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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan perekonomian terutama mengenai kegiatan pelayanan jasa sudah 

ada sejak  dahulu kala. Baik berupa dalam bentuk barang dan jasa. Semakin 

berkembangnya perubahan zaman kegiatan pelayanan jasa menjadi semakin 

bervariasi dan bermacam bentuknya, seperti yang terjadi di daerah PLTU 

(Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Paiton, Probolinggo Jawa Timur. 

PT Paiton Energy didirikan pada bulan Februari 1994 dan memulai operasi 

komersial dua pembangkit listrik (Unit 7 dan 8) pada bulan Mei dan Juli 

1999. Kapasitas masing-masing unit adalah 615MW. Unit 3 berkapasitas 

815MW, merupakan pembangkit listrik tenaga batubara pertama yang sangat 

kritis di Indonesia dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 

2012. Batubara dengan kandungan belerang dan abu yang sangat rendah 

dipasok dari Kalimantan dan Sumatra. Batubara yang dipasok dari 

Kalimantan dan Sumatera diangkut oleh tongkang yang ditarik oleh tug boat 

dengan bermacam variasi volume muatan. Dalam hal ini PT. Paiton Energy 

bekerjasama dengan perusahaan keagenan pelayaran, seperti PT. Bahtera 

Adhiguna yang ada di Paiton. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat 

Dari Dan ke Kapal, yang salah satu poinnya berbunyi Bahwa dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2011 tetang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan 

di perairan, telah diatur ketentuan mengenai kegiatan usaha bongkar muat 

barang dari dan ke kapal dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus 

untuk bongkar muat barang di Pelabuhan dan Perusahaan angkutan laut 

nasional untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang di 

operasikannya. Oleh karena itu Perusaahan Keagenan diharuskan bekerja 

sama dengan Perusaahaan bongkar muat yang disini dilaksanakan oleh PT. 
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Maritim Batubara Pertama. Adapun tanggung jawab yang harus dilakukan 

oleh Perusahaan Bongkar Muat yang disini adalah PT. Maritim Batubara 

Pertama seperti melakukan laporan kedatangan dan keberangkatan kapal, 

jadwal kedatangan, serta laporan kegiatan pembongkaran batubara kepada 

PT. Paiton Energy. Melihat dari kegiatan PT. Maritim Batubara Pertama, ada 

beberapa kendala atau maintenance yang penulis kerap temui diantara 

kegiatan tersebut seperti halnya kondisi cuaca yang tidak memungkinkan 

untuk kegiatan bongkar muat, untuk kedatangan dan keberangkatan kapal, 

dan serta maintenance yang biasanya dihadapi adalah gangguan antara alat 

berat yang ada di jetty untuk proses pemuatan, serta kendala seperti jadwal 

kedatangan yanag tak menentu tentunya akan sangat mengganggu dalam 

proses pembuatan laporan, maka dari itu penulis tertarik untuk mempelajari 

lebih lanjut tentang kegiatan bongkar muatan yang ada di PLTU Paiton, untuk 

penulis memilih judul “KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN 

KAPAL TONGKANG BERMUATAN BATUBARA OLEH PT. MARITIM 

BATUBARA PERTAMA DI TERMINAL KHUSUS PLTU PAITON, 

PROBOLINGGO”. Judul karya tulis ini sengaja di pilih karena dinilai 

bermanfaat dan dapat memberi kontribusi terhadap pelayanan jasa bongkar 

muat di pelabuhan. Tentang bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan 

serta kewajibannya dengan baik sehingga dapat memuaskan pengguna jasa 

tersebut.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan rumusan latar belakang masalah yang telah ada diatas, maka 

dirumuskan pembatasan masalah dalam penulisan Karya Tulis ini yaitu 

meliputi : 

1. Laporan kegiatan apa saja yang dikeluarkan oleh PT Maritim Batubara 

Pertama? 

2. Pelayanan apa saja yang di berikan PT. Maritim Batubara Pertama 

terhadap tongkang yang datang sampai berangkat kembali? 
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3. Faktor apa saja yang kerap menghambat kegiatan riset objek dalam 

pembuatan laporan kegiatan bongkar muat di PT. Maritim Batubara 

Pertama? 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan karya tulis ini untuk mengetahui mengenai: 

a. Untuk mengetahui laporan kegiatan apa saja yang dikeluarkan oleh PT. 

Maritim Batubara Pertama. 

b. Untuk mengetahui  pelayanan apa saja yang diberikan oleh PT. Maritim 

Batubara Pertama terhadap kapal tongkang yang datang. 

c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang kerap menghambat 

pembuatan laporan kegiatan bongkar muat di PT. Maritim Batubara 

Pertama. 

 

2. Kegunaan penulisan 

Adapun dalam penulisan ini, penulis juga mempunyai harapan mengenai 

kegunaan penulisan ini, antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi penulis: 

1) Sebagai tambahan ilmu bagi penulis tentang kegiatan dan prosedur 

yang ada di perusahaan bongkar muat. 

2) Sebagai tambahan pengalaman bagi penulis jika nantinya lulus dan 

bekerja di perusahaan bongkar muat. 

3) Khususnya bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk dapat 

menempuh program diploma di STIMART “AMNI’ Semarang. 

b. Bagi perusahaan: 

1) Dapat membantu mengurangi masalah masalah yang biasa dihadapi 

dengan pemecahan masalah yang tepat. 

2) Membantu perusahaan dalam menemukan inovasi-inovasi baru yang 

nantinya diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi 

perkembangan perusahaan 
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c. Bagi Almamater: 

1) Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya bidan perusahaan 

bongkar muat. 

2) Tambahan referensi bacaan di dalam perpustakaan kampus yang 

ditujukan kepada taruna / taruni. 

d. Bagi masyarakat: 

1) Sebagai tambahan wawasan bagi masyarakat umum tentang 

perusahaan bongkar muat. 

2) Membantu masyarakat atau khususnya para pekerja di perusahaan 

guna memperlancar kegiatan bongkar muat. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Agar dapat memperoleh susunan dan pembahasan yang sistematis, terarah 

pada masalah yang dipilih serta tidak bertentangan antara satu sama lain, 

maka penulis akan memberikan gambaran-gambaran secara garis besar atas 

penulisan karya tulis nantinya.Adapun dalam menguraikan sistematika 

penulisan yang dituangkan dalam karya tulis disusun di awali dengan 

halaman judul dan beberapa bab yaitu : 

 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Penulis akan memaparkan materi tentang Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, dan Sistimatika 

Penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat tentang tinjauan umum tentang dunia perusahaan bongkar 

muat serta menjelaskan tinjauan umum tentang pelabuhan beserta 

dengan jenis dan macamnya. Peninjauan lebih luas terhadap kegiatan 

bongkar muat yang ada di pelabuhan dan secara khusus kali ini di 

dalam terminal khusus PLTU Paiton Probolinggo 
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BAB 3 : METODE PENGUMPULAN DATA 

Memaparkan tentang jenis dan sumber data beserta metode - metode 

yang dilakukan dalam proses pengambilan data. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang penelitian yang di 

lakukan selama melaksanakan observasi dan di jelaskan secara 

singkat kegiatan yang ada di kantor PT. Maritim Batubara Pertama 

yang berada di wilayah Terminal Khusus PLTU Paiton yang berada 

dibawah naungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

Tanjung Tembaga Probolinggo seperti pembuatan laporan 

kedatangan dan keberangkatan kapal tongkang yang bermuatan 

Batubara, pembuatan laporan dari kegiatan lapangan di PT. Maritim 

Batubara Pertama, pelayanan yang diberikan kantor kepada PT. 

Paiton Energy selaku pemilik proyek serta bagaimana kantor 

berkoordinasi dengan agen tentang jadwal kedatangan kapal, 

berkoordinasi dengan PT. Paiton Energy tentang kegiatan bongkar 

batubara di tiap-tiap unit pembangkit, berkoordinasi dengan pandu 

dan kapal assist untuk penyandaran kapal yang telah tiba di area 

labuh PLTU Paiton. Serta kendala – kendala yang dihadapi dalam 

pembuatan laporan dan kendala – kendala yang ada di lapangan 

khususnya. 

