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Abstrak 
Permasalahan dalam penelitian ini terkait proses pelaksanaan bongkar 

muat, adapun hasil penelitian bahwa proses pelaksanaan bongkar muat peti kemas 

di Depo PT.Salam Pacific Indpnesia Lines belum berjalan secara maksimal di 

karenakan prosedur belum berjalan dengan baik, hambatan yang terjadi  pada saat 

melaksanakan bongkar muat sering terjadi kerusakan pada alat dan lapangan 

penumupukan kurang luas. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian ini berada di 

Depo PT.Salam Pacific Indonesia Lines cabang Belawan. Sebaiknya gudang 

penyimpanan di PT Salam Pacific Indonesia Lines(Depo ) buka atau melayani 

sesuai dengan prosedur pelayanan barang, maka perlu dilakukan kerja shift untuk 

melayani bongkar muat barang selama 24 jam perhari. Dengan adanya kerja shift 

di gudang penyimpanan barang tidak akan ada penundaan dan penumpukan 

barang kembali di dermaga pelabuhan dan bongkar muat barang akan berjalan 

dengan efektif dan efesien. 

 

Kata kunci : Proses, Bongkar Muat, Peti Kemas. 

 

 

 

 

 

 



  

v 

 

IMPLEMENTATION PROCESS OF CONTAINING UNLOADING 

IN DEPO PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES 

 

 

 

Cadet Name   : Pria Wiranata 

NIT    : 8303181120 

Advisor  : Nur Rahmani, S.E.,M,Si  

 

 

Abstract 

 The problem in this study is related to the loading and unloading process, as for the 

results of the study that the process of loading and unloading containers at the PT. Salam Pacific 

Indonesia Lines Depot has not run optimally because the procedure has not gone well, obstacles 

that occur when loading and unloading often occur damage to tools and less extensive stacking 

field. This research uses observation, interview, and documentation data collection methods. The 

location of this research is in the Depot of PT. Salam Pacific Indonesia Lines Belawan branch. We 

recommend that the storage warehouse at PT Salam Pacific Indonesia Lines (Depo) open or serve 

in accordance with the goods service procedure, it is necessary to do shift work to serve loading 

and unloading of goods 24 hours per day. With shift work in the goods storage warehouse there 

will be no delays and the accumulation of goods back at the port dock and loading and unloading 

of goods will run effectively and efficiently. 

. Keywords: Process, Unloading and Loading, Contaier. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan yang  

terdiri dari ribuan pulau, maka untuk menghubungkan pulau-pulau tersebut  

mutlak diperlukan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara.  

Eksistensi sub sektor perhubungan laut merupakan salah satu aktivitas yang  

sangat menentukan dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan yang  

menghendaki kesatuan teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya 

pengetahuan yang terakumulasi dalam mempertahankan nusantara.( 

https://sinta.unud.ac.id) di akses 25 Juli, pukul 11:00 

Kalangan pelayaran internasional sudah lama merasakan hambatan yang 

disebabkan oleh rendahnya kemampuan bongkar muat yang mencapai sekitar 

1.000 ton perhari untuk muatan umum (general cargo). Selain itu, biaya 

tenaga tenaga kerja yang merupakan bagian terbesar dari pengeluaran untuk 

keperluan operasional, menunjukan kenaikan yang cepat di hampir seluruh 

negara di dunia. Hal ini berarti bahwa waktu yang di perlukan untuk berlabuh 

menjadi lebih lama, frekuensi pelayaran menjadi lebih rendah, dan 

produktivitas angkutan menjadi lebih rendah pula. Sedangkan di lain pihak 

biaya operasional pelayaran bertambah meningkat. Gagasan-gagasan 

penggunaan peti kemas (container), serta peti kemas apung (lash), merupakan 

usaha-usaha ke arah pemecahan masalah kelambatan bongkar muat yang pada 

akhirnya merupakan perombakan pola pengangkutan laut pada 

umumnya.Pada pertengahan tahun 1950-an, Malcolm McLean, pemilik 

perusahaan angkutan truk, dengan latar belakang pemikiran mengikutsertakan 

angkutan truk melalui laut. Perusahaan Sea-Land yang melakukan operasinya 

antara Puerto Rico dan pantai timur Amerika Serikat kemudian diikuti oleh 

https://sinta.unud.ac.id/
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Matson yang memperkenalkan ankutan dengan peti kemas dari Hawai ke 

pantai timur Amerika Serikat.(Amir M.S,1997) 

Mengingat semakin tumbuhnya perusahaan usaha bongkar muat barang 

dan jasa melalui laut serta sejalan dengan berkembangnya kegiatan 

pengangkutan laut, maka pemerintah berusaha mengatur kegiatan perusahaan 

pengangkutan laut  melalui penerbitan Inpres No.  4  Tahun 1985  tentang  

Kebijaksaan  Kelancaran  Arus  Barang  untuk  Menunjang Kegiatan  

Ekonomi  yang  kemudian  diperbaharui  dengan  Inpres  No. 3 Tahun 1991 

tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang   Kegiatan   

Ekonomi.   Dalam   Inpres   tersebut   antara   lain mengatur bahwa untuk 

mengurangi biaya bongkar muat barang yang meliputi stevedoring, 

cargodoring, receiving dan delivery, maka kegiatan bongkar   muat   barang   

dilakukan   oleh   perusahaan-perusahaan   yang didirikan untuk tujuan 

tersebut. Dari semua rangkaian kegiatan bongkar muat barang dalam hal ini 

yang  dibebani  tanggung  jawab  atas  barang  tersebut  adalah  perusahaan 

bongkar muat yang berstatus badan hukum sesuai dengan SK Menhub nomor 

KM 13 tahun 1989 tanggal 22 Februari 1989. Perusahaan bongkar muat 

untuk menjalankan usahanya wajib mempunyai ijin usaha yang dikeluarkan 

oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ijin usaha tersebut diberikan oleh 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan atas nama Menteri. 

Peranan pengusaha bongkar muat barang yang rangkaian kegiatannya 

meliputi pekerjaan stevedoring, cargodoring, dan receiving/ delivery dapat 

menunjang pembangunan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat demi kelancaran dan keamanan lalu lintas barang di pelabuhan. 

