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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian  Prosedur 

     Menurut Mulyadi (2010) prosedur adalah suatu jaringan yang dapat 

dibuat menurut pola yang terpadu untuk melakukan kegiatan pokok 

perusahaan. 

     Menurut Baridwan (2002)  mengatakan bahwa prosedur adalah suatu 

urutan pekerjaan kerani (cklerical)yang biasanya melibatkan beberapa 

orang dalam suatu bagian atau lebih, yang disusun untuk menjamin 

adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan 

yang terjadi. 

     Menurut Mohamad Hamdan (2016) Prosedur penambahan bahan 

bakar  adalah suatu urut-urutan pekerjaan klerikal (clerical), biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk 

menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi bahan 

bakar dari kapal ke kapal yang sering di gunakan mempunyai  beberapa 

tahapan yaitu :  

a. Harus diyakini bahwa semua personil yang terlibat siap dan tanggap 

atas segala   kemungkinan yang terjadi.  

Ensure all personnel are aware of intention to bunker, as well as 

emergency  response procedures 

b. Diskusi rencana pengisian BBM & urutan pengisian tangki dengan 

Mualim   yang terlibat. 

Discuss bunkering plan & tank sequence with officer involved. 

c. Tutup dan amankan semua katup buangan. 

 Close & secure all associated overboard discharge valves. 

d. Tutup dan pasang flensa kedap untuk manifol yang tidak dipakai. 

 Close & blank off all unnecessary manifold valves / connections 
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e. Sumbat semua buangan air geladak agar kedap minyak / air. 

 Plug all desk scuppers & make oil/water tight. 

f. Bersihkan sekitar tempat pengisian , amankan semua sumbat. 

 Empty out & plug save-alls. 

g. Siapkan material penyerap (oil absorbent) di lokasi tertentu. 

 Place oil absorbent materials in key locations. 

h. Siapkan sarana pengeringan air yang berkumpul di geladak. 

Provide means of draining off any accumulations of water on deck. 

i. Siapkan sarana komunikasi antara tempat tempat pengisian, mualim 

jaga dan kamar mesin. 

             Establish common communication link between bunkering 

station,duty     officer &   engine room. 

j.  Periksa apakah pipa udara tangki BBM terlah terbuka. 

       Check all bunker tank air pipes are open & unlogged. 

k.  Pastikan apakah tutup pipa duga telah kedap kecuali yang sedang   

dipakai 

 Ensure all sounding pipe caps are tight,except when sounding tank. 

l.  Pastikan apakah konfirmasi ruang masih tersedia dari tangki BBM 

diisi. 

       Reconfirm space remaining in all bunker tank to be filled. 

m.  Periksa apakah semua high level alarm tangki BBM berfungsi. 

      Check all bunker tank high level  alarm are functioning. 

n.  Harus diyakini bahwa semua sarana PMK telah disiapkan.  

   Ensure all fire precautions are observed.  

     Menurut Yoyon Setiawan  (2017) bunker  adalah bahan bakar yang 

digunakan untuk berlayar atau kapal untuk beroprasi, yang mempunyai 3 

jenis bahan bakar yaitu : 

a. Marine fuel oil (MFO) heavy fuel oil ( MFO ) 

Bahan bakar marine fuel oil  (MFO) adalah bahan bakar minyak, 

yang di gunakan untuk pembakaran langsung di dalam industry dan 

pemakaian lainya seperti untuk marine fuel oil . MFO mderupakan 
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bahan bakar minyak yang bukan yang termasuk distillate, akan tetapi 

jenis residu yang lebih kental pada suhu kamar beserta berwarna 

hitam pekat 

b. Marine Diesel Oil (MDO) / Marine Diesel Fuel (MDF) 

Marine diesel oil (MDO) Merupakan salah satu hasil produksi yang 

sama seperti minyak solar mempunyai keunggulan yang sama untuk 

para meter spesifikasi antara lain:  

1) Cetana number yang lebih tinggi untuk menghasilkan 

pembakaran yang lebih baik pada mesin 

2) Water content dansulphur contentyang sangatrendah sehingga 

mencegah dan menghilangkan korosi. 

c. High Speed Diesel(HSD) /solar / bio solar. 