 

BAB  5 : PENUTUP 

Penulis juga menyajikan beberapa kesimpulan dan saran - saran yang 

mungkin dapat disampaikan kepada staff masing masing bidang di 

perusahaan bongkar muat PT. Maritim Batubara Pertama sebagai 

sumbangan pikiran untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan 

jasa terhadap kapal tongkang yang datang hingga mulai 

penyandaran, kegiatan bongkar sampai kapal tongkang kembali ke 

pelabuhan muat masing masing. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Laporan Kegiatan PT. Maritim Batubara Pertama 

Menurut Ida Nuraida SE (2012) Laporan adalah alat komunikasi tertulis yang 

memuathasil pengolahan data dan informasi serta memberikan kesimpulan 

atau rekomendasi atas fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang telah diselidiki 

sebelumnya. Laporan sangat penting artinya bagi seorang pemimpin karena 

merupakan salah satu alat untuk melaksanakan kegiatan dalam perencanaan, 

pengendalian, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Penulis dalam 

kegiatan observasi kali ini mendapatkan beberapa tugas dalam artian 

pekerjaan untuk membuat laporan tentang kegiatan bongkar muat batubara. 

Menurut Silfi Aryani (2015) Batubara adalah sumber daya alam yang bernilai 

dan berlimpah secara global. Batubara digunakan untuk berbagai keperluan 

seperti persediaan listrik, produksi baja dan semen, serta kegiatan industri 

lainnya. Dalam beberapa laporan yang dibuat, ada beberapa laporan yang 

sifatnya wajib untuk dikirim setiap hari pada jam tertentu, dan laporan yang 

dibuat ketika terdapat kegiatan bongkar muat saja. Diantaranya laporan yang 

wajib dibuat setiap hari adalah Paiton Port Operation Daily Report, dan List 

Assist Tug. Sementara untuk laporan kegiatan bongkar muat adalah Arrival 

Report Tug Boat and Barge Paiton. Dalam pembuatan laporannya penulis 

mendapatkan informasi-informasi yang harus dimuat dalam laporan dan 

didapatkan dari berbagai sumber. Diantaranya adalah perusahaan keagenan 

yang bekerja sama dengan PT. MBP, captain kapal, dan manajer perusahaan. 

Untuk kemudian diolah oleh penulis sesuai dengan kebutuhan dan jenis 

laporannya. 

 

2.2. Pelayanan Terhadap Tongkang Oleh PT. Maritim Batubara Pertama 

Menurut Hardiyansyah (2018) definisi dari pelayanan umum adalah segala 

bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, 

daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 
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Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakatmaupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang undangan. Sedangkan menurut Bab 1 pasal 1 

ayat i Undang-Undang No. 25/2009, yang dimaksud dengan pelayanan publik 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai demyam peraturan perundang undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan  publik. pemerintah sebagai instansi 

penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada 

masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi 

dalam tiga kelompok, yaitu Pelayanan Administratif, Pelayanan Barang, 

Pelayanan Jasa. Pelayanan yang diberikan oleh PT. Maritim Batubara 

Pertama adalah termasuk dalam kategori pelayanan jasa. Karena pelayanan 

yang diberikan membantu terlaksananya kegiatan PLTU Paiton yang 

menopang kebutuhan publik, khususnya kebutuhan listrik. Pelayanan yang 

diberikan terhadap tongkang yang bermuatan batubara adalah pelayanan 

penyandaran, kegiatan stevedoring, dan kegiatan pemanduan. Dalam kegiatan 

pelayanan ini perusahaan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti dari 

pihak PT. Paiton Energy, dan KSOP. Selain itu perusahaan juga selalu 

mempekerjakan pegawainya selama 24 jam dengan dibagi menjadi 3Shift 

pembagian jam kerja. 

 

2.3  Faktor Penghambat Pembuatan Laporan Kegiatan 

Menurut Harry Soegiri (2018) Faktor adalah hal (Keadaan, Peristiwa) yang 

ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Hal atau keadaan 

tersebut dapat menimbulkan berbagai hal yang memiliki sifat positif dan 

negatif terhadap objek yang bersangkutan. Menurut Berlian Badarusman 

(2016) faktor penyebab kegiatan bongkar muat adalah diantaranya 

kedisiplinan, kerjasama, penempatan posisi kerja, jumlah pekerja, 

kompetensi, standarisasi pelabuhan, daya tampung dermaga, kesiapan alat, 

dan ketepatan waktu. Namun ketepatan waktu adalah faktor yang sangat 
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menghambat penulis dalam melaksanakan pembuatan laporan dan kegiatan 

lainnya. Khususnya dalam pembuatan  laporan penulis kerap bermasalah 

dengan pencantuman estimasi waktu kegiatan. Hampir seluruh kegiatan 

menggunakan estimasi, yang memungkinkan penulis menghadapi kesalahan 

dalam memperkirakan, karena info yang didapat kerap berbeda, baik info dari 

lapangan, agen, kapal maupun dari manajer kantor. Maka dari itu penulis 

dalam kegiatannya berusaha untuk mencari solusi agar minim terjadinya 

kesalahan dalam pembuatan laporan. 

2.4 Pengertian Pelabuhan 

Menurut Lasse (2014) Pelabuhan dapat diartikan sebagai terminal dan area 

dimana kapal memuat atau membongkar muatan did dermaga, di lokasi 

labuh, di bui, pelampung atau sejenisnya dan mencakup perairan tempat 

menunggu giliran mendapatkan pelayanan. Sedangkan menurut undang-

undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelabuhan adalah tempat yang terdiri 

atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai  tempat 

kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai 

tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat 

barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan 

fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran  dan kegiatan penunjang     

pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda  

transportasi. Berikut ini adalah beberapa pengertian dari jenis jenis pelabuhan 

dan/atau terminal menurut kepentingan nya masing masing : 

1. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani 

kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat 

angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam    jumlah besar, dan 

sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan 

penyeberangan dengan jangkauan  pelayanan  antarprovinsi. 

2. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani 

kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan  laut dalam 

negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan 
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penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan 

jangkauan pelayanan antarprovinsi. 

3. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani 

kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam 

negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan 

utama  dan  pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan 

penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan 

jangkauan pelayanan dalam  provinsi. 

4. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan 

tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat 

menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat 

barang. 

5. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di 

dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan 

pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani 

kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya 

6. Menurut undang-undang Republik Indonesia No.17 th 2008 dalam pasal 1 

ayat 21 Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah 

Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang 

merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan 

sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 

 

2.5  Usaha Jasa Terkait Angkutan Perairan 

Menurut undang-undang Republik Indonesia No.17 th 2008 dalam pasal 31 

ayat 1 Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat 

diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.usaha jasa 

terkait sebagaimana contoh berikut ini: 

1. Bongkar muat barang 

2. Jasa pengurusan transportasi; 

3. Angkutan perairan pelabuhan; 

4. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait 
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dengan angkutan laut; 

5.  Tally mandiri; 

6. Depo peti kemas; 

7. Pengelolaan kapal (ship management); 

8. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal (ship broker); 

9. Keagenan Awak Kapal (ship manning agency); 

10. Keagenan kapal; dan 

11. Perawatan  dan  perbaikan  kapal  (ship  repairing  and 

maintenance). 

Usaha jasa terkait dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus 

untuk itu. Selain badan usaha yang didirikan khusus untuk itu kegiatan 

bongkar muat dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional 

hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang 

dioperasikannya. Selain badan usaha yang didirikan khusus untuk itu 

kegiatan angkutan perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan 

angkutan laut nasional. Kegiatan tally yang bukan tally mandiri dapat 

dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan bongkar 

muat, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi, terbatas hanya 

untuk kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping 

peti kemas bagi kepentingannya sendiri 

2.8  Pengertian Bongkar Muat 

Menurut Lasse (2014) Usaha Bongkar Muat adalah kegiatan usaha yang 

bergerak dalam bidang bongkar maut barang dari dan ke kapal di pelabuhan 

yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring dan receiving atau delivery. 