(Amir M.S,1997) 

.Perkembangan dunia semakin maju ditandai dengan bertambahnya 

kebutuhan masyarakat. Perusahaan sebagai produsen dituntut mampu 

mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan peralatan bongkar 

muat barang dengan pelayanan kualitas pelayanan (service quality) kepada 

pelanggan.. Kegiatan  bisnis  depo  petikemas  oleh PT. Salam Pasific 

Indonesia Lines (SPIL) cabang Belawan pada dasarnya adalah sebagai jasa 
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pelayanan kegiatan menaikkan dan menurunkan (bongkar dan muat) atau 

kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh eksportir dan importir, 

khususnya di Sumatera Utara. Kecakapan dan keterampilan sumber daya 

manusia serta peralatan dalam  merawat  dan  memperbaiki  alat bongkar 

muat peti  kemas  harus  terus  dikembangkan. 

Keadaan sekarang ini banyak pihak pengguna jasa baik pengirim maupun 

penerima barang yang kecewa dengan pelayanan jasa bongkar muat barang 

karena banyaknya resiko yang timbul terhadap barang yang dikirim oleh 

pengguna jasa, sehingga mengakibatkan kerugian. Oleh sebab itu harus ada  

kejelasan  tanggung  jawab  dari  perusahaan  bongkar  muat  barang, 

kejelasan  resiko terhadap barang yang dikirim oleh pengguna jasa. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengangkat suatu masalah 

khususnya di Depo PT. Salam Pacific Indonesia Lines.Sumber ini saya ambil 

langsung dengan melakukan wawancara kepada costumer atau pengguna jasa 

.Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dan mengambil judul 

“Proses Pelaksanaan Bongkar Muat Peti Kemas di Depo PT. Salam 

Pacific Indonesia Lines  

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bongkar muat barang yang dilakukan di Depo 

PT.Salam Pacific Indonesia Lines 

2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi di PT. Salam Pasicific Indonesia 

Lines dalam melaksanakan bongkar muat. 
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1.2.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu : 

1. Sebagai bahan masukan bagi instansi dalam hal pelaksanaan proses marine 

survey. Sehingga perusahaan dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu 

kegiatan pemeriksaan kapal agar lebih baik lagi di masa yang akan datang 

dan dapat mencapai tujuan secara efektif. 

2. Penulis dapat menambah ilmu dan pengalaman baru dalam dunia kerja yang 

di peroleh pada saat praktek darat. Sehingga ilmu dan pengalaman bisa 

diterapkan apabila dimasa yang akan datang bekerja dibidang yang terkait 

1.3 Perumusan masalah 

Peran PT. Salam Pacific Indonesia Lines  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 pelaksanaan bongkar muat barang yang dilakukan di Depo 

PT.Salam Pacific Indonesia Lines? 

2. Apa saja hambatan yang di hadapi PT. Salam Pacific Indonesia Lines dalam 

melaksanakan bongkar muat? 

 

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 bongkar muat di 

PT. Salam Pacific Indonesia Lines. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana 

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

berikut : 
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BAB II 

                              LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Teoritis 

 

2.1.1 Definisi Proses 

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang 

bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat 

dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber 

daya. Proses merupakan suatu tahapan-tahapan yang diterapkan dari suatu 

pekerjaan sehingga hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut mampu 

menggambarkan baiknya prosedur yang digunakan. Dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan perlu adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan 

secara efektif dan efesien sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. 

2.1.2 Definisi Pelaksanaan  

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan 

dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau 

usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan 

kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala 

kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat 

pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses 

rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan 

yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun 

operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari 

program yang ditetapkan semula. 
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Adapun Pengertian pelaksanaan yang dapat diambil dari menurut beberapa 

ahli yaitu sebagai berikut : 

 a) Menurut Westra peaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan 

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah 

dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat 

yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat 

pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. 

 b) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai 

proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna 

mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program 

dan proyek.  

c) Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan  

keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan 

sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara 

ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.( 

https://www. journal.uajy.ac.id). 

 

2.1.3 Definisi Bongkar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, definisi bongkar 

adalah: angkat, turunkan (tentang muatan atau barang dari truk, mesin mobil, 

dsb).Bongkar adalah pekerjaan membongkar barang dari atas geladak atau palka 

kapal dan menempatkan ke atas dermaga atau dalam gudang penempatan atau 

pemindahan muatan dari darat ke atas kapal atau sebaliknya, memindahkan 

muatan dari atas kapal ke pelabuhan tujuan. 

 

2.1.4 Definisi Muat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, definisi muat 

adalah ada ruang untuk diisi, ditempati, dimasuki, dipakai, dan sebagainya; dapat 

berisi. Muat adalah suatu kegiatan pelayaran memuat ataupun membongkar suatu 

muatan dari dermaga, tongkang, truck ke dalam palka atau geladak, dengan 
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menggunakan derek dan katrol kapal maupun darat atau dengan alat bongkar lain, 

dimana barang yang dipindahkan dari palka kapal. 

 

2.1.5 Definisi Bongkar Muat 

Menurut Dirk Koleangan (2008) dalam buku yang berjudul “Sistem Peti 

Kemas” pengertian 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. ( Monica Nurdiana:2020). 

Menurut Keputusan Mentri Pwerhubungan No.KM 33(2001;5) kegiatan 

bongkar muat adalah bongkar muat barang dari atas kapal meliputi kegiatan 

pembongkaran dari palka kapal ke atas dermaga di lambung kapal atau sebaliknya 

(stavedoring), kegiatan pemindahan barang dari dermaga ke depo/lapangan 

penumpukan atau sebaliknya (cargodoring) dan kegiatan pengambilan barang dari 

depo/lapangan penumpukan di bawa ke atas truck atau sebaliknya 

(receiving/delivery) 

Kegiatan handling muatan dari moda transportasi laut ke darat dan 

sebaliknya dari moda transportasi darat ke laut, amat sangat berpengaruh kepada 

waktu kapal berada di tambatan (ship’s time at berth ) atau bahkan terhadap waktu 

kapal di pelabuhan (ship’s in port)dan juga waktu untuk bongkar muat selama 

kapal berada di dermaga. 