 Minyak solar merupakan salah satu hasil produksi proses cracking 

distillate dari minyak pelumas dari minyak bekas yang mempunyai 

keunggulan yaitu: 

1) cetana number dan cetana index yang  

 lebih tinggi untuk menghasilkan pembakaran yang lebih baik 

pada mesin 

2) water content dan shulpur content 

yang sangat rendah karena bahan baku sebelum di proses telah 

melaui tahap dewatering  (pemisah air dari minyak kepelumas 

bekas) sehingga dapat mencegah dan mengurangi timbulnya 

korosi dan terbentuknya endapanya pada ruang bakar mesin. 

2.  Pengertian Perhitungan bunker   

     Dikutip dari buku Advance Training Oil Tanker Cargo Operation  

menyatakan langkah-langkah pengukuran minyak di kapal meliputi 

beberapa langkah yang harus di lakukan yaitu : 

Langkah 1 

a. Siapkan : data pengukuran (compartement log sheet), tabel 

kalibrasi tanki, tabel ASTM D , 1250 – 1P.200(tabel lama) 
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b. Periksa : kebenaran dan kelengkapan data pengukuran, sesuaikan 

unit satuan data hasil pengukuran dengan unit satuan yang akan di 

pergunakan. (mm. 
0
c, liter, density). 

Langkah 2 

1. Untuk kapal posisi Even keel  

a. Dari data : 

Ullage cairan dan tabel kalibrasi tanki, hitung : Liquid ob’d volume 

dalam KL 

b. Dari data : 

Ketinggian air bebas di tanki hitung ullage air bebas 

c. Dari data : 

Ullage bebas air dan tabel kalibrasi tanki, hitung : ob’d volume 

bebas air  KL 

d. Hitung net ob’d volume minyak (butir a.l – butir a.2) 

2. Untuk kapal tidak posisi Even Keel 

a. Dari data : 

Kemiringan kapal dan tabel kalibrasi tanki hitung : besarnya liquid 

heel corection  

b. Dari data : 

Trim kapal dan tabel kalibrasi tanki hitung : besarnya liquid trim 

corection 

c. Dari data : 

Liquid heel dan trim correction , hitung besarnya liquid ullage 

correction,  

           Liquid ullage                      =                                    mm 

           Liquid heel correction        =                                    mm 

           Liquid trim correction        =                                    mm 

                                                                                                        + 

            Liquid correcseled ullage   =                                   mm 

d. Dari data : 
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Liquid correction ullage dan tabel kalibrasi tanki, hitung : liquid 

obs’d volume tanki KL 

e. Dari data : 

Kemiringan kapal dan tabel kalibrasi di hitung  :besarnya free 

water heel corecction  

f. Trim kapal tabel kalibrasi kapal, hitung : besarnya free wateer trim 

corrtion  

g. Dari data : 

Free water  trim dan hell corrtion , hitung besar biaya free water 

ullage correction, 

Free water ullage                    =                         mm 

Free water heel correction      =                         mm 

Free water trim correction      =                         mm 

                                                                                    + 

Free water correction ullage   =                         mm 

h. Dari data : 

i. Free water correction ullage dan tabel kalibrasi tanki, hitung : free 

water obs’d volume dalam KL 

j. Hitung net obs’d volume minyak (butir b.4 – butir b.8). 