Kegiatan stevedoring dalam sistem liner Service  adalah perpanjangan 

tanggung jawab perusahaan pelayaran, artinya bongkar muat barang dari 

dan/atau ke atas kapal dilaksanakan oleh perusahaan pelayaran. Sedangkan 

diluar sistem liner bongkar muat dilaksanakan badan usaha khusus yang 

dinamakan Perusahaan bongkar muat. Antara perusahaan bongkar muat dan 

perusahaan pelayaran berlaku prinsip separation of responcibility. 
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Stevedoring  adalah menurunkan dan/atau menaikan barang dari/ke atas 

kapal. Untuk kegiatan bongkar, barang dipindahkan ke atas truk atau keatas 

gerbong kereta api, dan/atau ke atas tongkang.. Cargodoring adalah  

pekerjaan melepasakan barang dari tali atau jala jala di dermaga dan 

mengangkut dari dermaga ke gudang, lapangan penumpukan barang atau 

sebaliknya. Receiving atau delivery adalah penyerahan barang oleh 

pengangkut kepada penerima atau juga pekerjaan memindah barang dari 

timbunan, tempat penumpukan di gudang atau lapangan penumpukan dan 

menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan, di pintu gudang atau 

lapangan penumpukan dan sebaliknya. Sedangkan pengertian perusahaan 

bongkar muat adalah badan hukum indonesia yang berbentuk perseroan 

terbatas yang melakukan usaha jasa terkait di bidang angkutan di perairan, 

khusus untuk kegiatan bongkar muat barang. 
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BAB 3 

METODE PENGUMPULAN DATA 

 

3.1  Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Penelitian Kualitatif 

Dalam penelitian penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami realita / kenyataan 

sosial, atau dapat dikatakan penuis berusaha melihat dunia dengan 

kenyataan yang sebenarnya, apa adanya, dan apa yang seharusnya 

terjadi lah yang penulis pahami. Penelitian ini pun bersifat deskriptif 

dan cenderung menggunakan analisis. Meteode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, (sebagai lawannyaadalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan 

secara purposive dan snowball, tekhnik pengumpulan dengan 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan 

hasil penelitian kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017). 

Sedangkan menurut Lexy J Moleong (2017) Penelitian kualitatif 

adalah yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai 

metode yang ada. 

b. Penelitian Kuantitatif 

Selain penelitian kualitatif, terdapat juga referensi atau metode lain 

yaitu dengan metode penelitian kuantitatif. Menurut Wiratna Sujarweni 

(2014) Penelitian kuantitatif adalah jenis penelirian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang dapat dicapao dengan menggunakan 

prosedur-prosedur statistik atau cara cara lain dari kuantifikasi. 

Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang 
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mempunyai karakteristik tertentu didalam kehidupan manusia yang 

dinamakan sebagai variabel. Dalam pendekatan kuantitatif hakekat 

hubungan di antara variabel dianalisis menggunakan teori yang 

obyektif. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. 

Apabila peneliti misalnya menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang 

yang merespon ataumenjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan. 

(Wiratna Sujarweni 2014) 

Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sumber  data  adalah  faktor  yang  

paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data untuk 

mengetahui darimana subjek data tersebut diperoleh. Berikut ini adalah 

sumber data yang biasa atau sering digunakan dalam penelitian, antara lain 

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, 

kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti 

dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus 

diolah kembali. Sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data  

b. Data Sekunder 

Adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan 

keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-

buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh 

dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak 

langsung memberikan data pada pengumpul data  

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana sumber data 

primer adalah data yang  diperoleh  secara  langsung  yang  dikumpulkan  
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melalui  survey  lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan 

data yang diperoleh secara langsung dari PT. Maritim Batubara Pertama 

cabang PLTU Paiton baik dari hasil wawancara, dokumentasi, dan 

observasi. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh 

secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia 

sebelum penulis melakukan penelitian. Yang dikategorikan sebagai data 

sekunder, yaitu melalui buku-buku atau kutipan-kutipan mengenai 

perusahaan bongkar muat. 

 

3.2  Metode Pengumpulan Data 

Menurut Wiratna Sujarweni (2014) Tekhnik pengumpulan data merupakan 

cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring informasi 

kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Adapun tekhnik yang 

pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Pengamatan / Observasi 

Menurut Sugiyono (2017) Pengamatan Adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu 

dikumpulkan dan seiring dengan bantuan berbagai alat yang sangat 

canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) 

maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Dengan 

menggunakan metode observasi, penulis melakukan pengamatan secara 

langsung mengenai kegiatan dan kondisi perusahaan tempat penulis 

melakukan praktek darat di perusahaan PT. Maritim Batubara Pertama 

cabang PLTU Paiton Probolinggo. 

2. Wawancara / Interview 

Menurut Sugiyono (2017) Wawancara merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara, 

maka penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 
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partisipan dalam menginterperestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, 

dimana hal ini tidak bisa ditemukan melallui observasi. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan site manager PT. MBP, dan tenaga kerja yang ada di perusahaan 

seperti port captain, foreman, petugas radioroom yang terkait mengenai 

permasalahan yang akan dibahas dalam  penulisan  penelitian,  yaitu  

mengenai  prosedur  pelaksanaan kedatangan dan keberangkatan tongkang 

bermuatan batubara serta proses pemuatannya di PT. Maritim Batubara 

Pertama Paiton, Kabupaten Probolinggo. 

3. Dokumentasi  

Menurut Sugiyono (2013) dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya 

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono 2017). Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan 

dan pengumpulan data yang di identifikasikan dari dokumen- dokumen 

yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, penulis mengumpulkan 

data atau dokumentasi yang diperoleh dari bagian Administrasi PT. 

Maritim Batubara Pertama. 
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

 

4.1  Uraian Umum Tentang PT.Maritim Batubara Pertama  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang 

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Dari Dan ke Kapal, yang 

salah satu poinnya berbunyi “Bahwa dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 

tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2011 tetang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan, telah diatur 

ketentuan mengenai kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal 

dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat 

barang di Pelabuhan dan Perusahaan angkutan laut nasional untuk kegiatan 

bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang di operasikannya”. Oleh 

karena itu Perusaahan Keagenan diharuskan bekerja sama dengan 

Perusaahaan bongkar muat yang disini dilaksanakan oleh PT. Maritim 

Batubara Pertama. PT. Maritim Batubara yang beralamat di kantor di 

Surabaya ( Ketintang Permai AD 10 Surabaya 60232 , Tlp. 031 – 8275125, 

8275007 ) dan Paiton ( Jl. Raya Surabaya – Situbondo Km. 141 Paiton , 

Probolinggo 67291, Tlp. 0335 – 771010 ) adalah Perusahaan yang bergerak 

dalam bidang pelayaran yang didirikan pada tahun 1997 dengan pengalaman 

lebih dari 20 tahun dalam melayani operasional bongkar muat cargo Batubara 

di PE Paiton, maintenance alat berat, operator kapal serta penyewaan 

tongkang. Kantor Surabaya untuk administrasi saat ini terdiri dari 9 orang 

karyawan dan kantor paiton dengan jumlah karyawan saat ini sekitar 112 

orang dari bagian Operasional dan kru kapal. PT. Maritim Batubara Pertama 

adalah pemegang sertifikat OHSAS 18001 : 2015 dan ISO 14001 : 2015 

untuk standar Safety Management dimana bagi perusahaan kami, keselamatan 

adalah hal yang utama. PT. Maritim Batubara Pertama memberi perhatian 

yang besar kepada masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja karyawan yang 
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dalam kegiatan operasionalnya berhubungan dengan alat berat dan batubara. 