1. Aspek tanggung jawab, resiko biaya, dan keselamatan barang. 

 Berdasarkan hubungan hukum antara operator kapal (pelayaran) dan 

perusahaan pelaksana bongkar muat, maka aktivitasnya adalah  

stevedoring, cargodoring receiving, dan delivery. Kegiatan stevedoring 

dalam sistem liner service adalah perpanjangan tanggung jawab 

perusahaan pelayaran, artinya bongkar muat barang dari dan ke atas kapal 

dilaksanakan oleh perusahaan pelayaran. Sedangkan di luar sistem liner 

bongkar muat dilaksanakan badan usaha khusus yang dinamakan 

Perusahaan Bongkar Muat(PBM). Antara perusahaan pelayaran dan PBM 

berlaku prinsip separation of responbility. 
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Kegiatan bongkar muat adalah kegiatan membongkar barang-barang 

impor dan atau barang-barang antar pulau/interinsuler dari atas kapal dengan 

menggunakan crane dan sling kapal ke  daratan terdekat di  tepi kapal,  yang 

lazim disebut dermaga, kemudian dari dermaga dengan menggunakan lori, 

forklift atau kereta dorong, dimasukkan dan ditata ke dalam gudang terdekat 

yang ditunjuk oleh administrator pelabuhan. Sementara kegiatan muat adalah 

kegiatan sebaliknya. (https://www.pip-semarang.ac.id). 

Ruang lingkup pelaksanaan bongkar muat meliputi kegiatan: 

1.    Stevedoring 

Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke 

dermaga/tongkang/truk atau sebaliknya. 

 

2.    Cargodoring 

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. 

 

3.    Recieving/Delivery 

Receiving/delivery 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. (https://www. 

Fjurnal.stiamak.ac.id). 

 

Istilah-istilah bongkar muat adalah sebagai berikut: 

1. Shifting adalah memindahkan muatan di dalam palka yang sama atau ke 

palka yang berbeda, atau lewat darat. 

2. Lashing/Unlashing adalah mengikat/memperkuat muatan atau sebaliknya 

melepaskan pengikat/penguat barang. 

3. Dunnaging adalah memasang alas/pemisah muatan (dunnage/sparation). 
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4. Sweeping adalah mengumpulkan muatan-muatan yang tercecer. 

6. Restowage adalah menyusun kembali ke muatan dalam palka. 

8. Trimming adalah meratakan muatan di dalam palka kapal. 

9. Cleaning adalah pekerjaan membersihkan palka kapal. 

10.Overbrengen (pindah lokasi) adalah memindahkan barang dari 

gudang/tempat penumpukan yang satu ke gudang/tempat penumpukan 

yang lain dalam daerah pelabuhan atau dari ship side ke gudang 

khusus. 

11.Peralatan bongkar muat non mekanik adalah alat pokok penunjang 

pekerjaan bongkar muat yang meliputi jala-jala lambung kapal (shipside 

net), tali baja (wire sling), tali rami manila (rope sling), jala- jala lambung 

kapal (wire net), jala-jala manila (rope net), gerobak dorong, palet. 

13.Quay supervisor adalah petugas pengendali kegiatan operasional bongkar 

muat barang di dermaga dan pengawas kondisi barang sampai ke tempat 

penimbunan atau sebaliknya. 

14. Tally Clerk adalah pelaksana yang melakukan perhitungan pencatatan 

jumlah, merek, dan kondisi setiap gerakan barang berdasarkan dokumen 

serta membuat laporan. 

15. Foreman adalah pelaksana dan pengendali kegiatan operasional bongkar 

muat dari dan ke kapal sampai ke tempat penumpukan barang atau 

sebaliknya dan membuat laporan periodik hasil kegiatan bongkar muat. 

16. Mistry adalah pelaksana  perbaikan kemasan barang dalam kegiatan 

stevedoring, cargodoring dan receiving/delivery. 

17. Tenaga  Kerja  Bongkar  Muat  (TKBM)  adalah  semua  tenaga  kerja  

yang  didaftar  pada  pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan 

bongkar muat di pelabuhan. 

 

2.1.6 Definisi Peti Kemas 

 Petikemas secara umum dapat digambarkan sebagai gudang yang dapat 

dipindahkan(Removable Warehouse)yang digunakan untuk mengangkut barang 

merupakan perangkat perdagangan dan sekaligus juga merupakan komponen dari 
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pada sistem pengangkutan Berbagai macam pengertian petikemas dikemukakan 

sebagai berikut, menurut Sudjatmika mengungkapkan bahwa petikemas secara 

umum dapat digambarkan sebagai gudang yang dapat dipindahkan (Removable 

Warehouse) yang digunakan untuk mengangkut barang merupakan komponen 

dari pada sistem pengangkutan. Menurut Banu Santoso disebutkan bahwa sesuai 

dengan International Converation For Save Container (CSC) dan International 

Standard Organisation (ISO), dan dalam bukunya yang sama mengatakan bahwa 

sesuai dengan customs convention container, petikemas adalah alat untuk 

mengangkut barang dengan syarat :  

 

 

1. Seluruh bagian / sebagian tertutup sehingga berbentuk peti atau kertas dan 

dimasukkan untuk diisi barang yang diangkut  

2. Berbentuk permanen dan kokoh sehingga dapat dipakai berulang kali untuk 

mengangkut barang.  

3. Dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengangkutan barang 

dengan suatu kendaraan tanpa terlebih dahulu dibongkar kembali.  

4. Langsung dapat diangkut, khususnya memindahkan dari kendaraan satu ke 

kendaraan lainnya.  

5. Mudah diisi dan di kosongkan.  

6. Mempunyai isi (bagian dalam) minimal 1 m (meter) petikemas import 

adalah petikemas yang terbuat dari logam yang berisi barang atau muatan 

impor yang di masukkan kedalam daerah pabean.  

7. Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa petikemas adalah sebuah 

peti yang digunakan untuk mengangkut barang dan merupakan penunjang 

untuk mempermudah transaksi pengiriman barang dalam proses 

perdagangan. 

 

Pasal  1  ayat  (18)  Peraturan  Perhubungan  Nomor  :  KM.  11 Tahun 

2007 Petikemas overheight/width/length  yang selanjutnya di singkat   

OH/OW/OL   adalah   petikemas   yang   mempunyai   ukuran berbeda  dengan  
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standar  umum  petikemas  dan  atau  muatannya  melebihi standar umum 

petikemas yang penanganannya memerlukan alat khusus.Jenis petikemas sebagai 

berikut  : 

a) Petikemas  barang  umum  untuk  diisi  kotak-kotak,  karung,  drum, palet 

dan sebagainya, jenis yang paling banyak digunakan. 

b) Petikemas  berpendingin  digunakan  untuk mengangkut  barang  – 

barang yang memerlukan suhu pendingin, misalnya untuk jenis sayur-

sayuran, daging dan lain-lain. 

