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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Dan Prosedur Bongkar Muat 

Pengertian tentang bongkar muat menurut Gianto dkk dalam buku 

“Pengoprasian Pelabuhan Laut” (1999:31-32), adalah sebagai berikut : 

Bongkar adalah pekerjaan membongkar barang dari atas geladak atau 

palka kapal dan menempatkan ke atas dermaga atau dalam gudang. 

Muat adalah pekerjaan memuat barang dari atas dermaga atau dalam 

gudang untuk dapat di muati di dalam gudang.  

 Bongkar Muat adalah suatu kegiatan pelayaran memuat ataupun 

membongkar suatu muatan dari dermaga, tongkang, truck ke dalam palka 

atau geladak, dengan menggunakan derek dan katrol kapal maupun darat 

atau dengan alat bongkar lain, dimana barang yang dipindahkan dari dan 

ke atas kapal. 

 Menurut Istopo dalam buku “Kapal dan Muatannya” (1999:170), 

bongkar muat adalah penempatan atau pemindahan muatan dari darat ke 

atas kapal atau sebaliknya, memindahkan muatan dari atas kapal ke 

pelabuhan tujuan. 

 Menurut Dirk Koleangan (2008:241) dalam buku yang berjudul 

“Sistem Peti Kemas”, pengertian kegiatan bongkar muat adalah sebagai 

berikut: Kegiatan Bongkar Muat adalah kegiatan memindahkan barang-

barang dari alat angkut darat, dan untuk melaksanakan kegiatan 

pemindahan muatan tersebut dibutuhkan tersedianya fasilitas atau 

peralatan yang memadai dalam suatu cara atau prosedur pelayaran. 

 Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas bongkar muat 

adalah suatu proses memuat dan membongkar dengan cara memindahkan 

muatan dari darat ke kapal atau dari kapal ke darat yang dibawa atau di 

angkut ketempat tujuan dengan aman dan tempat yang dilakukan sesuai 

prosedur di pelabuhan oleh para crew kapal dan pihak darat dengan alat 

bongkar muat yang ada baik itu dari kapal sendiri ataupun dari darat. 
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 Menuru R.P.Suyono (2017) prosedur bongkar muat dimulai dari 

mempersiapkan dokumen-dokumen bongkar/muat yaitu: 

1. Dokumen-dokumen muat barang 

a. Bill Of Lading yang disebut juga konosemen, bagi pengangkut 

merupakan kontrak pengangkutan sekaligus sebagai bukti tanda 

terima. 

b. Cargo List adalah daftar semua muatan yang akan dimuat dalam 

kapal. Cargo List dibuat oleh perusahaan pelayaran atau agennya 

yang diserahkan kepada semua pihak yang terkait dengan 

pemuatan, yaitu kapal, stevedoring, gudang dan pihak-pihak lain. 

c. Tally muat yaitu untuk semua barang yang dimuat kedalam kapal 

dicatat dalam keadaan tally sheet, tally sheet juga dibuat untuk 

mencatat semua barang yang dibongkar. Tally sheet juga harus 

ditanda tangani oleh petugas yang mencatat juga harus di 

countersigned oleh petugas kapal mungkin ada ketidaksesuaian 

(dispute) dari muatan yang ada. 

d. Mate’s Receipt adalah tanda terima yang akan dimuat kedalam 

kapal. Mate’s receipt dibuat oleh agen pelayaran dan di tanda 

tangani oleh mualim kapal. 

e. Stowage Plane adalah gambaran tata letak dan susunan semua 

barang yang dimuat kedalam kapal. Untuk peti kemas, stowage 

plan disebut bayplan, stowage plan dibuat oleh petugas kapal atau 

petugas tally, sedangkan bayplan dibuat oleh ship planner. 