PT. Maritim Batubara Pertama dalam kegiatan usahanya melakukan 

Operasional  Crane untuk melakukan proses bongkar muat cargo batubara di 

kapal. Dengan di dukung oleh lebihdari 50 orang karyawan operator alat berat 

dan tekhnik yang telah berpengalaman,  PT.Maritim Batubara Pertama 

mampu melakukan proses pembongkaran rata – rata 6jt M/T per tahun dan 

bisa lebih ditingkatkan kalau memang ada kebutuhan dari klien. Selain itu PT. 

Maritim Batubara Pertama juga melakukan maintenance crane yang dipakai 

untuk proses bongkar muat cargo batubara di kapal. Maintenance alat – alat 

berat perludi lakukan karena berhubungan dengan keselamatan kerja 

karyawan dan target yang akan dicapai. Untuk angkutan laut, saat ini PT. 

Maritim Batubara Pertama mempunyai 2 tongkang yang disewakan kepada 

klien untuk mengangkut batubara dari kalimantan ke port paiton. 

1. Visi Perusahaan 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta kebijakan yang berwawasan 

kepada perlindungan lingkungan sangat penting dan tetap menkjadi 

prioritas bagi kami sepanjang waktu. Kebijakan perusahaan di bidang K3 

dan lingkungan ini untuk memastikan bahwa setiap karyawan dapat 

melakukan tugas mereka secara aman untuk menghindari kecelakaan di 

tempat kerja dan selalu menjaga kelestarian lingkungan. Perusahaan dan 

seluruh karyawan berupaya untuk terus menerus memastikan bahwa siapa 

saja yang berada dilokasi kerja tetap sehat dan terlindung dari situasi 

berbahaya. Pelaksanaan operasi dilakukan sesuai dengan peraturan 

internasional dan pemerintah agar lingkungan dimana kita bekerja tetap 

sehat aman dan terlindungi dengan baik dan berkelanjutan. 

2. Misi Perusahaan 

a. Melaksanakan kelas orientasi dan induksi untuk setiap karyawan 

maupun kontraktor untuk mematuhi betapa pentingnya membiasakan 

budaya kesehatan dan keselamatan dan juga yang terkait dengan aspek 

lingkungan di lokasi kerja. 
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b. Menyediakan dukungan untuk kesehatan dan keselamatan kerja bagi 

setiap karyawan untuk melindungi dirinya dari luka atau bahaya dan 

pencemaran lingkungan, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin bagi 

karyawan 

c. Memberikan program pelatihan untuk membentuk dan 

mengimplementasikan metode kerja yang sesuai dengan Kesehatan, 

Keselamatan, dan perlindungan lingkungan. 

d. Melakukan inspeksi rutin untuk mengidentifikasi tempat kerja atau 

kondisi yang tidak aman dan  untuk menghilangkan bahaya terhadap 

kesehatan, dengan sepenuhnya mengikuti standar kesehatan dan 

keselamatan lingkungan. 

e. Melakukan evaluasi secara berkala sistem manajemen keselamatan dan 

lingkungan untuk memastikan dilaksanakannya perusahaan secara 

berkelanjutan dan terdokumentasi.  

f. Memenuhi peraturan dan persyaratan lainnya terkait dengan kesehatan 

dan keselamatan kerja dan lingkungan. 
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3. Struktur Organisasi PT. Maritim Batubara Pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Perusahaan 

Sumber : PT. Maritim Batubara Pertama 2019 

4. Job Description dari setiap Divisi PT. Maritim Batubara Pertama 

a. Office Manager 

Sebagai penjembatan antara kegiatan yang ada di kantor cabang dengan 

kantor pusat. 

b. Operational Manager 

Memastikan seluruh kegiatan yang ada di lapangan berjalan dengan 

lancar dan terus berkoordinasi dengan relasi yang ada. 

c. Purchasing Supervisor 

Sebagai pengawas dan pelaksana segala kebutuhan pembelian 

perusahaan 

d. Technical Manager 

Pengawas pelaksana di bagian alat berat demi lancarnya kegiatan 

pembongkaran batubara. 
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e. Office Administration Staff 

Pengelolaan dana keuangan yang ada di kantor, baik pemasukan 

maupun pengeluaran 

f. IT Staff 

Sebagai perencana, pengawasan, dan pelaksanaan seluruh kegiatan 

yang berkaitan dengan tekhnologi. 

g. Logistic Supervisor 

merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan  pergudangan dan 

persediaan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan. 

h. Ship Operation Admin 

Melaksanakan kegiatan pengolahaan Invoicing, membuat jurnal 

pembayaran ke dalam navision, mengontrol piutang, dan laporan 

bersangkutan dengan kedatangan keberangkatan kapal lainnya 

i. Port Enginerr 

Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan alat-alat berat yang ada di 

jetty. 

j. Radio Operation 

Sebagai penghubung antara kegiatan yang ada dilapangan dengan 

pengawasan yang ada di kantor. 

k. Port Captain 

Sebagai pengawas seluruh kegiatan yang ada di jetty dengan merekap 

seluruh kegiatan selama 8 jam kerja. 

l. Logistic Staff 

Membantu merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan  

pergudangan dan persediaan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan 

kegiatan. 

m. Foreman 

 Bertanggung jawab terhadap Port Captain atas pengkontrolan sumber 

daya manusia yang ada di dalam kegiatan lapangan. 
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4.2  Kegiatan PT Maritim Batubara Pertama 

PT. Maritim Batubara Pertama dalam kegiatan usahanya melakukan 

Operasional  Crane untuk melakukan proses bongkar muat cargo batubara di 

kapal. Dengan di dukung oleh lebih dari 50 orang karyawan operator alat 

berat dan tekhnik yang telah berpengalaman,  PT. Maritim Batubara Pertama 

mampu melakukan proses pembongkaran rata – rata 6jt M/T per tahun dan 

bisa lebih ditingkatkan kalau memang ada kebutuhan dari klien. Selain itu PT. 

Maritim Batubara Pertama juga melakukan maintenance crane yang dipakai 

untuk proses bongkar muat cargo batubara di kapal. Maintenance alat – alat 

berat perlu di lakukan karena berhubungan dengan keselamatan kerja 

karyawan dan target yang akan dicapai. Untuk angkutan laut, saat ini PT. 

Maritim Batubara Pertama mempunyai 2 tongkang yang disewakan kepada 

klien untuk mengangkut batubara dari Kalimantan menuju Terminal Khusus 

PLTU Paiton, Probolinggo Jawa Timur. 

1. Laporan Kegiatan PT. MBP 

a. Pembuatan Jadwal laporan Kedatangan Tongkang (port operation daily 

report) 

Merupakan rutinitas petugas yang ada di radioroom yang harus 

dikerjakan setiap hari dan harus dikirim maksimal jam 11 siang. 

Tentunya dalam pengolahan data jadwal ini memerlukan laporan yang 

diterima dari agen yang mengageni muatan batubara. Tidak hanya dari 

agen biasanya petugas radioroom mendapatkan laporan dari site 

manager PT. Maritim Batubara Pertama, yaitu Bpk. Kuswaji Beyhasim. 

Laporan yang masuk ke email radioroom PT. Maritim Batubara 

Pertama biasanya meliputi: 

1) Nama Tug Boat dan tongkang (contoh: TB.JKW Mahakam 1 – BG. 

Dewi Iriana 1). Nama Tug Boat dan Barge biasanya bermacam-

macam dan tergantung dari pemilik muatannya yang mengirim ke 

PLTU paiton namun tetap melalu keagenan. 
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2) Tanggal dan jam keberangkatan dari pelabuhan muat masing-masing 

(contoh: Jan 12 / 07:00 LT). Keterangan yang diberikan terhadap 

jam keberangkatan adalah Local Time atau waktu setempat karena 

biasanya waktu yang digunakan adalah dua waktu yang berbeda 

yaitu Waktu Indinesia Barat dan Waktu Indonesia Tengah. 