Menurut Sudjatmika disebutkan bahwa jenis-jenis petikemas sebagai berikut : 

 

a) Dry Cargo Container 

Jenis petikemas ini digunakan untuk mengangkut muatan umum atau bisa  

disebut general cargo yang terdiri dari berbagai jenis barang dagangan nya  

kering yang sudah dikemas dalam commodity packing yang tidak  

memerlukan penanganan khusus 

 

b)Reefer Container 

Jenis petikemas ini digunakan untuk mengangkut barang yang harus diangkut  

dalam keadaan beku seperti ikan segar, daging hewan 

 

c) Bulk Container 

Jenis petikemas ini digunakan untuk mengangkut muatan curah (cargo),  

seperti, beras, gandum yang tidak dikemas. Konstruksinya tidak  

menggunakan pintu biasa melainkan hanya bukaan kecil dibagian bawah  

belakang untuk membongkar muatan curah tersebut.Sedangkan untuk  

pemuatan barang di curahkan melalui bukaan yang pada atap petikemas. 

 
d) Open Side Container 

Petikemas jenis ini mempunyai pintu yang berada di bagian samping  

memanjang sepanjang petikemas tidak diberi pintu sebagaimana jenis lainnya  
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melainkan hanya terpal saja guna melindungi muatan dari pengaruh cuaca  

kegunaannya petikemas ini seperti mesin dan alat berat lainnya. 

 

e) Soft Top Container 

Petikemas jenis ini terbuka bagian atasnya dari bagian itulah biasanyamuatan  

diletakkan dan diambil. Bagian atasnya biasanya ditutup dengan terpal untuk  

melindungi pengaruh cuaca, petikemas ini biasanya digunakan untuk barang- 

barang yang tingginya melebihi ketinggian petikemas tersebut. 

 

f) Open Top-Open Side Container 

Petikemas ini hanya berupa geladak dengan empat tinggi sudut dan empat set  

lubang untuk memasukkan locking pin. Petikemas ini di gunakan untuk  

pengepalan barang berat yang tidak memerlukan perlindungan terhadap  

pengaruh cuaca. 

 

g) Tank Container 

Jenis Petikemas ini berupa tanki baja berkapasitas 4000 galon (kl. 15.140  

liter) yang dibangun di dalam kerangka petikemas jenis open side petikemas  

ini digunakan untuk mengapalkan bahan kimia atau bahan cair lainnya 

 

h) Flat rack Container 

Jenis petikemas ini hampir berupa alas saja tapi memiliki dua sekat yang  

terdapat di muka dan belakang berfungsi untuk memuat barang atau muatan  

seperti head truck, dump truck, dan muatan yang tidak dapat dimasukan  

dalam dry cargo container 

 

i)  Open Top Container 

Jenis peti kemas yang yang mempunyai bagian atas yang bias di buka, digunakan 

untuk cargo yang mempuntai tinggi ukuran yang melebehi dari tinggi peti kemas. 

2.1.7 Definisi Depo 

Depo adalah fasilitas khusus yang bersifat tetap, yang dirancang untuk 

mencapai target tingkat pelayanan dengan total biaya yang paling rendah. Depo 
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dibutuhkan dalam proses koordinasi penyaluran barang, yang muncul sebagai 

akibat kurang seimbangnya proses penawaran dan permintaan. Kurang 

seimbangnya antara proses permintaan dan penawaran mendorong munculnya 

persediaan (inventory), persediaan membutuhkan ruang sebagai tempat 

penyimpanan sementara yang disebut sebagai depo.  

 

Definisi Depo adalah bagian dari sistem logistik perusahaan yang 

menyimpan produk-produk (raw material, parts, goods-in-process, finished 

goods) pada dan antara titik sumber (point-oforigin) dan titik konsumsi (point-of-

consumption), dan menyediakan informasi kepada manajemen mengenai status, 

kondisi dan disposisi dari item-item yang disimpan. 

Depo kontainer merupakan Tempat penyimpanan kontainer atau peti 

kemas kosong ( kontainer kosong ), Tempat Pembersihan ( pembersihan ), 

Perbaikan ( perbaikan ) kontainer, Serta Tempat untuk review Pelaksanaan 

Pengumpulan kontainer pada Saat kontainer masuk  maupun keluar. Fungsi depo 

kontainer adalah kontainer yang akan digunakan oleh para eksportir untuk 

kebutuhan ekspor barang dengan standar Institute of International Container 

Lessors (IICL). 

Depo kontainer memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian terutama 

kegiatan ekspor dan impor dalam memperlancar arus kontainer dan lalu lintas 

angkutan barang serta mengefisienkan jalur rantai pasok ( supply chain),  

 

terutama dalam perdagangan internasional. Peran depo kontainer dalam sistem 

logistik nasional adalah mendukung tata kelola dan tata niaga yang efisien. 

Kontainer merupakan bagian barang angkut atau truk trailer yang dapat dilepas 

dari sasis -nya untuk dimuat ke dalam kapal, kereta, atau ditumpuk di depo 

container. 
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Depo kontainer merupakan salah satu mata rantai dalam rantai pasok yang 

sangat penting untuk melengkapi rangkaian pasokan dari produsen sampai 

konsumen. Permenhub No. PM 83 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan 

Pengusahaan Depo Peti Kemas menyebutkan bahwa depo peti kemas bekerja 

untuk kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan/pencucian, perawatan, 

perbaikan peti kemas, pemuatan ( stuffing ), pembongkaran ( stripping ), serta 

kegiatan lain yang mendukung perawatan peti kemas isi ( full ) dan/atau peti 

kemas kosong. 

 

2.2 Studi Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan 

dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti 

tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian. 

Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti. 
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Tabel 2.1 Studi Penelitian Terdahulu 

Nama peneliti Judul penelitian Hasil penelitian 

Aulia 

Nurhadini1, 

Rafie, 

Muhammad 

Indrayadi. 

Universitas 

Tanjungpura 

Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Optimalisasi 

Pelayanan 

Bongkar Muat 

Peti Kemas di 

Pelabuhan 

Dwikora 

Pontianak 

1. Kapasitas kinerja dari 

suatu Pelabuhan dapat 

diukur dari beberapa hal, 

antara lain berdasarkan 

jumlah peralatan , jumlah 

pergerakan barang dan peti 

kemas , waktu bongkar 

muat peti kemas dan 

manajemen yang terkait. 