2. Dokumen-dokumen bongkar barang 

a. Tally bongkar adalah catatan jumlah colli dan kondisinya terhadap 

barang yang dibongkar. Tally sheet harus dicountersigned oleh 

nahkoda atau mualim yang berwenang. 

b. Outurn Report adalah daftar dari semua barang dengan mencatat 

colli dan kondisinya barang itu pada waktu bongkar. Barang yang 

kurang jumlahnya atau rusak diberi tanda remark pada outurn 

report. 
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c. Damaged Cargolist yaitu khusus untuk barang yang mengalami 

kerusakan dibuat daftar sendiri. 

d. Cargo Manifest adalah keterangan rincian mengenai barang yang 

diangkut oleh kapal. 

e. Dangerous Cargo adalah daftar muatan berbahaya baik yang 

ditetapkan oleh IMO ataupun yang ditetapkan oleh pejabat 

berwenang di pelabuhan. 

 Setelah dokumen yang dibutuhkan dalam melaksanakan 

bongkar/muat petikemas telah selesai kemudian mempersiapkan alat-alat 

mekanisme bongkar/muat petikemas, adapun alat-alat bongkar/muat 

petikemas diantaranya : 

a. Gantry crane / port crane adalah crane untuk membongkar 

kontainer dari kapal ke atas chasis disisi lambung kapal atau 

sebaliknya dari chasis disisi lambung kapal ke atas kapal. 

b. Forklyft adalah alat untuk stuffing / striping di CFS bisa juga 

digunakan untuk lift on / lift off container  kosong di CFS. 

c. Trayler (chasis) adalah terdiri dari Chasis dan head truck untuk 

kegiatan haulage atau trucking container. 

d. Spreader adalah merupakan alat bantu yang di pasang pada crane, 

top leader, super tracker untuk menghandle container. 

Menurut B.Santoso (2007) dalam bukunya, gerakan-gerakan kontainer 

adalah sebagai berikut : 

a. Stevedoring adalah gerakan kontainer dari palka kapal keatas 

chasis diatas dermaga dengan menggunakan gentry crane / port 

crane / ship crane atau kegiatan sebaliknya. 

b. Haulage adalah kegiatan kontainer dari lambung kapal ke CY 

atau ke Chasis Freight Station (CFS) dengan menggunakan 

chasis truck / trailer atau kegiatan sebaliknya. 
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c. Lift on / Lift off adalah gerakan menaikan dan menurunkan 

kontainer dari / ke chasis dengan menggunkan transtainer / top 

leader super stacker / forklift / crane. 

d. Stripping adalah kegiatan mengosongkan atau mengeluarkan isi 

kontainer dengan menggunakan tenaga buruh atau alat forklift. 

e. Stuffing adalah kegiatan mengisi atau memasukan barang kedalam 

kontainer dengan menggunakan tenaga buruh atau alat forklift. 

f. Angsur adalah gerakan memindahkan kontainer di lapangan CFS 

denngan tidak menggunakan trailer. 

g. Relokasi adalah gerakan memindahkan kontainer dalam suatu 

lapangan CY. 

h. Lashing adalah merupakam bagian dari kegiatan stevedoring, 

dikerjakan setelah semua kontainer dimuat di atas kapal. Agar 

kedudukan satu dengan yang lainnya tidak bergerak, maka harus 

di lashing.  

2.2 Pengertian Dan Jenis-jenis Petikemas 

Peti kemas adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan 

teknis sesuai dangan ISO sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang 

yang bisa digunakan diberbagai moda, mulai dari moda jalan dengan truk 

peti kemas, kereta api dan kapal peti kemas laut. Berat maksimum peti 

kemas muatan kering 20 kaki adalah 24,000 kg, dan untuk 40 kaki 

(termasuk high cube container), adalah 30,480 kg. Sehingga berat muatan 

bersih atau payload yang biasa diangkut adalah 21,800 kg untuk 20 kaki, 

26,680 kg untuk 40 kaki. Berbagai variasi bentuk peti kemas digunakan 

untuk barang-barang yang spesifik namun menggunakan ukuran yang 

sandar untuk mempermudah handling dan perpindahan moda angkutan 

Jenis-jenis peti kemas : 

Menurut R.P Suyono (2007) Klasifikasi Jenis Peti kemas yang bisa 

digunkan di pelabuhan antara lain: 
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1. General Cargo Container adalah Peti Kemas yang dipakai untuk 

mengangkut muatan umum (General Cargo). Peti kemas yang 

termasuk general cargo adalah: 

a) General Purpose Container adalah peti kemas yang digunakan 

untuk mengangkut kargo berupa barang-barang yang tidak 

mempunyai spesifikasi khusus ataupun penanganan khusus dapat 

menggunakan peti kemas jenis ini. 

