
 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia, terdiri dari 

17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 

7,81 juta km2  yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2  lautan, dan 

2,55   juta km2  Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).  Hal  itu  menyebabkan  sarana  laut  

menjadi  moda  transportasi  utama  dalam  aktivitas distribusi di berbagai bidang  

industri, salah satunya  adalah  industri pupuk  dan  bahan  kimia. Moda transportasi   

laut dapat menghubungkan banyak pulau di Indonesia, sehingga pendistribusian  pupuk  

dan  bahan  kimia  lainnya  dapat  berjalan  dengan  lancar. Keberhasilan distribusi di 

jalur laut juga perlu ditunjang dengan  penyelenggaraan  fasilitas  pelabuhan  yang baik. 

(https://jabarprov.go.id) 

Pelabuhan merupakan 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. Berdasarkan penyelenggaraannya pelabuhan dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Pelabuhan umum adalah 

pelabuhan yang diselenggarakan untuk pelayanan masyarakat umum seperti 

transportasi publik maupun  perdagangan,  sedangkan  pelabuhan  khusus  merupakan  

pelabuhan yang  diselenggarakan  khusus  untuk  menunjang  kebutuhan  suatu  

lembaga  tertentu.  Pelabuhan khusus biasanya dibangun oleh perusahaan untuk 

menunjang aktivitas distribusi produk dari perusahaan tersebut. 

( https://jdih.setkab.go.id) 

PT. Samudera Indonesia sebagai perusahaan yang melayani kegiatan keagenan 

kapal di wilayah daerah keagenan sesuai dengan Peraturan Mentri No 11 Th 2016 
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Tentang penyelenggaraan pengusahaan keagenan kapal. Tingginya  variasi waktu  

pelayanan kapal, menyebabkan penjadwalan semakin kompleks dan memunculkan  

berbagai persoalan, termasuk tingginya demurrage cost. Demurrage  terjadi apabila 

kapal masih berada di area pelabuhan untuk melakukan proses bongkar muat 

melebihi waktu  (laytime)  yang  disepakati  dalam  kontrak  kerja.  Tingginya  

demurrage  di  pelabuhan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya 

adalah keadaan alam, human error, kerusakan fasilitas, serta adanya ketidak 

pastian waktu produksi, kedatangan kapal, dan proses bongkar muat kapal. Maka 

dari itu tidak sedikit antara pihak owner dan pencharter kapal yang memerlukan 

sebuah cara untuk mengatasi masalah Demurrage. Tentunya solusi akan 

permasalahan tersebut  haruslah  menyangkut dan dapat benar-benar membantu, 

sehingga kapal-kapal yang hendak sandar untuk melakukan kegiatan bongkar 

ataupun muat menjadi lebih cepat dan tentunya efisien akan waktu dan biayanya. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengangkat suatu masalah 

khususnya di PT. SAMUDERA INDONESIA JAKARTA maka dari itu penulis 

tertarik untuk membahas dan mengambil judul “ Upaya Menghindari 

Demurage Dalam Kegiatan Pelaksanaan Bongkar Muat Kapal 

Pada Pt Samudra Indonesia Jakarta “ 

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui proses pengurangan demurrage terhadap pelaksanaan 

bongkar muat pada  PT.Samudera Agencis Indonesia Jakarta  

2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam melakukan proses 

pengurangan demurrage terhadap pelaksanaan bongkar muat pada PT. 

Samudera Indonesia Jakarta  
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1.2.2  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu : 

1. Penyusunan akan memperoleh pengalaman yang berharga di masa yang 

akan datang dan menjadi landasan bagi penulis dalam pembuatan proposal 

Tugas Akhir ini. 

2. Dengan adanya Proposal Tugas Akhir ini diharapkan perusahaan 

mendapatkan rangsangan untuk melakukan pengurangan demurrage 

terhadap pelaksanaan bongkar muat peti kemas  

1.3  Perumusan masalah 

Peran PT. Samudera Indonesia mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, 

untuk itu agar pembahasan karya tulis nantinya sesuai dengan topik dan tidak 

meluas kemana-mana, maka penulis membatasi pada masalah : 

1. Bagaimana proses menghindari demurrage terhadap pelaksanaan bongkar muat 

pada PT.Samudera Indonesia Jakarta ? 

2.  Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan proses menghindari demurrage 

terhadap pelaksanaan bongkar muat pada PT. Samudera Indonesia Jakarta? 

 

1.4 Pembatasan masalah 

  Dengan keterbatasan pengetahuan penulis yang dapat dari studi pustaka dan 

pengetahuan yang diperoleh dari lapangan. 

 Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang teori-teori dan 

pelaksanaan di lapangan maka penulis memberikan batasan-batasan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana proses pengurangan demurrage terhadap pelaksanaan bongkar muat 

pada  PT.Samudera Agencis Indonesia Jakarta  

2. Kendala-kendala  yang di hadapi  dalam melakukan proses pengurangan 

demurrage terhadap pelaksanaan bongkar muat pada PT. Samudera Agencis 

Indonesia Jakarta   

 



4 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana 

penyusunan Proposal Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunan adalah sebagai 

berikut : 

 

HALAMAN JUDUL 

PENGESAHAN 

ACCEPTANCE 

ABSTRAK (Indonesia) 

ABSTRAK (Inggris) 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1   Latar belakang 

1.2   Tujuan dan kegunaan penelitian 

1.3   Perumusan masalah 

1.4   Pembatasan masalah 

1.5   Sistematika penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

2.1  Tinjauan Teoritis 

2.2   Study Penelitian Terdahulu 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

1.3  Waktu Dan Tempat Penelitian 

1.4  Teknik Pengumpulan Data 

1.3  Teknik Analisis Data 

1.4  Jadwal penelitian/Rencana Kegiatan Penelitian 

DAFTAR PUSTAKA 

BIODATA PENULIS 

 

 

 

 

 