2. Dengan kondisi Pelabuhan 

Pontianak saat ini,  jumlah 

peralatan utuk proses 

bongkar muat yang 

tersedia sudah mencukupi 

dan cukup efektif untuk 

pergerakan bongkar muat 

peti kemas. 

3. Tingkat pemanfaatan atau 

pemakaian lapangan 

penumpukan peti kemas 

(container yard occupancy 

ratio/ yard occupancy 

ratio) CYOR / YOR 

merupakan perbandingan 

jumlah pemakaian 

lapangan penumpukan peti 

kemas yang dihitung 1 

TEUS per tahun atau per 

m² per tahun dengan 
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kapasitas penumpukan 

yang tersedia. Pada analisis 

tahun 2016, nilai YOR di 

Pelabuhan Pontianak 

mencapai angka 88% 

dimana berdasarkan 

standar kinerja pelayanan 

operasional Pelabuhan 

Direktur Jendral 

Perhubungan Laut 

dinyatakan kurang baik 

kinerjanya  karena 

mencapai diatas 10% dari 

standar kinerja pelayanan 

operasional yang telah 

ditetapkan sebesar 65%. 

Monica 

Nurdiana, 

Mohammad 

Zainul, Farida 

Yulianti. 

Universitas Islam 

Kalimantan. 

Tahun 2016 

Analis Prosedur 

Operasional 

Bongkar Muat 

Peti Kemas oleh 

PT. PELINDO 

III. 

1. Prosedur Operasional 

yang di terapkan di PT. 

PELINDO III  Cabang 

Banjarmasin dalam 

upaya meningkatkan 

volume bongkar muat 

peti kemas. 

2. Mengidentifikasi 

kendala-kendala 

kegiatan bongkar muat 

peti kemas . 
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Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan, penelitian terdahulu membahsa tentang Analisis Prosedur 

Operasional Bongkar Muat Peti Kemas oleh PELINDO III dengan hasil penelitian 

mengidentifikasi kendala-kendala kegiatan bongkar muat peti kemas. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tempat penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, 

sehingga sebuah penelitian akan mendapatkan hasil yang baik, dalam penelitian 

ini dilaksanakan di Depo PT. Salam Pacific Indonesia Lines. Penelitian ini 

dilaksanakan selama dua bulan dua puluh hari yang terhitung dari bulan April 

sampai Agustus 2021 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat, maka peneliti melakukan 

beberapa metode untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun metode 

metode – metode yang dipakai adalah sebagai berikut : 

1) Observasi 

     Pengertian observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis mengenai masalah – masalah yang diteliti. Observasi ini 

menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan 

tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta 

dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya). 

Metode observasi atau pengamatan pada penelitian ini adalah melakukan 

pengamatan langsung mengenai objek yang diteliti, dalam proses 

pelaksanaan bongkar muat di Depo PT. Salam Pacific Indonesia Lines. 

2) Wawancara  

      Pengertian wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang 

atau lebih secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. 

Wawancara pada penulisan ini yaitu penulis melakukan tanya – jawab dan 

diskusi terhadap pegawai di Bidang Proses pelayanan kapal Metode 

wawancara digunakan untuk mengklafikasi hasil dari pengamatan dari 

objek yang diteliti dari observasi. 
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3) Dokumentasi 

    Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan 

berbagi macam dokumen. Salah satu caranya adalah dengan 

menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber 

informasi. Sumber-sumber informasi tersebut dapat berupa karangan atau 

tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan lain sebagainya. Dengan kata 

lain pengertian dokumentasi secara umum adalah suatu kegiatan untuk  

melakukan pencarian, penyelidikan, pengumpulan, penguasaan, 

pemakaian dan penyediaan dokumen terhadap suatu perihal tertentu 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini bersifat penjelasan terhadap fenomena yang ada dengan 

mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan hipotesa. 

Jadi disini bermaksud menganalisis data yang ada pada PT. SPIL dan menjelaskan 

fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Kemudian data-data tersebut di analisa 

secara kualitatif yang selanjutnya dijabarkan secara deskriptif atau dijabarkan 

sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kemudian dibandingkan dengan konsep 

maupun teori-teori yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini, yang 

mendukung untuk mengambil kesimpulan dan disajikan dalam bentuk uraian 

kalimat dengan diberi penjelasan. 

 

3.4 Jadwal Penelitian 

Untuk menyelesaikan penelitian ini penulis telah menyiapkan rencana 

kegiatan. Ini berfungsi agar semua kegiatan penelitian dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan dan selesai tepat waktu. 
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Tabel 3.1  Jadwal Penelitian 

Kegiatan Bulan 

April Mei Juni Juli Agust 

Penulisan Proposal      

Pengumpulan data 

 

     

Penulisan Laporan  Tugas Akhir      
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, data 

hasil penelitian yang diperoleh melalui metode pengumpulan data. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi 

sebagai metode pokok dan metode wawancara, serta metode dokumentasi sebagai 

metode pendukung. 

Metode observasi digunakan sebagai metode untuk memperoleh data tentang 

proses pelaksanaan bongkar muat peti kemas di depo PT. Salam Pasific Indonesia 

Lines. Sedangkan metode wawancara digunakan untuk menggali lebih dalam 

mengenai prosedur dalam pelaksanaan bongkar muat peti kemas di depo PT. 

Salam Pasific Indonesia Lines, serta kendala-kendala dan upaya menanganinya 

dalam pelaksanaan bongkar muat peti kemas. Metode wawancara tersebut 

digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari metode observasi. 

Selanjutnya metode dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data-data 

tambahan sebagai pendukung dan pelengkap, yang diperoleh melalui metode 

observasi dan wawancara. Berdasarkan metode-metode tersebut, penulis 

memperoleh objek penelitian yaitu proses pelaksanaan bongkar muat peti kemas 

di depo PT. Salam Pasific Indonesia Lines. 

4.1.1 Data Arus Bongkar Muat Barang 

Data arus bongkar muat barang disini adalah data bulanan peti kemas baik 

bongkar (import) maupun muat (eksport) selama 5tahun terakhir baik yang 

masuk maupun keluar dari lapangan penumpukan(Container Yard) di depo. 