Langkah 3 (hitung net obs’d std minyak 

a. Dari data : 

Obs’d dencity dan suhu sampel , sampel hitung dencity 15
0
C,  

(pergunakan tabel ASTM-53). 

b. Dari dencity 15
0
c dan suhu minyak , hitung faktor koreksi volume 

(VCF) ke 15
0
C, (pergunakan tabel ASTM -54) 

c. Hitung net standar volume minyak dalam KL 15
0
 C dalam KL 

15
0
C. Untuk posisi kapal even keel , (butir A.4 x butir 3.2 ) untuk 

posisi kapal tidak even keel (butir b.9 x butir 3.2) 

Langkah 4 ( hitung net std volume minyak dalam bls 60
0
F). 

a. Dari : 
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Density 15
0
 dan tabel ASTM. 52, hitung : faktof konvensi volume 

dari KL15
0 

ke BLS 60
0
F. 

b. Hitung berat minyak dalam M/T  (butir 3.3 x butir 5.1) 

Langkah 5 (hitung berat minyak) 

a. Dari : 

Dencity 15
0
C dan tabel ASTM – 56, hitung faktor konveksi ke 

matric ton 

b. Hitung berat minyak dalam M/T (butir 3.3 x butir 5.1) 

c. Dari : 

Density 15
0
C dan minyak dalam L/T (butir 3.3 x butir 5.3). 

Pengertian Dokumen bunker 

     Menurut Putra (2015) dokumen dalam arti  yaitu meliputi semua 

sumber tertulis saja, Dokumen dalam spesifik yang berkaitan dengan 

suplai bunker antara lain : 

a. On / off hire 

Dokumen yang menyatakan kondisi kapal selama masa charter 

mengenai kerusakan kapal dalam masa charter dan saat kapal kondisi 

siap di pakai lagi. 

b. Bunker requistion  

Surat permohonan dari kapal yang berisikan tentang permintaan 

pemenuhan kebutuhan bahan bakar di atas kapal  

c. Persetujuan bunker 

Surat yang di keluarkan oleh pemilik kapal yang disetujui dalam 

memenuhi kebutuhan bahan bakar di kapal  

d. ROB ( remaining on board ) bunker 

Dokument yang berisi mengenai jumlah volume bunker yang ada di 

atas kapal pada saat di lakukan proses perhitungan ( sounding bunker ) 

e. Bunker sounding before  

Dokumen yang berisikan keterangan hasilo pengukuran tanki bunker 

dan dencity  meter pada saat kapal belum di suplai bunker. 

f. Bunker sounding after 
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Dokumen yang berisikan tentang keterangan hasil pengukuran tanki 

bunker dan dencity meter pada saat kapal sudah di suplai bunker. 

g. Bunker receipt 

Dokument tanda terima kepada Nahkoda atau KKM  yang berisikan 

tentang jumlah,kualitas dan jenis bahan bakar yang sudah di suplai di 

atas kapal 

3.  Pengertian Peralatan bunker      

Menurut Yoyon (2017) Pengertian peralatan adalah setiap benda atau 

alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau 

kegiatan. Peralatan yang baik (praktis, efisien, dan efektif) dalam hal ini 

jelas diperlukan untuk bongkar muat meliputi :  

1. saounding tape 

2. botol sampel 

3. hidrometer 

4. flometer 

5. pasta minyak 

6. pasta air  

7. tabel ASTM 

2.2 Gambaran umum objek penelitian 

1.  Sejarah PT.Transcoal Pacific  

PT.Transcoal Pacific (TCP) adalah perusahaan yang berkembang 

pesat khusus pada layanan transportasi dan logistik untuk produk yang 

berkaitan dengan energi . Transcoal menyediakan layanan satu atap 

profesional  yang mencakup setiap rantai pergudangan , pengiriman , dll . 

berdasarkan kekuatan yang  telah di tetapkan Transcoal Pasific , 

peralatan canggih , manajemen yang baik dan rekam jejak yang terbukti . 

Transcoal Pasific akan mengamankan posisi terdepan menyediakan 

layanan barging  service berkualitas tinggi yang terintegrasi dan kelas 

dunia pelanggannya .  

 Transcoal Pasific berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia  

dengan anak perusahaan daerah dan dukungan lokal hanya sekitar sudut 



13 
 

 
 

dari operasi perusahaan anda . Transcoal Pasific mengikuti 

kewirausahaan Transcoal Pasific mengikuti kewiraswastaan “Inovasi , 

praktikalisme ,kerja tim dan  integritas”, memanfaatkan inovasi untuk 

mengeksplorasi pangsa pasar. Memperluas bisnis secara praktis, kami 

bertujuan untuk meningkatkan daya saing, bobot pasar dan berkelanjutan 

bisnis di indonesia dan bahkan asia tenggara.  