3) No. Voyage (contoh: A3-001-19, A-001-19, JMB/001/19, 

KJA/001/19). No. Voyage yang di cantumkan akan berbeda beda 

menurut dan sesuai dengan pemilik muatan beserta cargo untuk unit 

3 atau unit 7 sesuai dengan tujuan cargo masing-masing. Seperti 

contoh ada dari pemilik Adaro, Jembayan, Kideco, baik untuk unit 3 

maupun unit 7, dilanjutkan dengan urutan kedatangan tongkang dan 

tahun kedatangan. 

4) Total muatan. Rata-rata muatan yang biasa datang adalah berkisar 

antara 7.000 sampai dengan 17.500 matrix ton batubara. 

5) Estimasi tanggal dan jam kedatangan. Sama halnya seperti point 

nomor 2, namun yang membedakan disini adalah menggunakan 

perkiraan karena merupakan jadwal kedatangan yang bisa berubah 

ubah melihat situasi dan kondisi di lapangan.  

Setelah menerima data data tersebut maka petugas akan mengolahnya 

kembali kedalam sebuah format tabel Microsoft Excel dengan bernama 

20190117 - MBP_Paiton_Port_Operations_Daily_Report. Dimana 

dalam format tersebut juga terdapat tanggal pengerjaan dan pengiriman 

laporan tersebut. Materi yang diolah ditambahi dengan beberapa 

tambahan item seperti: 

6) Kapal Assist.  

Penambahan ini didapatkan dari petugas yang menanyakan kepada 

capt. masing-masing kapal assist. Perusahaan sendiri memiliki dua 

kapal assist yang biasa ber operasi. Namun biasanya masing-masing 

memiliki jadwal jaga setiap 2 hari. 

7) Keterangan west dan east jetty. 
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Keterangan ini pun dicantumkan karena sebagai tambahan info. 

Perusahaan sendiri mengolah dua jetty atau bisa juga disebut 

dermaga. Keterangan yang dicantumkan yaitu keadaan jetty  yang 

sedang dalam keadaan standby atau working 

8) Nomor Urut Kapal.  

Berfungsi sebagai urutan kedatangan kapal guna proses 

penyandaran. Namun ada juga keterangan yang ditulis dengan 

VslSailed yang berarti kapal telah berangkat kembali ke pelabuhan 

muat dan DropAnchor yang berarti kapal telah selesai kegiatan 

namun tidak langsung berangkat kembali ke pelabuhan muat tetapi 

berlabuh terlebuh dahulu di area labuh dikarenakan sesuatu kegiatan 

seperti kondisi alam yang tidak memungkinkan atau harus bunker 

fresh water dan bahan bakar. 

9) Shift On Duty. 

Kolom yang ditulis untuk mencamtumkan nomor shift jaga pegawai 

crane, foreman, dan port captain yang ada di jetty.  

10) Keterangan Jetty. 

Dicantumkan agar memberi keterangan bahwa kapal tersebut sedang 

sandar di dermaga barat atau dermaga timur. 

11) Estimated Alongside Paiton. 

Keterangan waktu yang dicantumkan menerangkan pada pukul 

berapa tongkang tersebut disandarkan di jetty 

12) Estimated Time Start Unloading Paiton. 

Setelah sandar tongkang menunggu instruksi mulai kegiatan 

pembongkaran dari foreman atau  port captain pada shift tersebut 

karena harus menunggu kesiapan di lapangan. Keterangan ini 

menunjukkan waktu dimulainya aktivitas pembongkaran. 

13) Estimated Complete Unloading Paiton. 

Keterangan perkiraan waktu selesai kegiatan pembongkaran. 

 

 



24 

 

 

14) Estimated Departure Paiton. 

Keterangan perkiraan waktu tongkang lepas dari jetty dan selesai 

kegiatan pembongkaran. 

 

Gambar 2. Paiton Port Operation Daily Report 

Sumber: PT. MBP 2019 

Dalam pengiriman Paiton Port Operation Daily Report selalu harus di 

cantumkan perkiraan cuaca gelombang pada hari ini yang didapatkan 

dari portal Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) yang 

berfungsi untuk menambahkan informasi untuk penyandaran hari ini 

karena laporan ini juga dikirimkan kepada atasan kantor PT. MBP yang 

ada di surabaya, PT. POMI, dan port captain. 

 

Gambar 3. Perkiraan Gelombang Hari Ini 

Sumber : Portal BMKG 
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Dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat ini, PT. MBP sendiri tidak 

bekerja sendiri karena tugas perusahaan sendiri hanya dalam sebatas 

kegiatan bongkar muat. Untuk keagenan sendiri di laksanakan oleh 

perusahaan lain yang bergerak di bidang agen. Disini yang berperan 

adalah PT. Bahtera Adhiguna. Sebelum mengolah data yang telah 

dijabarkan sebelumnya, seperti yang telah penulis ketahui setelah 

mewawancarai petugas radioroom, ”kami mengolah jadwal kedatangan 

kapal terlebih dahulu mendapatkan informasi tentang kapal kapal apa 

saja yang sedang dalam perjalanan menuju paiton, atau yang sedang 

proses loading  di pelabuhan muatnya”. Jadi penulis dapat 

menyimpulkan bahwa jadwal yang didapat memang benar adalah 

jadwal dari agen, akan tetapi diolah kembali oleh perusahaan dengan 

informasi lainnya yang ada sangkut pautnya dengan kegiatan bongkar 

muat di jetty. Peneliti melihat rata-rata tongkang yang disandarkan di 

jetty yang dikelola oleh PT. MBP rata-rata adalah tongkang yang 

diageni oleh PT. Bahtera Adhiguna cabang paiton. Jadi pengolahan 

jadwal yang hampir setiap hari wajib dikerjakan dan dikirim pasti 

menunggu kiriman laporan dari agen. Berikut adalah yang didapat dari 

agen. 

 

Gambar 4. Jadwal Tongkang Agen 1 

Sumber : PT.MBP 2019 
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Gambar 5. Jadwal Tongkang Agen 2 

Sumber : PT. MBP 2019 

Dari laporan diatas dapat disimpulkan bahwa kapal yang datang ke 

paiton merupakan kapal yang diageni oleh PT. Bahtera Adhiguna 

cabang paiton. Gambar pertama menerangkan bahwa kapal telah selesai 

melaksanakan kegiatan bongkar. Sejatinya laporan ini tidak beda jauh 

dengan laporan yang dibuat oleh PT. MBP karena memang ruang 

lingkup kegiatannya hampir dikatakan sama, yang membedakan hanya 

jika dari agen adalah daftar kapal dan jika dari PT. MBP adalah 

pelaksana kegiatan penyandaran dan kegiatan bongkar muat. Berikut ini 

adalah pembahasan dari setiap poin yang ada di dalam laporan agen. 

1) Tug boat / barge 

Adalah nama dari tug boat dan tongkang yang dijadwalkan datang 

maupun yang telah datang dan telah sandar untuk melaksanakan 

kegiatan bongkar. 

2) Shipper 

Adalah nama pengirim barang dalam hal ini adalah pengirim 

batubara. Contoh : Adaro, JMB (jembayan) dan Kideco. 
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3) Estimate time arrival / time arrival paiton  

Adalah perkiraan waktu kedatangan bagi kapal yang sedang akan 

berangkat atau sedang dalam perjalanan, dan keterangan waktu bagi 

kapal yang telah datang dan sandar. 

4) Berlabuh  

Jika kapal telah datang dan sedang dalam keadaan mengantre karena 

mungkin jetty sedang full kegiatan atau sedang dalam keadaan 

maintenance. Maka kapal akan berlabuh dan di cantumkan jam 

berlabuhnya. 

5) Cargo bill of lading 

Muatan yang dibawa sesuai dalam dokumen bill of lading nya. 

6) Cargo bongkar 

Total muatan yang dibongkar setelah disurvey oleh agen yang ada 

dilapangan. 

7) Sandar  

Ketika kapal telah mendapatkan instruksi sandar maka dicantumkan 

waktu sandarnya. 

