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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah 

perairan dan transportasi laut merupakan suatu unsur yang sangat penting  dalam 

dunia perdagangan, sehingga kebutuhan akan transportasi  khususnya dibidang 

kelautan sangat besar, karena pada saat ini transportasi laut merupakan suatu alat 

yang paling efisien yang  dapat mengangkut barang atau penumpang dari tempat 

satu ke tempat yang lain dengan menempuh jarak yang jauh dengan biaya yang 

relatif murah.  

Bagi dunia perdagangan pada umumnya, baik perdagangan nasional maupun 

internasional pelayaran niaga sangat berperan penting. Hampir semua barang 

ekspor dan impor menggunakan sarana angkutan kapal laut, walaupun diantara 

tempat dimana pengangkutan dilakukan terdapat fasilitas-fasilitas angkutan 

lainnya yang berupa angkutan darat seperti truk dan lain lain. Pengangkutan 

barang dengan kapal laut dipilih karena dengan berbagai pertimbangan, 

diantaranya adalah jumlah barang yang diangkut akan lebih besar jika 

dibandingkan dengan menggunakan mobil truk/tangki, dan pesawat terbang , 

biaya angkut juga lebih kecil jika di bandingkan dengannya. Salah satu tujuan 

pengangkutan melalui kapal laut adalah mengangkut muatan melalui laut dengan 

cepat dan selamat sampai ke tempat tujuan agar perusahaan mendapatkan 

keuntungan yang besar sebagai mana telah di tetapkan oleh perusahaan tersebut.  

Pelabuhan dalam aktivitasnya mempunyai peran penting dan strategis untuk 

pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat 

memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.Hal ini membawa 

konsekuensi terhadap pengelolaan segmen usaha pelabuhan tersebut agar 

pengoperasiaanya dapat dilakukan secara efektif dan professional sehingga 

pelayanan pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat.  
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Pada dasarnya pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan adalah pelayanan 

terhadap kapal dan pelayanan terhadap muatan (barang dan penumpang). Secara 

teoritis, sebagai bagian dari matarantai transportasi laut, Fungsi pelabuhan adalah 

tempat pertemuan (interface) dua moda angkutan atau lebih serta interface 

berbagai kepentingan yang saling terkait dan juga pelabuhan sebagai salah satu 

infrastruktur transportasi, yang membangkitkan kegiatan perekonomian suatu 

wilayah karena merupakan bagian dari matarantai dari sistem transportasi maupun 

logistik.  

PTJembatan Nusantaramerupakan nama baru PT Jembatan Madura. 

Perusahaan ini mulai menerjuni bisnis pelayaran sejak 16 Februari 1976 dengan 

menggunakan 2 kapal penyebrangan untuk melayani rute Pelabuhan Ujung, 

Surabaya, ke Pelabuhan Kamal , Madura.  PT Jembatan Nusantara adalah 

kelompok perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa transportasi laut, 

tepatnya jasa pelayaran . Dan juga 

termasukPerusahaanPelayaranNasionalyangterkemukadalampelayananangkutanpe

nyeberanganyangselalumengutamakan kualitas dan keamanan dalamuntuk 

mencapai kesempurnaandalam memberikan pelayanan bagi para pengguna jasa di 

seluruh 

Indonesia.dalammenunjangperekonomiannasionalperananindustriangkutanlautsan

gatlahpentingdantidaktergantikan,yaitusebagai   

infrastruktursaranaangkutyaitualattransportasi.haliniyangmenginspirasipendiriperu

sahaanuntukmembangunperusahaanpelayarannasionalyangakanmembantupenggu

najasadalammelancarkanaliranpenumpang,barang,dankendaraankeseluruhwilayah

negeri.DenganwilayahIndonesiayangmemilikilebihdari17.000pulaudan60%lebihw

ilayahnyaterdiridariair,makauntukmenjaminkelancarandistribusibarang(logistik)da

njasakeseluruhIndonesiamenjaditugasyangtidakmudah,baikuntukpemerintahmaup

unpengusahaswasta.Perjalanan perusahaan ini dimulai dengan cita-cita 

dankomitmen yang tangguh.Perusahaan ini didirikan oleh myjen (Pur) Halim 

Antawira SH yang secara resmimenjadi Presiden Komisaris. Pada awalnya 

PerusahaankapalpenyeberanganyangberkantorpusatdiJalanRajawali No. 

