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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat 

menyebabkan kebutuhan akan barang logistic juga meningkat. Hal ini timbul 

karena tidak semua kebutuhan barang dapat dipenuhi oleh Negara itu sendiri, 

tentu hal ini menyebabkan kebutuhan dari dalam negeri tidak bisa terpenuhi 

sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut didatangkan barang dari luar 

negeri, maka perpindahan muatan (barang-barang) ini membutuhkan dimensi 

baru, yaitu segi kualitas jasa angkutan yang meliputi keamanan muatan, kecepatan 

akan tibanya di tempat tujuan dan keteraturan singgah dari sarana angkutan 

tersebut, yang tentunya dalam kondisi seperti ini sarana dan prasarananya harus 

menunjang khususnya bidang transportasi. (Bambang Triatmodjo, 2010) 

Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai negara maritim yang sebagian 

besar luas wilayahnya merupakan perairan dan terdiri atas pulau-pulau. Oleh 

sebab itu sarana transportasi laut sangat penting untuk menghubungkan pulau-

pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. (https://digilib.uns.id, diakses 4 Juni 

2021, pukul 10.00 Wib). Peranan pelayaran adalah sangat penting bagi kehidupan 

sosial, ekonomi, pemerintahan, keamanan,dan sebagainya. Bidang kegiatan 

pelayaran sangat luas yang meliputi angkutan penumpang dan barang, penjagaan 

pantai, hidrografi, dan masih banyak lagi jenis pelayaran lainnya. (Bambang 

Triatmodjo, 2003) 

Salah satu sarana transportasi laut adalah angkutan laut yang berupa kapal. 

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut. Angkutan 

kapal laut merupakan usaha perusahaan pelayaran yang bergerak dalam bidang 

penyediaan jasa angkutan laut. Jasa angkutan laut meliputi jasa angkutan 

penumpang dan muatan barang. (Ahmad Munawar, 2011) 

Terminologi “transportasi” terdiri atas dua kata latin, yakni trans dan 

portareberarti seberang atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat 

yang lain di seberang. Jasa transportasi dapat diartikan sebagai usaha 
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memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari 

suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih 

bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Disini kita 

mengetahui sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan maka alat 

transportasi yang tepat digunakan adalah kapal laut sebagai penunjang aktivitas 

dalam dunia transportasi. (Fidel Miro, 2004) 

Transportasi merupakan alat transportasi yang digunakan untuk 

menggangkut atau memindahkan barang, kendaraan, dan penumpang dengan 

menggunakan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dilaut pentingnya peran 

tarnsportasi tercemin pada penyelenggaraannya yang memenuhi semua aspek 

kehidupan bangsa dan Negara serta semakin meningkatkannya kebutuhan jasa 

angkutan bagi mobilitas manusia dan barang dari dalam luar negeri. Disamping 

transportasi sebagai penunjang, pendorong dan pengerak bagi pertumbuhan 

ekonomi daerah yang berpontensi namun belum berkembang,dalam upaya 

peningkatan serta hasil-hasilnya. (Sakti Adji Adisasmita, 2011) 

Di Indonesia suatu pelabuhan yang akan membawa menuju perbaikan 

ekonomi dan bukan hanya itu pelabuhan bahkan memiliki pemasukan lumayan 

banyak dapat mendorong perekonomian masyarakat dan wilayah sekitar. 

Transportasi melalui laut memegang peranan yang sangat penting bagi 

transportasi nasional maupun pertumbuhan ekonomi nasional yang secara 

otomatis akan dapat meningkatkan perolehan devisa negara. Pelabuhan menjadi 

simpul penting untuk membangun teritorial maritim yang kuat. Pelabuhan 

sebagai penyedia jasa kepelabuhanan diharapkan mampu memberikan pelayanan 

yang prima, sehingga eksportir maupun importer tidak dirugikan dengan 

peningkatan biaya akibat pelayanan yang tidakoptimal. 

Saat ini jumlah pelabuhan diIndonesia sebanyak 2060 buah, terdiri dari 

pelabuhan khusus dan umum. Pelabuhan khusus PT. indah kiat Pulp & Paper Tbk 

merupakan pelabuhan yang penting dalam olah gerak kapal masuk dan keluar 

yang memudahkan untuk memasukkan bahan pembuatan pulp &  paper serta 

pengeluaran bahan yang sudah jadi maupun setengah jadi  (pulp & paper) yang di 

angkut oleh kapal di dermaga PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Tantangan dan 
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ancaman yang dihadapinya sangat besar mengingat persaingan penjualan antar 

Perusahaan yang ada di Indonesia maupun persaingan antar perusahaan luar 

negeri yang dewasa ini meningkat. Dwelling time atau waktu tunggu kadang 

disebut waktu tunggu bongkar muat Peti Kemas di Pelabuhan 

merupakanmasalahklasikyangbelumdapat diselesaikan di Indonesia. Lamanya 

dwelling time cukup merugikan perekonomian, utamanya harga barang pada 

konsumen menjadi mahal karena harus menanggung biaya efisiensi akibat 

dwelling time peraturan terutama yang berhubungan dengan penimbunan barang 

dan kelancaran arus barang.  

Dermaga PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang memiliki potensi yang 

sangat besar untuk dikembangkan dimasa mendatang. Dalam proses bongkar 

muat setiap satu kapal yang seharusnya memakan waktu 1 hari tetapi 

bisamemakanwaktusampai1harilebihdan bisa juga sampai memakan waktu 2 hari 

lebih bisa saja dikarenakan kurangnya akses jalur barang, kesalahan dokumen 

barang, dan faktor alam dan kinerja operasional dari petugas yang ada kurang 

baik dalam mengatur kinerja. Lamanya surat izin bongkar muat sangat 

berpengaruh pada waktu bongkar muat, karena faktor keadaan kapal kurang sehat 

sehingga dokumen bongkar muat tidak di keluarkan dan lain sebagainya, semua 

itu akan mengakibatkan adanya waktu tunggu (dwelling time) bongkar muat maka 

dari itu harus ada cara untuk memotong alur yang mengakibatkan terjadinya 

dwelling time, karena semua itu akan merugikan semua pengguna jasa yang 

memakai jasa lewat laut. 