b) Open Side Container adalah peti kemas yang mempunyai pintu di 

salah satu sisinya. Dipakai untuk mengangkut kargo yang 

mempunyai ukuran yang melebar, seperti misalnya kargo berupa 

mesin industri. 

c) Open Top Container adalah peti kemas yang mempunyai bagian 

atas yang bisa dibuka. Digumakan untuk kargo yang mempunyai 

tinggi ukuran yang melebihi dari tinggi peti kemas. 

d) Ventilated Container adalah peti kemas yang mempunyai ventilasi 

di sisi-sisinya. Digunakan untuk kargo yang memerlukan sirkulasi 

udara, misalnya saja untuk kargo yang berupa biji kopi. 

2. Thermal Container adalah peti kemas yang dilengkapi pengatur 

suhu. Peti kemas yang termasuk kelompok Thermal adalah:  

a) Insulated Container adalah peti kemas yang digunakan untuk kargo 

yang berupa barang yang membutuhkan perlakuan khusus untuk 

suhunya dengan mempertahankan suhu agar tidak terrpengaruh 

dengan suhu di luar peti kemas. 

b) Reefer Container adalah peti kemas yang digunakan untuk kargo 

yang selalu memiliki suhu rendah (dingin) yang terkontrol. 

Biasanya digunakan untuk pengiriman barang-barang perishable 

atau mudah rusak atau busuk seperti daging, ikan, sayur dan buah-

buahan agar dapat lebih tahan lama. 

c) Heated Container adalah peti kemas ini digunakan untuk kargo 

dengan barang-barang yang membutuhkan suhu tinggi, bisa hingga 
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lebih dari 100 drajat celcius, juga mempunyai kontrol pengaturan 

suhu. 

3. Tank Container adalah peti kemas yang berupa tangki yang di 

tempatkan  dalam kerangka peti kemas yang dipergunakan untuk 

muatan, baik muatan cair, (bulk liquid) maupun gas (bulk gas). 

4. Dry bulk Container adalah peti kemas yang digunakan untuk 

mengangkut muatan dalam bentuk curah (bulk cargo), seperti 

butiran, bahan pakan, rempah-rempah. 

5. Platform Container adalah peti kemas yang terdiri dari lantai dasar. 

Peti kemas yang termasuk kelompok ini adalah:  

1) Flat rack Container adalah peti kemas yang digunakan khusus 

untuk mengangkut muatan berat (alat berat/Heavy lift dan kargo 

overheight atau overwidth). 

2) Platform basd Container adalah peti kemas yang diprgunakan 

untuk muatan dengan ukuran lebih besar dan beratnya melebihi 

standar muatan pada umumnya. 

6. Collabsible Container adalah peti kemas yang khusus dibuat untuk 

muatan tertentu, seperti peti kemas untuk muatan ternak (cattle 

container) atau muatan kendaraan (auto container). 

7. Air Mode Container adalah peti kemas yang khusus dibuat dan 

dipergunakan oleh pesawat terbang yang berbadan besar untuk 

mengangkut barang-barang penumpang atau air cargo mealaui 

udara. 

2.3 Definisi Dan Fungsi Pelabuhan 

Dalam bahasa Indonesia, dikenal istilah yang berhubungan arti 

pelabuhan yaitu Bandar dan pelabuhan. Kedua istilah tersebut sering 

tercampur aduk sehingga sebagian orang mengartikan sama. Sebenarnya 

arti keuda istilah tersebut berlainan. Bandar (harbour) adalah daerah 

perairan yang terlindungi terhadap gelombang dan angin untuk 

berlabuhnya kapal – kapal. 
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Pelabuhan (port) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap 

gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut, meliputi 

dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, crane 

– crane untuk bongkar muat barang, gudang laut (transito) dan tempat – 

tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelabuhan merupakan 

Bandar yang dilengkapi bangunan – bangunan untuk pelayanan muatan 

dan penumpang seperti dermaga tambatan, dengan segala 

perlengkapannya. Jadi suatu pelabuhan juga merupakan Bandar, tetapi 

suatu Bandar belum tentu suatu pelabuhan. (Bambang Triatmodjo, 2003) 

