat laut maka terdapatlah kapal 

khusus pengangkutan batu bara yang berupa kapal Tug Boat beserta barge. 

Nama tug boat memberikan ide yang adil tentang ukuran dan tugas kapal yang 

sedang di bahas ini adalah relative lebih kecil tapi sangat kuat untuk ukuran 

mereka.ini terutama digunakan untuk menarik kapal yang tidak bias bergerak 

sendiri seperti kapal barge, kapal cacat, plat form minyak, mereka yang 

seharusnya tidak bergerak seperti sebuah kapal besar atau dimuat di kanal 

sempit atau pelabuhan yang ramai. Selain itu, kapal tugboat juga digunakan 

sebagai pemutus es atau perahu penyelamatan. Dengan perkembangan industry 

pelayaran kapal kapal mulai tumbuh lebih besar dari pada kapal dalam sejarah. 

Kapal besar sangatlah mudah untuk maneuver mereka di  laut tetapi menjadi 

sulit dalam bentuk strip sempit dan pelabuhan laut karena mereka dapat 

bergerak maju dan mundur dengan mudah tetapi biasanya memiliki masalah 
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dengan gerakan menyamping. Ini adalah ketika kebutuhan Tug Boat dirasakan 

dan dengan demikian kapal ini diperkenal kan untuk membantu kapal kapal 

besar menavigasi perairan sempit. Hal ini kemudian dikenal sebagai tarikan 

membantu dan dengan demikian nama perahu. Sebagian besar kapal tersebut 

juga dapat menjelajahi laut tetapi beberapa dari mereka tidak begitu kuat seperti 

kapal Tug Boat sungai. Kapal Tug Boat sungai dirancang khusus untuk 

membantu di sungai dan di kanal. 

     Di perusahan Pt.Trans Energi Logistik yang merupakan gabungan dari 

beberapa perusahaan yang gabung meliputi Transcaol Passifik, ETI (Energi 

Trans Indonesia), SML (Sentral Makmur Line) RMT (Rinjani Marine 

Tranportasi) yang bekerja sama dengan PT. KALIANDA GOLDEN BUNKER, 

JL. K.P. Tendean No. 174 RT.17 L.II telp. (0511)3268280(hunting) fax 

(0511)3268174 Banjarmasin 70231 Kalimantan selatan. Yang di angkut dengan 

menggunakan kapal tanker beserta pemenuhan kebutuhan bahan bakar  di atas 

kapal, berdasarkan dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judu l“  PROSES PENGISIAN BAHAN BAKAR   ( BUNKER ) 

DARI KAPAL SUPLAI MT. JAMBO V KE TUG BOAT TB.ETI 310  DI 

PT. TRANSCOAL PASIFIK LOKASI JL. A.YANI, KM. 121, DESA 

ASAM-ASAM, KEC. JORONG KAB. TANAH LAUT KALIMANTAN 

SELATAN  “. 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mengingat kekurangan keterbatasan waktu pelaksanaan praktek darat 

(PRADA) yang begitu luasnya kendala masalah yang di hadapi maka penulis 

membuat batasan –batasan sebagai berikut ini  : 

a. Bagaimana prosedur suplai bunker di  kapal   TB.ETI 310 di muara Asam-

asam Kalimantan Selatan ? 

b. Bagaiman perhitungan suplai bunker di kapal  TB.ETI 310 di muara Asam-

asam Kalimantan Selatan ? 

c. Apa saja dokumen yang di butuhkan pada saat pengawasan suplai bunker? 

d. Apa saja peralatan yang di gunakan dalam kegiatan suplai bunker ? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1. Tujuan enulisan 

Tujuan penulisan karya tulis ini adalah memberikan arah dan pedoman dalam 

melaksanakan tugas pekerjaan. Penulis ingin mempraktekan secara langsung 

dalam dunia kerja, materi yang sudah di berikan pada saat perkuliahan, agar 

kami mengerti dan mempunyai pengalaman pada saat kerja. 

Sesuai dengan judul yang telah penulis ajukan, maka penulis mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

a. Untuk memahami bagaimana prosedur suplai bunker  pada TB.ETI 310  di 

Muara Asam-asam Kalimantan Selatan. 

b. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan suplai bunker pada kapal 

TB.ETI 310. 

c. Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan dalam prosedur 

pengawasan dan suplai  bunker pada kapal TB.ETI 310. 

d. Untuk mengetahui peralatan apa saja yang di butuhkan pada saat bunker 

2. Kegunaan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan maka Kegunaan 

penulisan dari hasil praktek darat adalah sebagai beriku : 

1. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan progam study diploma III 

ketatalaksanaan pelayaran niaga dan kepelabuhanan di STIMART  

“AMNI” SEMARANG. 

2. Penulis dapat memahami secara nyata dengan terjun langsung ketempat 

praktek darat  (PRADA) di kapal TB.ETI 310  di Muara Asam-asam 

Kalimantan Selatan. 

3. Sebagai sumber sarana refrensi penelitian dan dapat menambah 

pengetahuan, pengalaman dan informasi khususnya bagi taruna STIMART  

“ AMNI “ SEMARANG. 

4. Mendapatkan pengetahuan dan wawasan khususnya di bidang kemaritiman 

tentang kebutuhan bahan bakar di atas kapal 
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5. Dapat memberikan betapa pentingnya pengawasan dan perhitungan suplai 

bunker dikapal TB. ETI 310. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Supaya bias mendapatkan susunan dan pembahasan yang sistematis, yang 

terarah pada masalah yang di pilih sebagai obyek yang di teliti serta tidak 

bertentangan antara pihak satudengan pihak lain,maka sistematika yang akan di 

tuangkan kedalam penelitian ini sebagai berikut : 

Bab I   PENDAHULUAN 

Bab yang mengetahui tentang latar belakang masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Sistematika Penulisan. 

Bab II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini yang menguraikan tentang teori tinjauan pustaka yang 

mencakuptentang pengertian pengawasan dan suplai bunker, dan 

pengertian tentang perhitungan bunker, pengertian tentang dokumen 

bunker ,dan pngertian peralatan yang di butuhkan pada saat bunker 

Bab III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini yang menguraikan tentang jenis dan sumber data serta metode 

pengumpulan data untuk mencapai tujuan penelitian. 

Bab IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas tentang masalah yang meliputi procedure 

pengawasan dan suplaibunker pada kapal TB.ETI 310, cara 

perhitungan bahan bakar di atas kapal, dokumen-dokumen yang di 

butuhkan dalam pengawasan dan suplai bunker dan perlatan yang di 

gunakan pada saat bunker 

Bab V  PENUTUP 

Padabab V ini yang menerangkan tentang penutup dari penelitian, 

penulis akan menyimpulkan secara garisbesar tentang berbagai hal 

yang penting yang di jadikan kesimpulan dan di ikuti sertakan dengan 

saran-saran yang telah di ketahui dalam permasalahan yang sebenarnya 

yang di hadapi oleh Pt. Trancoal Pasifik Jl.A.Yani, km.121, Rt.012, 
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desa Asam-Asam, kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, 

Pelaihari, Kalimantan Selatan Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


