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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Berikut adalah beberapa pengertian tentang pelabuhan, bongkar muat, 

instansi yang terkait dalam kegiatan bongkar muat, dokumen yang digunakan 

dalam kegiatan bongkar muat, tugas dan tanggung jawab perusahaan bongkar 

muat, jenis – jenis kapal serta alat penunjang dan alat bantu bongkar barang curah 

kering. 

 

2.1.1 Pengertian Pelabuhan  

          Menurut peraturan pemerintah RI No. 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhan, 

yang dimaksud pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan 

disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan 

kegiatan ekonomi dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik 

turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat 

perpindahan intra dan atar moda transportasi (Suyono, 2007:1). 

     Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan / atau perairan dengan 

batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah 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 (Iskandar Abubakar,Herdjan dan Barzach, 

2013:66). 

 

2.1.2 Pengertian Bongkar Muat 

     Bongkar muat adalah kegiatan perpindahan barang dari  Laut ke darat atau 

sebaliknya yang dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM. 
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     Perusahaan bongkar muat (PBM) adalah perusahaan yang secara khusus 

berusaha di bidang bongkar muat dari dan ke kapal, baik dari dan ke gudang Lini 

I maupun langsung ke alat angkutan yang meliputi kegiatan stevedoring, 

cargodoring dan receiving/delevery (Suyono, 2007:324). 

     Dalam hal pembongkaran pasir cor adalah suatu membongkar atau 

memindahkan muatan pasir cor dari kapal ke dump truck dengan alat exavator. 

a. Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga / 

tongkang / truck atau memuat barang dari dermaga / tongkang / truck ke dalam 

kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek 

kapal atau derek darat. 

b. Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali / jala – jala (ex 

tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang / lapangan 

penumpukan selanjutnya menyusun di gudang / lapangan penumpukan atau 

sebaliknya. 

c. Receiving adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan / tempat 

penumpukan di gudang / lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai 

tersusun di atas kendaraan di pintu gudang / lapangan penumpukan atau 

sebaliknya. 

 

2.1.3 Instansi – Instansi yang Terkait dalam Kegiatan Bongkar Muat   

     Berikut adalah instansi – instansi yang saya rangkum terkait dalam 

kegiatan bongkar muat menurut (Suyono, 2007:20). 

a. Administrator Pelabuhan 

Administrator pelabuhan mempunyai tugas memadukan rencana 

operasional dalam mempergunakan tambatan/gudang dan fasilitas 

pelabuhan lainnya. Administrator pelabuhan juga mengendalikan 

kelancaran arus kapal dan barang dan mengadakan pembinaan tenaga 

kerja bongkar muat (TKBM), serta mengkoordinir instansi yang ada 

dalam pelabuhan. 

b. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 
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Pelindo menyediakan dan mengusahakan fasilitas pelabuhan yang 

memungkinkan kapal dapat berlabuh dengan aman dan dapat 

melakukan kegiatan bongkar/muat, serta menetapkan alokasi tempat 

tambatan dan waktu kapal bertambat dan menetapkan target produksi 

bongkar/muat. Selain itu, Pelindo juga mengawasi pelaksanaan 

pemakaian tambatan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. 

c. Bea dan Cukai 

Sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 10/1995 tentang 

Kepabeanan, Direktorat Bea Cukai yang berada di bawah Departemen 

Keuangan mengatur dan mengawasi kepabeanan di seluruh wilayah 

Indonesia. 

d. Syahbandar 

Syahbandar adalah badan yang melaksanakan port clearance, yaitu 

pemeriksaan surat – surat kapal, agar kapal dapat keluar masuk 

pelabuhan.  

e. Keamanan dan Ketertiban 

Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) merupakan penjaga 

keamanan perairan pelabuhan dan pantai sekitarnya. 

f. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) 

PBM adalah perusahaan yang bergerak dalam kegiatan bongkar muat 

barang/petikemas ke kapal. 

g. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan Freight Forwarder 

EMKL dan freight forwarder adalah perusahaan yang menyediakan 

jasa pengurusan barang – barang di Bea – Cukai, pelayaran dan 

angkutannya. 

h. Surveyor 

Surveyor adalah perusahaan yang mensurvei mutu suatu keadaan 

barang atau kapal. 

i. Perusahaan Persewaan Peralatan 

Perusahaan Persewaaan Peralatan adalah perusahaan yang 

menyewakan peralatan bongkar/muat dan transpor. 
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2.1.4 Dokumen-dokumen yang Digunakan dalam Kegiatan Bongkar Muat 

     Dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan bongkar muat (Wahyu 

Agung, 2014:30) adalah sebagai berikut: 

1. Dokumen Pemuatan Barang 

a. Bill of Lading 

Bill of Lading yang disebut juga sebagai konosemen bagi pengangkut 

merupakan kontrak pengangkutan sekaligus sebagai bukti tanda terima 

barang. Bill of Lading juga merupakan tanda hak milik yang 

memungkinkan barang bisa ditransfer dari shipper ke consignee atau 

dipindahtangankan ke pihak ketiga. 

b. Cargo List (loading list) 

Loading list adalah daftar semua barang yang dimuat dalam kapal. 

Loading list dibuat oleh perusahaan atau agennya dan diserahkan 

kepada semua pihak yang terkait dengan pemuatan, yaitu kapal, 

stevedore, gudang, dan pihak – pihak lain. 

c. Tally Muat 

 Untuk semua barang yang dimuat di atas kapal dicatat dalam tally 

sheet. Tally sheet selain ditandatangani oleh petugas yang mencatat 

juga harus discountersigned oleh petugas kapal mungkin ada 

ketidaksesuaian (dispute) dari muatan yang ada. 

 

2. Dokumen Pembongkaran Barang 

a. Tally Bongkar 

Pada waktu barang dibongkar dilakukan pencatatan jumlah colli dan 

kondisinya sebagaimana terlihat dan hasilnya dicatat dalam tally sheet 

bongkar. 

b. Outturn Report 

Daftar dari semua barang dengan mencatat jumlah colli dan kondisi 

barang pada waktu dibongkar. 

c. Cargo Manifest 
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Daftar barang yang dikapalkan (Hidayat, 2009:4). 

 

3. Dokumen Lainnya 

a. Daily Report 

Laporan harian jumlah tonage / kubikasi yang dibongkar / muat per 

palka per hari. 

b. Balance Sheet 

 Lembar kerja atau laporan harian jumlah tonage / kubikasi yang 

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

yang digunakan dan kendala – kendala yang terjadi serta sisa jumlah 

barang yang belum dibongkar / muat, untuk pembongkaran disebut 

discharging report dan pemuatan disebut loading report. 

c. Statement of Facts 

 Rekapitulasi dari seluruh Time Sheet yang dibuat selama kegiatan 

bongkar muat berlangsung. 

d. Stowage Plan 

Gambar dari irisan memanjang / penampang sebuah kapal dengan 

muatan yang menunjukkan tempat – tempat penyusunan muatan. 

e. Damage Report 

Laporan kerusakan barang yang dibongkar muat dari dan ke kapal. 

f. Ship Particular 

Data – data kapal yang antara lain menyebutkan panjang dan lebar 

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

g. Manifest 

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

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

consignee, asal tujuan oleh perusahaan pelayaran.      

h. Delivery Order 

Dokumen barang yang berisi nama kapal, pemilik barang, jenis barang, 

party, jumlah colly, jumlah tonage / kubikasi dll, yang dikeluarkan oleh 

perusahaan pelayaran. 
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i. Mate’s Receipt (Resi Mualim) 

 Bukti pemuatan barang ke kapal yang dikeluarkan oleh perusahaan 

pelayaran dan di check kebenarannya oleh Chief Officer (Mualim I) 

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

pengirim dan nama kapal pengangkut. 