Fungsi Pelabuhan 

Pelabuhan pada hakekatnya merupakan suatu ranti dalam 

penyelanggaraan angkutan ke/dari pedalaman yang menghubungkan 

berbagi sarana angkutan dengan sarana angkutan laut. Dengan demikian, 

pelabuhan tidak saja berfungsi sebagai titik terminal tetapi juga sebagai 

pusat kegiatan transit. 

Dalam sistem perhubungan laut di indonesia, pelabuhan 

mempunyai peranan yang sangat berpengaruh dalam menentukan tingkat 

produktifitas angkutan laut, terutama bagi pelayaran nusantara. Jumlah 

pelabuhan yang demikian banyak sekitar 1.200 pelabuhan yang tersebar di 

pelosok nusantara yang begitu luasnya dalam jarak – jarak yang relative 

pendek antara pelabuhan yang satu dengan yang lainnya dengan tingkat 

fasilitas – fasilitas teknis yang berbeda – beda. Fasilitas pelabuhan 

umumnya terdiri dari failitas – fasilitas di darat (dermaga, gudang, 

pelataran terbuka,peralatan bongkar muat, dll) dan peralatan – peralatan di 

air ( water facilities), seperti kapal – kapal tunda, tongkang, alat bongkar 

terapung dan lain – lain. Di pelabuhan yang lengkap dapat pula tersedia 

fasilitas penyediaan bahan bakar untuk kapal – kapal, fasilitas docking, 

reparasi dan pembangunan kapal (M. Husseyn Umar, 2001). 

Pelabuhan adalaha tempat yang terdiri dari daratan atau perairan 

dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan 
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kegitan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, 

naik turun penumpang, dan bongkar muat barang. 

Dengan adanya pelabuhan, maka daerah sekitarnya (binterland), 

diharapkan dapat berkembang menjadi pusat – pusat pertumbuhan yang 

potensial. Adapun Tatanan Kepelabuhanan Nasional diatur sebagai berikut 

menurut (UU RI No. 17 Th.2008) : (1) Tatanan Kepelabuhanan Nasional 

diwujudkan dalam rangka penyelnggaraan pelabuhan yang andal dan 

berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing 

global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang 

berwawasan nusantara; (2) Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan system kepelabuhanan secara nasional 

yang menggambar perncanaan pelabuhan berdasarkan kawasan ekonomi, 

geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam; (3) 

Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat : (a) peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan; (b) Rencana 

Induk Pelabuhan Nasional; dan (c) lokasi pelabuhan. Passal 69 mengatur 

fungsi pelabuhan adalah sebagai tempat : (1) Pemerintahan, (2) 

Pengusahaan. 

Sistem pelabuhan terdiri dari dua elemen utama, yaitu elemen 

sarana pelabuhan yakni kapal, dan prasarana sangat erat dan tidaak 

terpisahkan dalam sistem kepelabuhanan, oleh karena itu perkembangan 

teknologi angkutan laut sedaapat mungkin diimbangi dengan 

perkembangan teknologi prasarana pelabuhan. 

Pada dasarnya kegiatan di pelabuhan menyangkut pelayanan arus 

barang, yang terdiri dari arus kapal masuk ke pelabuhan dan di teruskan ke 

gudang penerima, serta arus keluar dari gudang pengirim melalui 

pelabuhan untuk diangkut kekapal. Kegiatan Pemerintahan dan 

Pngusahaan di pelabuhan sebagai yang dimaksud dalam pasal 69 

diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi. Kegiatan pemerintahan 

di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 meliputi : (a) 

pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan 
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kepelabuhanan, (b) keselamatan dan keamanan pelayaran, (c) kepabeanan, 

(d) keimigrasian, (e) kekarantinaan, selain kegiatan pemerintah di 

pelabuhan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdapat kegiatan 

pemerintahan lainnya yang keberadaannya bersifat tetap.
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