Kedatangan barang yang akan dibongkar adalah banyaknya baraang yang 

akan dibongkar dikapal yang sudah merapat didermaga. Sedangkan 

kedatangan barang yang akan di muat adalah banyaknya barang yang akan 

di muat dipintu masuk pelabuhan dari darat. Barang yang akan di muat ke 

kapal peti kemas di dermaga peti kemas dimana sebelum dimuat, disimpan 

terlebih dahulu dilapangan penumpukan/container yard. 
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4.1.2 Data Lapangan Penumpukan Peti Kemas (Container Yard) 

Data lapangan penumpukan peti kemas (Container Yard) ini memiliki 

luasan yang berbeda dan kapasitas serta fungsi yang berbeda juga. 

4.1.3 Data Fasilitas Alat 

Data fasilitas alat yang di maksud disini adalah jumlah alat yang saat ini 

beroperasi di depo Salam Pasific Indonesia Lines. Fasilitas alat yang ada 

antara lain Container Crane (CC), Rubber Tyred Gantry (RTG), Head 

Truck (HT), Forklift Electric dan lain-lain. 

1. Container Crane (CC) 

Container Crane di PT.  Salam Pasific Indonesia Lines sebanyak 4 

unit dengan kapasitas angkut rata-rata 40 ton. Data yang diperlukan 

untuk analisis adalah waktu siklus (One  around trip), yaitu waktu 

angkat sampai waktu letak dan waktu angkat berikutnya.  

 

Gambar4.1 Container Crane 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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2. Rubber Tyred Gantry (RTG) 

Rubber tyred gantry di PT.  Salam Pasific Indonesia Lines tersedia 

sebanyak 8 unit dengan kapasitas angkut rata-rata sebesar 40 ton 

dalam kondisi baik, Data yang diperlukan untuk analisis adalah waktu 

siklus (One around trip), yaitu waktu angkat sampai waktu letak dan 

waktu angkat berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2  Rubber Tyred Gantry (RTG) 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

3. Head Truck 

Head truck di PT.  Salam Pasific Indonesia Lines tersedia sebanyak 24 

unit dengan kapasitas angkut rata-rata sebesar 40 ton dalam kondisi 

baik, Data yang diperlukan untuk analisis adalah waktu siklus (One 

around trip), yaitu waktu angkat sampai waktu letak dan waktu angkat 

berikutnya. 
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4.2  Analisis Data 

4.2.1  Proses Pelaksanaan bongkar muat barang yang dilakukan di Depo 

PT.Salam Pacific Indonesia Lines 

Proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau 

masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan.Usaha 

jasa depo peti kemas kosong dikelola oleh sebuah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa penitipan peti kemas kosong kegiatan 

utamanya adalah lift on dan lift off (Lo/Lo). Peti kemas yang berada di 

depo bukan merupakan milik dari depo, namun merupakan milik dari 

shipping line (perusahaan pelayaran yang telah memiliki hubungan bisnis 

oleh depo agar peti kemasnya dapat disimpan di depo tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak penguna jasa seperti 

EMKL(Ekspedisi Muatan Kapal Laut) bahwa proses bongkar muat belum 

berjalan secara maksimal dri karenakan masih adanya hambatan yang 

pada saat melaksanakan proses bongkar muat. Selain itu juga peneliti juga 

melakukan wawancara kepada pihak perususahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Erian Ramadhan selaku 

Kepala Operasional  kegiatan alur bongkar muat yang harus diperhatikan 

sebagai berikut : 

1. Bongkar dan Muat Peti Kemas Kosong (In Gate).  

Pembongkaran peti kemas kosong dinamakan Lift off empty container, 

yaitu kegiatan yang di lakukan pada saat peti kemas masuk ke dalam depo 

baik setelah kegiatan import (consignee) maupun reposition in (shipping 

line). Dokumen-dokumen yang harus di bawa oleh pihak EMKL 

(Ekspedisi Muatan Kapal Laut) sebelum masuk ke depo adalah sbb:  

a) EIR (Equipment Interchange Receipt) Out dari SP2 dari Port.  

b) DO (Delivery Order) yang menyatakan bahwa peti kemas tersebut 

dikembalikan ke depo yang ditunjuk oleh Perusahaan Pelayaran terkait. 

 c) DO yang dibawa masih dalam masa validasi penerimaan. Apabila DO 

yang di bawa telah mati/expired, maka pihak EMKL harus mengurus 

terlebih dahulu kepada pihak shipping line. 
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Kegiatan pembongkaran peti kemas ini dilakukan oleh petugas atau driver 

alat handling yang berpengalaman dengan dipandu oleh petugas Stowage Plan 

dan peti kemas ditempatkan pada lokasi yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan 

prosedur penumpukan peti kemas dan mempermudah proses selanjutnya. 

 

2. Selanjutnya kegiatan pemuatan peti kemas (Lift On) yang dilakukan oleh 

depo peti kemas dalam melayani pemilik barang untuk ekspor, adapun 

Dokumen-dokumen yang harus di bawa oleh pihak EMKL saat akan 

mengambil peti kemas untuk kegiatan ekspor adalah sebagai berikut:  

a) Delivery Order (DO) yang telah dikeluarkan oleh shipping line. Depo 

wajib melakukan validasi DO melalui sistem maupun e-mail yang 

dikirim oleh shipping line.  

b) Selanjutnya pengecekan Kartu Tanda Penduduk dari petugas Ekspedisi 

Muatan Kapal Laut (EMKL) yang akan mengambil peti kemas tersebut.  

c) Melengkapi data-data yang diperlukan dalam proses input data di sistem 

dalam kegiatan stuffing peti kemas yang akan dilakukan oleh shipper.  

d) Kegiatan selanjutnya diantaranya pemilihan peti kemas sesuai DO dan 

dilakukan pengecekan sebelum peti kemas dikirim ke gudang shipper.  

e) Penerbitan EIR Out (Equipment Interchange Receipt Out) atau Surat 

pengeluaran peti kemas keluar depo dan ditandatangani oleh kedua 

belah pihak, bahwa peti kemas telah diterima dan sesuai dengan DO 

yang ada dengan kondisi bersih dan laik muat.  

f) Pihak Depo segera mengirimkan dokumen tersebut ke perusahaan 

pelayaran sebagai laporan bahwa DO yang dikeluarkan telah 

dilaksanakan dan telah diterima oleh EMKL(Ekspedisi Muatan Kapal 

Laut) sebagai wakil dari pemilik barang. 