8) Mulai bongkar 

Waktu mulai pembongkaran batubara setelah selesai sandar  

9) Selesai bongkar  

Mencamtumkan waktu selesai bongkar 

10) Keluar jetty 

Setelah kegiatan bongkar maka tongkang harus segera lepas dari 

jetty mungkin karena akan diganti dengan tongkang yang lain, maka 

disini dicantumkan jam lepas nya dari jetty. 

Tidak hanya dari agen, seperti yang disampaikan oleh petugas 

radioroom, “ada juga tongkang yang diolah oleh pak syamsul, beliau 

adalah salah satu staff dari PT. POMI yang juga memiliki daftar 

tongkangnya sendiri, tapi sebagian ada juga yang mengikuti agen. Jadi, 

ya isinya hampir sama dengan yang dari agen”. Secara khusus laporan 

berikut membedakan tongkang yang sandar di unit yang berbeda, yaitu 
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unit 3 dan unit 7/8 sesuai dengan unit yang dihandle oleh PT. MBP. 

Berikut dibawah ini adalah ulasan laporannya. 

 

Gambar 6. Jadwal tongkang unit 3 Paiton energy 

Sumber : PT. MBP 2019 

 Laporan diatas adalah yang dikirimkan oleh pak syamsul selaku staff 

PT. POMI yang dikirimkan kepada PT. MBP untuk dibuatkan jadwal 

pembongkaran dan jadwal kedatangannya agar dari PT. MBP sendiri 

dapat memperkirakan jadwal kegiatannya. Diatas adalah contoh dari 

muatan yang diperuntukkan untuk unit 3, dan dibawah ini untuk unit 

7/8. 

 

Gambar 7. Jadwal tongkang unit 7/8 Paiton energy 

Sumber : PT. MBP 2019 
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Untuk pembahasannya sendiri tidak jauh beda dengan pembahasan 

laporan yang dari agen. Dikarenakan poin poin yang di cantumkan tidak 

jauh berbeda dari nama tug boat, barge, voyage number, estimate time 

arrival paiton, command discharge, complete discharge, departure dan 

lain lain. Namun disini yang membedakan hanya satu poin yaitu 

menambahkan keterangan waktu berangkatnya tongkang dari pelabuhan 

muatnya yang disini diisi dalam tabel from kelanis. Peneliti mengamati 

laporan ini untuk mengisi Paiton Port Operation Daily Report. 

 

b. Pembuatan dokumen laporan kedatangan (Arrival Report Paiton) 

Dokumen atau laporan ini adalah laporan yang dikeluarkan untuk 

kepentingan sebagai pemberitahuan terhadap atasan kantor, pihak 

Paiton Energy bahwasanya sedang dilakukan kegiatan penyandaran 

yang ada di west atau east jetty, laporan ini dibuat setiap ada tongkang 

yang baru melaksanakan kegiatan sandar. Poin-poin yang dicantumkan 

adalah sebagai berikut: 

1) Name Of Tug 

Pencantuman nama tug boat penarik tongkang. 

2) Name Of Barge 

Pencantuman nama barge atau tongkang yang sedang disandarkan. 

3) Voyage Number 

Adalah nomor urutan tongkang sesuai dengan urutan kedatangan, 

dan pemilik barang contoh A-001-2019, A sebagai pemilik barang 

atau barang berasal dari keagenan adaro, nomor 001 adalah sebagai 

urutan kedatangan, dan 2019 adalah tahun kedatangan. 

4) Loading Port 

Adalah keterangan dimana pelabuhan muat tongkang tersebut 

berasal. Contoh dari Kelanis-Banjarmasin dan juga dicantumkan 

perusahaan pemilik muatan contohnya PT. Adaro Indonesia. 
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5) Disch Port 

Pelabuhan tujuan dari muatan yang diangkut tongkang tersebut. 

Contohnya menuju PEC’s Private western/eastern jetty Paiton. 

6) Next Port 

Pelabuhan yang dituju setelah barang selesai dibongkar di Disch 

Port. Contoh Kelanis-Banjarmasin. 

7) Unit 

Adalah keterangan yang ditulis bahwa coal tersebut akan di gunakan 

di unit berapa karena PLTU Paiton sendiri mempunyai sembilan 

unit, namun khusus untuk PT. MBP menghandle khusus cargo unit 

3, dan unit 7/8. 

8) Tabel  

Tabel ini beberapa poin-poin yang menerangkan khusus nya waktu 

pasti kegiatan penyandarannya, isinya adalah sebagai berikut: 

a) Arrival paiton 

Waktu tongkang tiba di paiton 

b) Anchored 

Waktu berlabuh yang dicantumkan, namun dapat dikosongi 

apabila tidak melakukan kegiatan berlabuh 

c) Notif Of Readiness Tendered / Accepted 

Adalah pemberitahuan dari nahkoda bahwa kapal siap memulai 

kegiatan pembongkaran.  

d) Tug Fast 

Adalah keterangan kapal assist yang membantu dan keterangan 

waktu tali untuk kegiatan assist nya sudah mulai connect atau 

terhubung. 

e) Berthed Paiton 

Keterangan waktu tongkang selesai kegiatan assist dan waktu 

sandarnya di jetty. 

f)   Let Go Tug 

Keterangan waktu lepasnya tali yang tadi disambungkan. 
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g) Command Discharge 

Waktu mulai kegiatan pembongkaran yang menunggu instruksi 

dari foreman atau dari port captain 

h) Estimate Time Complete 

Perkiraan waktu dari selesainya kegiatan pembongkaran 

i)   Total Cargo 

Adalah jumlah total muatan yang tercantum dalam cargo bill of 

lading 

 

c. Pembuatan dokumen laporan keberangkatan (departure report paiton) 

Dokumen atau laporan ini adalah laporan yang dikeluarkan untuk 

kepentingan sebagai pemberitahuan terhadap atasan kantor, pihak 

Paiton Energy bahwasanya kegiatan yang adaada di west atau east jetty 

telah selesai, laporan ini dibuat setiap ada tongkang yang telah selesai 

melaksanakan kegiatan bongkar. Poin-poin yang dicantumkan tidak 

jauh berbeda dengan laporan kedatangan, hanya ada beberapa 

perbedaan seperti berikut ini: 

1) Name Of Tug 

Pencantuman nama tug boat penarik tongkang. 

2) Name Of Barge 

Pencantuman nama barge atau tongkang yang sedang disandarkan. 

3) Voyage Number 

Adalah nomor urutan tongkang sesuai dengan urutan kedatangan, 

dan pemilik barang contoh A-001-2019, A sebagai pemilik barang 

atau barang berasal dari keagenan adaro, nomor 001 adalah sebagai 

urutan kedatangan, dan 2019 adalah tahun kedatangan. 

4) Loading Port 

Adalah keterangan dimana pelabuhan muat tongkang tersebut 

berasal. Contoh dari Kelanis-Banjarmasin dan juga dicantumkan 

perusahaan pemilik muatan contohnya PT. Adaro Indonesia. 
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5) Disch Port 

Pelabuhan tujuan dari muatan yang diangkut tongkang tersebut. 

Contohnya menuju PEC’s Private western/eastern jetty Paiton. 

6) Next Port 

Pelabuhan yang dituju setelah barang selesai dibongkar di Disch 

Port. Contoh Kelanis-Banjarmasin. 

7) Unit 

Adalah keterangan yang ditulis bahwa coal tersebut akan di gunakan 

di unit berapa karena PLTU Paiton sendiri mempunyai sembilan 

unit, namun khusus untuk PT. MBP menghandle khusus cargo unit 

3, dan unit 7/8. 