   Transcoal Pasific di posisikan untuk menjadi transporter 

pengangkut energi profesional yang mengikuti perkembangan produk 

minyak bumi, yang menampilkan sistem transportasi yang di sesuaikan 

dengan daya saing yang kuat dan manajemen yang mutakhir. Masa depan 

yang berkelanjutan dan menjajikan di dunia kita yang terus berkembang , 

faktor-faktor seperti industrialisasi, globalisasi dan pasar negara 

berkembang menybabkan meningkatnya permintaan akan sumber daya 

alam dan energi yang dapat di sampaikan dengan cara yang paling efektif 

dan efesien. Pada transcoal pasifik, kita berkomitmen untuk 

mengembangkan proses yang di dorong pelanggan dan terus 

meningkatkan kualitas, meningkatkan efisiensi dan menghilangkan 

limbah dalam aspek apapun.Menunjukan komitmen kami dengan 

memajukan gagasan dan membuat rekomendasi untuk perbaikan dan 

implementasi. Sebagai mitra seumur hidup untuk industri pertambangan, 

kami berdedikasi untuk menyediakan layanan hari yang akan menopang 

generasi masa depan dengan bersikap bertanggung jawab terhadap 

lingkungan dan sosial bagi pelanggan, pemegang saham, karyawan dan 

komunitas mereka.  

  Sebagai warga global yang bertanggung jawab, transcoal 

penjangkauan dilakukan untuk tujuan tersebut, dengan pengetahuan, 

bahwa komunitas tempat tinggal dan bekerja menjadi tempat yang lebih 

baik semua orang.untuk kualitas transcoal pasifik lebih dari sekedar 

menyediakan produk yang berfungsi dengan baik. Kualiatas cara 

berfikir,cara bersinis, dan akhirnya cara memuaskan kebutuhan 

pelanggan jangka panjang. Di transcoal pasifik benar-benar berkomitmen 



14 
 

 
 

terhadap kualitas.transcoal pasifik berusaha untuk perbaikan terus 

menerus, memperluas praktik terbaik dan memberikan solusi berkualitas 

tinggi. 

2. Visi dan Misi PT.Transcoal Pacific 

   Mekanisme penyusunan visi,misi,tujuan dan sasaran perusahaan 

diawali dengan membuat evaluasi diri dan melakukan analisis secara 

internal dan eksternal untuk menentukan apa yang seharusnya di lakukan 

oleh perusahaan, tentunya harus juga memahami lingkungan sekitar, 

memperkirakan masa depan dan persainganya. 

a. Visi 

Untuk berpartisipasi penuh dengan kapal pesiar nasional, untuk 

layanan kelautan dan berniat menjadi salah satu perusahaan pelepas 

gelombang utama diantara perusahaan sejenis lainya di indonesia. 

b. Misi 

Melalui “TRANSCOAL PASIFIK” sebagai saudara perusahaan untuk 

mendukung keputusan pemerintah untuk meningkatkan pembangkit 

listrik  10.000MW  yang saat ini di bangun oleh PT.Perusahaan Listrik 

Negara (PLN). Bantuan yang akan di berikan adalah mengangkut batu 

bara ke pembangkit tenaga listrik. 

 3.  Struktur Organisasi PT. Trans Coal Pasifik 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE MANAGER 

(JAJANG 

SURYADILAGA) 

 

HSE 
(FAHMI) 

 

 

GM 

TECHNICA

L 

MANAGER 

 

MR.JAJOLE 

FINANCE 

(KUSHERIANT

O) 

HEAD 

AGENCY 

(IKHWAN) 

FUELCONTR

OL 

(YOYON) 

OPERATION 

SUPERINTENDE

NT 

(HERMAN) 

PURCHASI

NG 

(MANGALI) 



15 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Stuktur Organisasi PT. Trans Coal Pasifik 

Sumber : PT. Trans Coal Pacific ; 2017 

 

Adapun tugas masing - masing bagian adalah sebagai berikut : 

a. Direktur Utama 

 Mengkoordinasi semua bagian-bagian dari struktur organisasi 

 Membuat kebijakan yang bersifat umum diperusahaan  

 Mengawasi surat-surat berharga seperti cek dokumen. 