14,Surabaya, Jawa timur. Pada bulan februari 1976 secara resmi PT Jembatan 
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Nusantara yang biasa di singkat(PT 

JN)hanyamengoperasikansatubuahkapalferry.Pada.Kapalpertama tersebut diberi 

nama KMP. Prima Nusantara, yang beroperasi pada lintasan Merak-Bakauheni. 

Beroperasinya kapal kedua dan ketiga kami KMP. Farina Nusantara 

danKMP.Safiradijalur Merak-Bekauheni.Halinimenunjukan komitmenkami 

membangun armada dalam bisnis ferry. Pada Februari 

1976,Perusahaaninimengembangkanlayanandenganmembukalintasanbaruyang 

menghubungkanJawa(Ketapang)-Bali(Gilimanuk)menggunakanKMP. Rajawali 

NusantaradanKMP. Satria Nusantara.Januari2017,Pembukaan kantor cabang baru 

sebuah gedung satu lantai yang terletak 

diJalanRayaSitubondoNo.48KetapangBanyuwangiyangmemudahkandalammemus

atkanseluruhaktifitasperkantorandiCabangKetapangBanyuwangi. 

PT Jembatan Nusantara pada dasarnya memiliki fungsi sebagai pihak 

jembatan atau pemberi jasa dalam hal sarana dan prasarana untuk pengurusan 

muatan baik dalam pemuatan maupun pembongkaran. Dalam perkembangannya 

hal pengangkutan muatan maupun pembongkaran terdapat banyak keuntungan 

yang dapat diperoleh, selain itu juga terdapat kerugian.  

Semua barang yang akan melaksanakan bongkar muat harus menyelesaikan 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk prosesnya sehingga perlu adanya rapat 

untuk menentukan jadwal penyandaran kapal dan jadwal pembongkaran barang 

atau muatan yang dibawanya.  

Dalam suatu pengelolaan pelabuhan terdapat suatu peraturan dalam hal 

administrasi, baik dalam hal administrasi pelayanan jasa kapal maupun 

administrasi pelayanan jasa barang pada PT Jembatan Nusantara Cabang 

Bengkalis, pelayanan jasa kapal meliputi  pelayanan labuh, tambat, pandu, tunda, 

dan air kapal. Sedangkan pada pelayanan barang meliputi :pelayanan dermaga, 

bongkar muat barang dan penumpukan.   

Mengingat begitu pentingnya pelayanan dokumen saja kapal dan barang 

yang akan digunakan, disini penulis tertarik untuk mengulas masalah proses 

penanganan pelayanan jasa bongkar muat kendaraam. Sehingga penulis 
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mengambil judul “Prosedur Bongkar Muat Kendaraan Di Dermaga 1 Air 

Putih Oleh PT Jembatan Nusantara Cabang Bengkalis ”. 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam penyusunan karya tulis ini, secara garis besar penulis mempunyai 

tujuan sebagai berikut :  

a. Untuk mengetahui Proses Pelayanan Bongkar Muat Kendaraan Di 

Dermaga 1 Air Putih Bengkalis Oleh PT Jembatan Nusantara Cabang 

Bengkalis. 

b. Untuk mengetahui hambatan - hambatan yang terjadi pada pelaksanan 

Pelayanan Bongkar Muat Kendaraan Di Dermaga 1 Air Putih Bengkalis 

Oleh PT Jembatan Nusantara Cabang Bengkalis. 

c. Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama  mengikuti perkuliahan 

ke dalam proses kegiatan nyata di Pelabuhan.  

d. Memenuhi salah satu syarat kelulusan program DIII NAUTIKA 

KEMARITIMAN. POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari Penelitian ini, baik bagi penulis maupun pembaca 

yaitu antara lain:  

a. Bagi Akademi  

Dapat mendokumentasikan menjadi sebuah karya tulis untuk di jadikan 

referensi bagi taruna/taruni di akademi tentang pelayanan dan tata cara 

bongkar Kendaraan .  

b. Bagi Penulis  

Manfaat bagi penulis antara lain :  

1) Dapat melaksanakan cara memberikan pelayanan kapal dan barang dalam 

kegiatan Bongkar Muat Kendaraan.  