8) Tabel  

Tabel ini beberapa poin-poin yang menerangkan khusus nya waktu 

pasti kegiatan penyandarannya, isinya adalah sebagai berikut: 

a) Completed discharge 

Keterangan jam yang menunjukkan waktu selesai nya dari 

kegiatan bongkar batubara. 

b) Tug fast 

Adalah keterangan kapal assist yang membantu dan keterangan 

waktu tali untuk kegiatan assist nya sudah mulai connect atau 

terhubung. 

c) Let go all lines 

Waktu keterangan tongkang lepas dari jetty atau biasa disebut 

unberthing. 

d) Let go tug 

Keterangan waktu lepasnya tali yang tadi disambungkan. 

e) Drop anchor  

Penginputan waktu berlabuh setelah kegiatan bongkar, namun 

dapat dikosongi jika kapal langsung berangkat 
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f)   Sailed paiton 

Waktu yang menunjukkan jam kapal berangkat meninggalkan 

terminal khusus paiton 

g) Estimated time arrival  

Estimasi waktu tiba di pelabuhan tujuan setelah berangkat dari 

paiton, 

h) Total cargo discharge 

Jumlah total muatan yang dibongkar dan sebelumnya sudah 

disurvey  terlebih dahulu oleh agen yang ada di jetty. 

d. Perizinan 

Terminal Khusus PLTU Pation masuk dalam naungan KSOP kelas IV 

pelabuhan tanjung tembaga wilayah kerja terminal khusus Paiton. 

Dalam kegiatannya harus memiliki ijin dari syahbandar setempat. 

Dalam perizinannya, perusahaan mengajukan dua poin khusus yaitu 

perizinan khusus bongkar muat barang berbahaya dan laporan rencana 

kegiatan bongkar muat di tersus paiton. Perizinan ini sifatnya wajib 

karena KSOP adalah adalah sebagai pelaksana fungsi keselamatan 

pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan 

hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan 

perlindungan lingkungan maritim di area pelabuhan. 

 

2. Pelayanan Terhadap Tongkang oleh PT. MBP 

a. Kegiatan Penyandaran Tongkang 

Setelah penulis memahami tentang pembuatan jadwal kedatangan, 

untuk kemudian penulis mempelajari tentang kegiatan penyandaran 

tongkang. Akan tetapi penulis memiliki kendala yang sangat besar 

dikarenakan penulis tidak dapat terjun langsung ke jetty untuk 

mengamati kegiatan lapangan karena pengawasan ketat oleh pihak 

Paiton Energy. Tidak setiap orang bisa mengunjungi jetty dengan alasan 

keamanan. Untuk mengunjunginya pun harus memilliki kartu identitas 

yang dikeluarkan oleh PT. POMI. Karena pengurusannya yang panjang 



34 

 

 

dan harus sebagai pegawai tetap maka penulis tidak dapat menganalisis 

langsung di lapangan. Akan tetapi penulis dapat memahami sedikit 

banyak karena setiap kegiatan pasti selalu menggunakan alat 

komunikasi radio dan handy talky. Alat komunikasi ini yang biasa 

digunakan oleh penulis yang stand by di dalam radioroom untuk 

mengawasi dan mengetahui kegiatan telah sampai pada tahap apa. 

Penulis selalu menyimak percakapan antara port captain, foreman, 

operation loader, pandu, dan yang lainnya. 

 

Gambar 8. Penyandaran Tonggkang 

 Sumber : PT MBP 2019 

b. Berthing Process 

Seperti telah diketahui, PT. MBP memiliki wilayah kerja yaitu dua jetty 

antaranya west dan east jetty. Setelah melihat di jadwal kedatangan 

kapal, lalu penulis yang telah mendapatkan tugas untuk menghandle 

radio menghubungi kapal terdekat satu jam sebelum estimasi jam yang 

ada di jadwal dengan radio yang telah diatur di channel tertentu. Untuk 

kemudian penulis memastikan jam tiba dan penulis menghubungi port 

captain yang berjaga untuk menanyakan status jetty apakah kosong dan 

siap untuk disandarkan. Biasanya port captain akan menginfokan jika 

ada maintenance atau masalah yang lain. Jika jetty tidak dalam kondisi 

siap untuk disandarkan atau mungkin sedang dalam antrian maka 
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penulis akan menghubungi kapal untuk memberi info jika telah tiba di 

paiton untuk berlabuh terlebih dahulu. Akan tetapi jika jetty dalam 

keadaan siap maka penulis langsung menghubungi PT. Paiton Energy 

untuk meminta surat perintah sandar untuk menghindari 

misscomunication dan sebagai bukti resmi adanya surat utusan dari 

pihak Paiton Energy selaku pemilik lahan. Setelah proses sandar 

dilaksanakan maka penulis akan membuat laporan arrival report paiton. 

c. Proses Bongkar 

Setelah tongkang disandarkan maka selanjutnya dimulai kegiatan 

bongkar batubara. Penulis menunggu info dari foreman tentang jam 

dimulai dilakukan nya kegiatan bongkar. Jika lancar maka akan dimulai 

15 menit setelah tongkang disandarkan. Contohnya jika disandarkan 

pukul 10.15 local time maka akan dibongkar pada pukul 10.30 local 

time. Akan tetapi jika ada kendala seperti maintenance maka akan 

menunggu hingga selesai. Dan jika waktu penyandaran berdekatan 

dengan waktu pergantian shift yaitu setiap pukul 07.00 WIB (Shift 1), 

15.00 WIB (Shift 2), dan 23.00 WIB (Shift 3) maka akan dimulai 

setelah pergantian shift. Setiap satu jam dapat dilakukan pembongkaran 

seberat 1.000 matrix ton, jadi dapat diperkirakan jika total muatan 

kurang lebih 17.000 matrix ton maka akan memakan waktu 17 jam. 

Darisana penulis dapat memperkirakan kegiatan penyandaran 

selanjutnya. Setelah mendapat info dari foreman muatan tersisa kurang 

lebih 1.000 matrix ton atau kurang dari satu jam estimasi selesai 

bongkar, maka penulis akan menghubungi operation loader yang ada di 

gudang perusahaan untuk segera menuju jetty untuk mengumpulkan 

sisa muatan yang tidak terjangkau oleh grabs. Loader akan diangkat 

kedalam tongkang untuk mengeruk sisa muatan untuk dikumpulkan 

agar bisa terjangkau oleh grabs. 
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Gambar 9. Proses Bongkar 

Sumber : PT. MBP 2019 

 

Gambar 10.  Loader Proses 

Sumber : PT. MBP 2019 
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Alat-alat yang biasa digunakan dalam kegiatan bongkar muat adalah 

sebagai berikut: 

1) Grabs 

Adalah alat muat / bongkar yang sering digunakan untuk memuat / 

membongkar barang jenis curah kering. 

 

Gambar 11. Grabs 

Sumber : PT.MBP 2018 

2) Forklift  

adalah  kendaraan roda empat yang berfungsi sebagai alat pemindah 

(transport) barang dari satu titik ke titik yang lain dengan jarak yang 

dekat.  

3) Bucket  

adalah sebuah bak dengan kapasitas tertentu yang digunakan untuk 

memuat barang curah atau bag. 

 

Gambar 12. Bucket 

Sumber : PT. MBP 2018 
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4) Crane  

adalah suatu alat dengan kapasitas tertentu yang digunakan untuk 

menaikan/ menurunkan barang dari/ke kapal 

 

Gambar 13. Crane 

Sumber : PT.MBP 2018 

5) Sling  

adalah  jerat untuk muatan yang dibuat dari tali, termasuk tali kawat 

atau baja, gunanya untuk mengangkat atau menurunkan muata dari/ke 

kapal. 

 

Gambar 14. Sling 

Sumber : PT. MBP 2018 

6) Exchavator  

adalah alat berat yang sering dipergunakan pada pekerjaan konstruksi, 

kehutanan dan industri pertambangan karena alat ini dapat melakukan 

berbagai macam pekerjaan. 