 

2.1.5 Tugas dan Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat 

     Dalam melakukan pelayanan perusahaan bongkar muat harus bekerja sama 

dengan berbagai pihak seperti PT Pelabuhan Indonesia, perusahaan pelayaran, 

EMKL, pemilik barang, penyedia tenaga buruh dan sebagainya (Suyono, 

2007:332). Masing – masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab. 

Sedangkan perusahaan bongkar muat memiliki tanggung jawab atas : 

a. Kelancaran kegiatan bongkar muat, 

b. Keselamatan penerimaan dan penyerahan barang, 

c. Kebenaran laporan yang disampaikan, 

d. Mengatur penggunaan tenaga kerja bongkar muat dan peralatan sesuai 

kebutuhan. 

 

2.1.6 Jenis-Jenis Kapal 

     Jenis-jenis kapal (Iskandar Abubakar,Herdjan dan Barzach, 2013:102) adalah 

sebagai berikut: 

a. Kapal Penumpang terdiri dari Bus Air, Taxi Air, Getek atau Klotok 

1) Bus Air adalah angkutan penumpang dan barang melalui air yang banyak 

ditemukan di sungai – sungai besar di kalimantan 

2) Taxi Air adalah angkutan yang bisa digunakan sesuai permintaan 

pelanggan. 

3) Getek atau Klotok adalah perau atau kapal rakyat ukuran kecil yang bisa 

memuat kira – kira puluh orang yang digunakan sebagai sarana 

transportasi sehari – hari untuk berbagai kebutuhan. 

b. Kapal barang (Cargo Vessel)  

1) Tongkang  
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Seperti halnya dijalan adalah trailer atau gandengan. Jenis kapal ini 

biasanya ditarik kapal tunda. Tongkang biasa digunakan untuk 

mengangkut barang curah kering ataupun curah cair. 

2) Tongkang Bermesin 

Selain ditarik dengan tugboat, juga terdapat tongkang yang dilengkapi 

tenaga mesin. Untuk barang yang diangkut melalui sungai, yang waktu 

bongkar muatnya cepat dan berlayar pada kecepatan rendah, maka akan 

lebih menguntungkan jika menggunakan tongkang bermesin. 

3) Kapal Barang Tradisional 

Merupakan kapal yang digunakan untuk mengangkut barang ke daerah 

pedalaman ataupun sebaliknya. Ciri utamanya, kapal terbuat dari kayu 

yang tahan terhadap air dan untuk memperpanjang umur lambung, 

belakangan ini banyak kapal yang dilapisi dengan fiber glass. 

4) Log Pond 

Adalah cara angkutan glondongan dengan mudah hanya dihanyutkan 

mengikuti arus sungai atau ditarik dengan kapal tunda melalui sungai. 

c. Kapal Feri 

Kapal Feri yaitu kapal yang digunakan untuk menyeberang kendaraan di 

Sungai, atau Danau seperti di danau Toba, ataupun dari perairan  pedalaman ke 

laut. 

d. Kapal Tunda 

Kapal Tunda merupakan kapal kecil yang beroperasi di pelabuhan guna 

membantu manuver atau memandu (piloting) kapal – kapal besar yang akan 

bersandar maupun berlabuh di pelabuhan. 

     

2.1.7 Alat Penunjang dan Alat Bantu Bongkar Barang Curah Kering 

     Dalam pembongkaran atau pemuatan barang curah kering terdapat beberapa 

alat penunjang dan alat bantu bongkar muat, yang termasuk alat penunjang 

bongkar muat dan alat bantu bongkar muat curah kering (Wahyu Agung, 

2014:33) yaitu : 

a. Peralatan Mekanis : 
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1) Kran Darat 

2) Kran Apung 

3) Forklift 

4) Harbour Mobile Crane 

b. Peralatan Non Mekanis 

1) Sling 

2) Jala – Jala 

3) Jala – Jala Lambung 

4) Ganco 

c. Peralatan Untuk Curah Kering 

1) Wheel Loader 

2) Dump Truck 

3) Conveyor 

4) Ship Unloader 

5) Hopper 

6) Grab 
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