2) Dapat mengoperasikan fasilitas pelayanan kapal dan barang oleh PT 

Jembatan Nusantara Cabang Bengkalis. 
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3) Dapat menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi saat bongkar 

maupun muat kendaraan. 

c. Bagi Pembaca  

Dapat menginformasikan dan referensi tambahan bagi pembaca tentang 

Proses Bongkar Muat Kendaraan Di dermaga 1 Air Putih Bengkalis oleh PT 

Jembatan Nusantara Cabang Bengkalis. 

1.3 Rumusan Masalah  

PT Jembatan Nusantara Cabang Bengkalis mempunyai ruang lingkup kerja 

yang cukup luas dalam pelayanan kapal dan kegiatan bongkar muat. Disini penulis 

akan memfokuskan pada pembongkaran muat Kendaraan  yang ruang lingkupnya 

mencangkup peralatan dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Dengan begitu 

berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses pelayanan pelaksanaan bongkar muat kendaraan di 

Dermaga 1 Air Putih Cabang Bengkalis ? 

2. Apakah hambatan - hambatan yang terjadi dalam prosedur terhadap 

bongkar muat Kendaraan dan bagaimana mengatasinya? 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

 Dengan keterbatasan pengetahuan penulis yang dapat dari studi pustaka 

dan pengetahuan yang diperoleh dari Tugas Akhir ( TA ). Maka dari itu penulis 

ingin mengetahui lebih jauh tentang teori-teori dan pelaksanaan di lapangan maka 

penulis memberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan apa saja persiapan pelaksanaan bongkar muat kendaraan di 

dermaga 1 air putih cabang bengkalis. 

2. Menjelaskan hambatan apa saja yang terjadi saat bongkar muat kendaraan 

dan cara mengatasinya 

 

 



6 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar dapat diperoleh suatu penyusunan dan pembahasan karya tulis yang 

sistematis, terarah pada objek masalah yg dipilih serta tidak bertentangan satu 

sama lain, maka penuis memberikan gambaran secara garis besar. Adapun 

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

HALAMANJUDUL 

LEMBARPENGESAHANABST

RAK 

KATAPENGANTAR 

DAFTARISI 

BAB IPENDAHULUAN 

   1.1 Latar belakang 

   1.2 Tujuan dan kegunaan penelitian 

   1.3 Perumusan masalah 

   1.4 Perbatasan masalah 

   1.5 Sistematikapenulisan 

BAB IILANDASANTEORI 

   2.1 Tinjauan Teoritis 

   2.2 StudiPenelitianTerdahulu 

   2.3   persyaratan system konseptual 

BAB IIIMETODOLOGIPENELITIAN 

   3.1 Waktu Dan TempatPenelitian 

   3.2 Teknik Pengumpulan Data 

   3.3 Teknik Analisis Data 

   3.4 Jadwalpenelitian 

BAB IVHASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

     4.1.1 Sejarah PT Jembatan Nusantara 

     4.1.2 Fasilitas-Fasilitas yang ada dikapal 

     4.1.3 Tugas dan tanggung jawab crew kapal Ro-Ro 
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4.1.4 Prosedur pemanduan penumpang/kendaraan pada saat kapal akan 

bongkar/muat 

     4.1.5 Jenis-Jenis kendaraan atau singkatannya 

4.2 Analisis data 

4.2.1  Prosedur bongkar muat kendaraan di dermaga 1 air putih oleh PT 

Jembatan Nusantara Cabang Bengkalis 

4.2.1  Hambatan- Hambatan yang dihadapi pada saat bongkar muat 

kendaraan di dermaga 1 air putih oleh PT Jemabatan Nusantara 

       4.3 Alternaatif Pemecahan Masalah 

4.3 Evaluasi Pemecahan Masalah 

BAB VKESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.2Saran 

DAFTARPUSTAKA  

LAMPIRAN 

BIODATAPENULIS
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