7) Loader  

adalah mesin yang digunakan untuk meraup dan transportasi bahan 

dalam area kerja. 
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Gambar 15. Loader  

Sumber : PT. MBP 2018 

e. Unberthing Process 

Setelah loader menuju jetty untuk melaksanakan kegiatannya, maka 

penulis akan menghubungi pandu agar segera bersiap untuk membantu 

tongkang yang telah selesai untuk lepas dari jetty. Bagi penulis kegiatan 

ini membutuhkan ketelitian dalam menyimak kegiatan karena penulis 

membutuhkan informasi jam connect tali assist, jam lepas tongkang 

dari jetty, dan jam lepas nya tali assist dari tongkang. Keterangan ini 

dibutuhkan untuk pembuatan laporan departure report paiton. Seperti 

biasa peneliti menyimak kegiatan ini melalui radio handy talky yang 

ada di radioroom. 

f. Kegiatan Pemanduan 

Adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan 

informasi kepada nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang 

penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, 

tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan. Dalam 

penerapannya, penulis memahami kegiatan pemanduan di tersus PLTU 

Paiton merupakan perairan yang wajib pandu. Pandu adalah pelaut 

yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi 

persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal. Dalam 
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kegiatannya, penulis selalu berkaitan dengan pandu dalam kegiatan 

penyandaran tongkang. Setiap kali akan melaksanakan penyandaran, 

penulis akan menghubungi pandu satu jam sebelum kedatangan 

tongkang jika tidak sedang ada antrian. Akan tetapi jika ada tongkang 

yang mengantri, penulis akan menghubungi setengah jam sebelum 

kegiatan yang di jetty selesai. Dalam proses penyandaran, pandu tidak 

akan memulai pekerjaan jika belum ada berthing notification karena 

dokumen tersebut akan menjadi acuan pandu dalam melaksanakan 

kegiatannya. Pandu juga mengisi form yang disediakan di radioroom. 

Dalam form tersebut berisikan beberapa informasi seperti nama 

tongkang dan tug boat, kapal assist, informasi kapal dan keterangan 

waktu kapal siap, pandu turun dan pandu naik. Dalam pelaksanannya, 

pandu bekerja sama dengan dua kapal assist dimiliki PT. MBP, yaitu 

TB. Bagus dan TB. Banyak. Kedua kapal inilah yang membantu 

kegiatan penyandaran tongkang di jetty yang dikelola oleh PT. MBP. 

Dari pandu penulis mendapat informasi waktu yang dibutuhkan untuk 

mengisi laporan arrival dan departure report paiton. Penulis juga 

membuat laporan kegiatan kepanduan atau list assist tug yang nantinya 

dikirimkan kepada atasan kantor. List assist tug sendiri merupakan 

hasil rangkuman dari kegiatan kepanduan yang berisikan data seperti 

nama tongkang, nama kapaassist nya, nama pandu yang bertugas dan 

keterangan waktu dari masing-masing kegiatan penyandaran dan 

keberangkatan tongkang. Seperti penulis yang ketahui dari petugas 

radioroom, laporan ini adalah laporan bulanan untuk mengetahui 

secara terperinci khusus kegiatan kepanduannya. Karena kegiatan ini 

merupakan komponen penting yang diwajibkan oleh pemerintah dalam 

kegiatan penyandaran kapal. Tak lupa juga dicantumkan juga muatan 

dari setiap tongkang yang nantinya juga akan mengetahui berapa 

jumlah total muatan yang di bongkar dalam dua jetty yang ada. 
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Gambar 16. List assist tug PEC Unit 7/8 

Sumber : PT. MBP 2019 

 

Gambar 17. List assist tug PEC Unit 3 

Sumber : PT. MBP 2019 

3. Faktor Penghambat Pembuatanan Laporan Kegiatan 

Dalam pelaksanaannya, penulis mendapatkan beberapa kendala yang 

sering atau kerap dijumpai. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. perkiraan jam yang selalu tidak sesuai. Tidak sering penulis mendapat 

teguran ketika mengerjakan laporan tersebut dan mengirimnya karena 

salah dalam penulisan jam yang berpengaruh pada urutan kapal dan 

berimbas pada konsumen (agen) yang mengkomplain. Hal ini 
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dikarenakan terjadinya misscomunication antara agen dan dari nahkoda 

kapalnya sendiri. Tidak sering nahkoda dihubungi langsung oleh 

manager untuk menanyakan estimate time arrival nya, dan kebanyakan 

berbeda dengan laporan yang dari agen. Setelah kejadian ini penulis 

selalu menunggu update dari manager PT. MBP yang selalu di share via 

chat whatsapp. Namun kejadian seperti ini jarang sekali terjadi karena 

dari pihak agen sendiri selalu mengupdate perkembangan kapalnya 

secara terus menerus.  

b. Keadaan cuaca. Hal ini biasa terjadi khususnya pada musim penghujan. 

Kendalanya adalah jadwal yang telah dibuat dan dikirim pasti 

mengalami perubahan karena jika ada kapal atau tongkang yang tengah 

berada dalam perjalanan harus berlindung terlebih dahulu karena tidak 

memungkinkan untuk melanjutkan perjalanannya. Kendala ini jarang 

mendapat teguran karena murni adalah faktor cuaca. Biasanya hal ini di 

barengi dengan edaran yang dikeluarkan oleh KSOP setempat tentang 

larangan berlayar karena cuaca yang tidak memungkinkan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan karya tulis ini yang mengenai kegiatan bongkar 

muat batubara oleh PT. Maritim Batubara Pertama dalam terminal khusus PLTU 

Paiton, dan seperti yang telah penulis jabarkan dalam bab-bab terdahulu, maka 

bab yang terakhir ini penulis merumuskan kesimpulan pembahasan sebagai 

berikut:  

1. PT. Maritim Batubara Pertama dalam melaksanakan kegiatan bongkar 

muat di terminal khusus PLTU Paiton mengeluarkan beberapa laporan 

kegiatan, laporan jadwal kedatangan, laporan perizinan kegiatan dan 

rencana kegiatan. Laporan kegiatan yang di arahkan kepada PT. Paiton 

Energy dan kepada atasan kantor adalah sebagai pemberitahuan tentang 

rencana kedatangan tongkang, laporan kedatangan, laporan kegiatan 

bongkar, dan laporan keberangkatan kapal. 

2. Dalam pelayanannya terhadap tongkang yang datang, PT. MBP bekerja 

sama dengan keagenan atau PT. Bahtera Adhiguna cabang Paiton yang 

melaksanakan kegiatan penjadwalan kapal yang datang dan jumlah 

muatannya. Dalam hal ini pelayanan yang diberikan adalah seperti 

kegiatan kepanduan, bongkar muatan batubara, dan lain lain. 

3. Faktor penghambat yang kerap ditemui penulis adalah perkiraan jam 

kedatangan yang tidak sesuai. Untuk meminimalisir terjadinya faktor ini, 

penulis selalu menunggu konfirmasi jam tiba dari manager perusahaan 

barulah penulis membuat laporan yang ada. Estimasi atau perkiraan jam 

baik kedatangan, mulai kegiatan bongkar, dan estimasi selesai kegiatan 

bongkar menjadi salah satu perhatian penulis dikarenakan sering terdapat 

kesalahan dari berbagai pihak baik dari agen, kapal, dan manajer 

perusahaan. 
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5.2 Saran 

 Dalam pelaksanaan kegiatan ini penulis menemukan banyak kendala, dan 

kendala yang kerap dihadapi adalah informasi jam kedatangan dan kegiatan yang 

masih sering berbeda antara penyelenggara seperti agen dan nahkodanya. 

1. Agar dalam pembuatan jadwal kedatangan menentukan waktu dan jam nya 

untuk lebih diperhatikan agar tidak menjadi sebuah kesalahan dalam 

proses pembuatan laporannya. 

2. Pengoptimalan alat-alat berat yang ada di jetty serta pengecekan dan 

perawatan yang dilakukan secara rutin demi menghindari antrean tongkang 

yang dikarenakan adanya kerusakan alat-alat dan sedang mengalami 

perbaikan. 

3. Penambahan atau pembaharuan alat-alat berat demi kelancaran kegiatan 

bongkar muat batubara, karena PLTU Paiton merupakan Pembangkit 

Listrik Tenaga uap terbesar di Asia Tenggara dan mencakup wilayah P. 

Jawa dan P.Bali  
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