3. Kegiatan pemuatan peti kemas ini dilakukan oleh petugas atau driver alat 

handling yang berpengalaman dengan dipandu oleh petugas Stowage Plan 

dan peti kemas dapat diambilkan dari lokasi yang sudah ditetapkan dan 

sesuai dengan prosedur pengambilan (Fi/Fo) First In Fisrt Out atau peti 

kemas masuk dahulu wajib keluar dahulu agar mempermudah proses dan 
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sesuai keinginan dari pemilik barang serta kegiatan dapat berjalan dengan 

lancar, cepat, tepat dan aman. 

 

            Gambar 4.3  Bongkar Muat Peti Kemas 

                       Sumber : Dokumen Pribadi 

 

4. Pelaksanaan Stufing 

Sebelum melaksanakan stuffing mobil dilakukan pengecekan surat-

surat mobil dan dokumen Deleivery Order (DO), jika semua sudah 

lengkap maka dilakukan proses memasukan mobil ke dalam container, 

setelah di masukan ke dalam container maka dilakukan pengikatan pada 

roda mobil yang dilakukan oleh tenaga kerja agar keadaan mobil pada 

saat pengiriman aman dan tidak terjadi kerusakan. Setelah semua selesai 

maka container di kunci dengan seal yang telah disiapkan oleh PT. 

Salam Pacific Indonesia Lines. 

Adapun gambar proses stuffing yang di lakukan sebagaimana 

dalam gambar berikut ini : 
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5. Proses Survey In Container. 

Pelaksanaan saat proses peti kemas masuk depo harus disiapkan oleh pihak 

depo, khususnya petugas Surveyor. Seorang Surveyor (petugas pemeriksa kondisi 

peti kemas) harus orang yang teliti dan kredibel, yakni harus dapat melakukan 

pengecekan peti kemas dengan teliti dan berbekal keterampilan dan pengetahuan 

yang cukup tentang peti kemas dan cara penanganan perbaikannya jika ditemukan 

kerusakan saat kegiatan pengecekan peti kemas. Pengecekan peti kemas tersebut 

dilakukan saat peti kemas masih berada di atas truck, sehingga meminimalisasi 

hal-hal yang terkait dengan Claim (tuntutan ganti rugi) yang muncul. Adapun skill 

yang dikehendaki adalah memahami dan mengerti tentang prosedur pencucian, 

prosedur survey, kriteria container, container repair berdasar standard IICL 

(Institute of Internatiional Container Lessors). Surveyor juga harus memahami 

komponen-komponen container beserta code ISO CEDEX (Container Equipment 

Data Exchange ). 

 

 

Gambar 4.4. Proses Stuffing  

Sumber : Dokumen Pribadi 
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Berikut pemeriksaan bongkar muat peti kemas sesuai dengan isi peti 

kemas: 

1. Petugas PT.Salam Pacific Indonesia Lines memeriksa kelengkapan 

berkas-berkas kapal sebelumnya. 

2. Sebelum kapal siap untuk di bongkar ada petugas yang memeriksa 

semua isi kapal apakah cocok dengan berkas yang diserahkan apa tidak? 

3. Pada proses pembongkaran ada petugas yang memeriksa satu persatu 

container saat akan di angkat melalui container crane dan di letakan 

pada Head Truck yang sudah siap. 

4. Pada saat yang ingin mengangkut container. Head Truck tersebut 

dilengkapi surat container yang di bawa. 

5. Head Truck yang sudah siap, akan menuju tempat penumpukan, sesuai 

berkas yang sudah di periksa oleh petugas sebelum di angkat container 

crane. 

6. Kontainer dengan isi tertentu akan di tumpuk pada Contaier yard 

tertentu, misal kontainer tersebut berisi komoditi buah-buhan maka 

kontainer tersebut ditumpuk di kontainer yard yang paling dekat dengan 

pintu keluar agar akses kontainer tersebut mudah untuk di angkat 

kembali ke truk selanjutnya. Sedangkan container yang berisi barang 

elektronik ditumpuk setelah barisan kontainer komoditi buah-buahan.  

7. Kontainer yang berisi obat-obatan dan bahan berbahaya ditumpuk 

menjauhi lapangan penumpukan komoditi buah-buahan dan barang 

elektronik, agar isi kontainer tersebut tidak mempengaruhi kontainer 

yang memiliki prioritas utama. 

8. Setelah kontainer ditumpuk pada masing-masing lapangan penumpukan, 

petugas PT.Salam Pacific Indonesia Lines harus memeriksa kembali 

apakah kontainer sudah benar sesuai dengan tempatnya. 

9. Kontainer dengan isi seperti obat-obatan dan buah-buahan, akan segera 

diperiksa terlebih dahulu izin dan kelayakannya sebelum container 

tersebut mendiami lapangan selama kurang lebih 5 hari agar selama 
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selang waktu tersebut kontainer tidak mengalami prubahan baik dari isi 

ataupun kualitas. 

10. Setelah pemeriksaan semua container pada setiap lapangan penumpukan 

oleh petugas PT.Salam Pacific Indonesia Lines, kontainer tersebut sudah 

siap untuk di angkut keluar PT.Salam Pacific Indonesia Lines. 

11. Kontainer yang baru masuk pada lapakan di PT.Salam Pacific Indonesia 

Lines akan diletakan paling bawah oleh Rubber Tyred Gantry agar 

kontainer tidak tertukar saat pengangkutan ke luar 

 

   

Gambar 4.5 Survey countainer 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

6. Proses Input Data. 

Setelah disurvey, pengemudi truk akan menuju loket kasir membawa 

dokumen dan kertas hasil survey, untuk membayar biaya Lift Off. Petugas Kasir 

akan cek ulang kelengkapan dokumen, validasi pengembalian peti kemas, dan 

dokumen lainnya. Setelah membayar akan diberikan kuitansi dan kartu untuk 

bongkar peti kemas. Jika peti kemas kondisi “available” diberikan kartu bongkar 

berwarna putih, sedangkan jika peti kemas “rusak/damage”, diberikan kartu 

bongkar berwarna merah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan petugas lapangan 
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dalam mengarahkan dan menyusun peti kemas. Petugas equipment control akan 

menginput data container berdasarkan dokumen yang dibawa oleh sopir truk dan 

hasil dari surveyor tersebut ke sistem depo yang selanjutnya dilaporkan ke 

perusahaan pelayaran masing-masing sesuai data dan DO yang diterbitkan oleh 

masing masing perusahaan pelayaran. 