 Mengawasi semua struktur yang berada di bawahnya. 

b. Kepala Bagian Umum dan Finance 

 Menguasai rumah tangga kantor seperti penyediaan perlengkapan 

kantor  (pembelian alat-alat tulis kantor), membayar rekening 

listrik, telephone, pengurusan kendaraan dinas). 

 Mengadministrasikan surat masuk dan keluar. 

 Mengurus penerimaan dan pemberhentian karyawan. 

 Membayar gaji karyawan. 

c. Kepala Bagian Agency 

 Mewakili direktur dalam menjalankan kerjasama dengan para 

owner dalam pelaksanaan pemuatan barang milik mereka 

 Mencari order/relasi sebanyak-banyaknya agar kontinuitas 

perusahaan lebih terjamin 
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 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. 

d. Kepala Bagian Technical. 

 Mewakili direktur dalam menjalankan kerja sama serta memantau 

karyawan dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan. 

 Memberi solusi kepada karyawan atas kendala yang dihadapi 

 Membuat rencana atau planning kerja untuk bidang oprasional 

e. Health Safety Executive 

 Memastikan bahwa perusahaan secara efektif melaksanakan 

program K3 

 Memantau dan memastikan bahwa semua program K3bekerja 

dengan baik 

 Menerapkan langkah-langkah serta tatacara program K3 agar 

resiko yang ditanggung oleh perusahaan dapat diminimalisir. 

f. Full control 

 Membuat permintaan minyak kepada direktur ataupun kepala 

cabang 

 Menghandle semua armada kapal yang dimiliki oleh perusahaan 

 Membuat laporan tentang kendala minyak yang dihadapi semua 

armada perusahaan 

g. Opration Superitandent 

 Menghandle semua armada yang dimiliki oleh perusahaan 

 Memantau setiap permasalahan yang dihadapi tiap armada 

serta membuat berita acara tentang kerusakan armada 

h. Purchasing 

 Membuat berita acara tiap kerusakan armada 

 Mensupply setiap kebutuhan oleh crew kapal 
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 Membuat proposal pengajuan barang ke pendor diwilayah 

Banjarmasin  

i.  Mechanic  

 Memperbaiki bagian – bagian kapal khususnya mesin yang 

membutuhkan penanganan ataupun perawatan 

 Mengerjakan setiap planning yang dibuat oleh GM technical 

 Menghandle kerusakan yang di alami semua armada perusahaan 

serta memberi konsultasi kepada crew kapal. 

j.  Electrican 

 Memperbaiki bagian – bagian kapal khususnya mesin yang 

membutuhkan penanganan ataupun perawatan 

 Mengerjakan setiap planning yang dibuat oleh GM technical 

 4.  Jadwal Kerja PT. TRANSCOAL PACIFIC 

Jadwal yang disusun dalam pekerjaan berfungsi untuk mengatur para 

pegawainya dalam melakukan pekerjaan itu sendiri, berikut adalah 

contoh jadwal kerja di PT. Trans Coal Pacific : 

Tabel 2.1 

JadwalJam Kerja Karyawan 

HARI JAM KERJA JAM ISTIRAHAT 

Senin 08.00 – 16:30 12:00 – 01:00 

Selasa 08.00 – 16:30 12:00 – 01:00 

Rabu 08.00 – 16:30 12:00 – 01:00 

Kamis 08.00 – 16:30 12:00 – 01:00 

Jum’at 08.00 – 16:30 12:00 – 01:00 

Sabtu 08.00  -  15.00 12.00  -  01.00 

  

Sumber : Primer PT. Trans Coal Pacific201 

 