Apabila kinerja pelabuhan tidak optimal maka akan berdampak langsung 

terhadap pelayanan di lapangan sehingga akan menimbulkan permasalahan baru 

yaitu waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) semakin tinggi, sehingga akan 

menimbulkan ekonomi biaya tinggi, yang berdampak langsung dengan harga 

barang dipasaran. 

Sebenarnya, dwelling time masalah yang sederhana dan merupakan bagian 

kecil dari manajemen pelabuhan. Hal-hal penting yang harus dilakukan dalam 

menyelesaikan dwelling time, mengelola pelabuhan dengan baik, memotong jalur 

birokrasi yang rumit, dan menggunakan satu sistem yang disinkronkan untuk 
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semua layanan. Dwelling time merupakan rentan waktu yang dibutuhkan peti 

kemas sejak dilakukan bongkar muat di kapal hingga keluar dari pelabuhan 

setelah menyelesaikan proses dokumen. Lamanya dwelling time cukup merugikan 

perekonomian, utamanya harga barang pada konsumen menjadi mahal karena 

harus menanggung biaya efisiensi akibat dwelling time. 

Dwelling time adalah waktu yang dihitung mulai dari satu peti kemas 

dibongkar dan diangkat dari kapal hingga peti kemas tersebut meninggalkan 

terminal pelabuhan melalui pintu utama (Panggabean, dkk 2016). Dwelling time 

menghabiskan waktu hingga satu bulan, ada juga yang memakan waktu sangat 

singkat, lama juga karena menunggu dokumen. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengangkat suatu penelitian 

khususnya tentang bongkar muat oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 

perawang supaya tidak terjadi suatu masalah akan keterlambatan bongkar muat, 

maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dan mengambil judul 

“PENCEGAHAN LAMA WAKTU TUNGGU (DWELLING TIME) 

BONGKAR MUAT DI DERMAGA OLEH PT. INDAH KIAT PULP & 

PAPER TBK. PERAWANG” 
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1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.2.1 Tujuan Penelitian 

Suatu kegiatan penelitian pasti mempunyai suatu tujuan yang jelas, 

tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai 

dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk pencegah agar tidak terjadi nya lama 

waktu tunggu (dwelling time) pada proses bongkar muat oleh PT. 

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi pada proses 

bongkar muat peti kemas serta bisa mengatasi atau mencegah agar 

tidak terjadi lama waktu tunggu barang (dwelling time) di 

pelabuhan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang.  

1.2.2 Kegunaan Penelitian 

Dengan  adanya penyusunan tugas akhir yang telah ditentukan dan 

merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program diploma III ( 

D-III) maka kegunaan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Instansi 

penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan  sebagai 

bahan evaluasi dan kebijakan di masa yang akan datang mengenai 

peranan bongkar muat dipelabuhan/ dermaga. 

2. Bagi Civitas Politeknik Negeri Bengkalis Jurusan Kemaritiman  

Penulisan ini dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan 

mutu pendidikan dan pelatihan untuk dapat menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan terampil sehingga mampu 

bersaing didunia kerja didalam negeri maupun international. 

3. Bagi penulis 

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan serta mampu mempraktekkan teori-teori yang didapat 

selama mengikuti pendidikan, dan juga sebagai persyaratan 
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kelulusan dari program Diploma III prodi ketatalaksanaan 

pelayaran niaga di Politeknik Negeri Bengkalis. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa saja bentuk pencegahan lamanya waktu tunggu barang (dwelling 

time) agar tidak terjadi di pelabuhan/ dermaga PT. Indah Kiat Pulp & 

Paper Tbk Perawang? 

2. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi pada proses bongkar muat peti 

kemas serta mengatasi atau mencegah agar tidak terjadi lama waktu 

tunggu barang (dwelling time) di Pelabuhan/ dermaga PT. Indah Kiat 

Pulp & Paper Tbk Perawang? 

1.4 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan 

menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah : Apa saja bentuk pencegahan lamanya waktu tunggu 

barang (dwelling time) agar tidak terjadi di pelabuhan/ dermaga PT. Indah Kiat 

Pulp & Paper Tbk Perawang? Serta Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi 

pada proses bongkar muat peti kemas serta mengatasi atau mencegah agar tidak 

terjadi lama waktu tunggu barang (dwelling time) di Pelabuhan/ dermaga PT. 

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang? 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana 

penyusunan Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunan adalah sebagai berikut : 

HALAMAN SAMPUL 

TANDA PENGESAHAN 

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

ABSTRAK (INDONESIA) 

ABSTRACT (INGGRIS) 

KATA PENGANTAR 

DAFTER ISI 

DAFTAR TABEL 

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 / TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Teoritis 

2.2 Study Penelitian Terdahulu 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2  Teknik Pengumpulan Data 

3.3 Teknik Analisis Data 

3.4 Jadwal Penelitian / Rencana Kegiatan Penelitian 

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 4.1 Deskripsi Data  

 4.2 Analisis Data 

4.3 Alternatif pemecahan masalah  

4.4 Evaluasi pemecahan masalah  
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BAB V PENUTUP 

 5.1 Kesimpulan 

 5.2 Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

BIODATA PENULIS 

LAMPIRAN 