 

 

Gamabar 4.6 Nota yang akan di input 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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4.2.2 Hambatan yang di hadapi PT. Salam Pacific Indonesia Lines dalam 

melaksanakan bongkar muat  

      Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Erian Ramadhan selaku 

Kepala Operasional  pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai 

hasil-hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan kegiatan penelitian yang 

telah dilaksanakan di PT. Salam Pacific Indonesia Lines Selama proses 

kegiatan penelitian peneliti menemukan beberapa fakta yang  kemudian 

akan  peneliti  bahas. 

Adapun beberapa  permasalahan di tempat kegiatan bongkar muat         

tersebut yaitu : 

1. Alat-alat bongkar muat tidak bekerja secara optimal dan kurang 

memadai. 

        Dari beberapa faktor tersebut, penulis terfokus pada faktor teknis 

yaitu akibat peralatan dan faktor kesalahan manusia yang berhubungan 

langsung dengan peralatan. Faktor teknis tersebut adalah kerusakan alat, 

sedangkan faktor kesalahan manusia yaitu faktor menunggu kedatangan 

container dan menunggu operator peralatan. 

• Kondisis Alat 

Secara umum, berdasarkan pengamatan, kondisi peralatan dalam kondisi 

baik dan masih bisa beroperasi. Hanya pada peralatan tertentu, terdapat 

peralatan yang kurang terawat karena kondisi peralatan tersebut yang 

sudah tua. 

• Perawatan Peralatan 

Perawatan rutin peralatan hanya dilakukan pada saat alat tersebut 

mengalami kerusakan. Namun ada juga perawatan rutin yang di lakukan 

pada peralatan-peralatan tersebut, seperti penggantian oli kendaraan, cek 

tekanan ban, dan lain-lain. 
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• Kerusakan Alat 

Kerusakan alat merupakan suatu kondisi menunggu perbaikan peralatan 

yang mengalami kerusakan pada saat melakukan bongkar muat. Kerusakan 

peralatan bongkar muat menyebabkan terhentinya kegiatan bongkar muat 

selama alat diperbaiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Kerusakan Alat Container 

Sumber : Dokumen Pribadi 

2. Sistem penumpukan container  tidak sesuai dengan muatan  

Tidak adanya prioritas komoditi eksport maupun import pada sistem 

online di pengurusan berkas. Mengakibatkan barang-barang yang 

memiliki karakteristik tertentu dan perawatan khusus, seperti komoditi 

buah-buahan, sayuran dan daging dimana memiliki rentang waktu yang 

pendek dan beresiko barang tersebut membusuk sebelum di terima 

ditangan pemilik. Ditambah adanya proses pengurusan berkas yang 

apabila tidak di prioritaskan akan menimbulkan permasalahan. Serta 

mengenai pengujian barang import yang perlu diprioritaskan seperti 

bahan obat dan makanan, sehingga diperlukan suatu pembahasan lebih 

lanjut bagaimana solusi pemecahannya. 
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Gambar 4. 8 Kendala  Dalam Proses Pelaksanaan Bongkar Muat Peti Kemas 

Sumber : Dokumen Pribadi 

3. Kondisi lapangan kurang rata sehingga menyebabkan tergenangnya air 

pada saat hujan di lapangan penumpukan 

 

         Gambar4.9  Kondisi lapangan kurang rata 

                       Sumber: Dokumen Pribadi 
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3. Idle  time Akibat Peralatan Dan Operator 

 

Faktor penyebab Idle time diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama 

karena kesalahan manusia, kedua karena kendala teknis, dan yang ketiga 

karena faktor alam. 

Kesalahan manusia terdiri dari :  

1) Menunggu kedatangan container 

2) Menunggu kedatangan operator 

3) Menunggu kedatangan buruh 

4) Keterlambatan memulai pekerjaan atau berhenti kerja lebih 

awal. 

Kendala teknis diklasifikasi pada : 

1) Menunggu space kosong pada depo 

2) Perbaikan karena kerusakan alat 

3) Perbaikan kerusakan kapal 

Dan yang terakhir yaitu faktor alam : 

1) Hujan, dan 

2) Pasang surut 

 

4.3  Alternatif Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah atau Problem Solving adalah suatu tindakan  yang 

dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara 

mendefinisikan masalah. Menentukan penyebab utama dari suatu 

permasalahan. Mencari sebuah solusi dan alternatif untuk pemecahan 

masalah dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah benar-

benar dapat terselesaikan dengan baik dan efesien. 

 

 

 

 

 



   

36 

 

Tabel 4.1 Alternatif  Pemecahan  Masalah 

No Permasalahan Deskripsi Solusi 

1 Alat-alat 

bongkar muat 

tidak bekerja 

secara optimal 

dan kurang 

memadai. 
 

Kurangnya perawatan 

terhadap peralatan bongkar 

muat 

Melakukan 

perawatan serta 

menyediakan alat 

pengaganti jika 

terjadinya 

kerusakan alat 

pada saat 

melakukan 

kegiatan bongkar 

muat. 

 

 
 

2 

Sistem 

penumpukan 

container  tidak 

sesuai dengan 

muatan  
 

Kurangnya luas lapangan 

penumpukan container di 

depo.  

Memperluas 

lapangan 

penumpukan 

container di depo. 

3 Kondisi 

lapangan kurang 

rata sehingga 

menyebabkan 

tergenangnya air 

pada saat hujan 

di lapangan 

penumpukan 
 

Kurangnya pengawasan 

terhadap kondisi lapangan 

penumpukan container di 

depo. 

Melakukan 

perbaikan 

lapangan 

penumpukan . 
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4  Idle  time 

Akibat Peralatan 

Dan Operator 

apangan 

penumpukan 

yang serinng 

banjir dan tidak 

rata. 

 

Menunggu kedatangan 

operator alat bongkar muat. 

Meningkatkan 

kedisiplinan 

karyawan dalam 

melaksanakan 

proses bongkar 

muat. 

 

 

 

4.4 Evaluasi Pemecahan Masalah 

Evaluasi dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan informasi 

tentang kinerja manusia sistem, atau alat yang kemudian digunakan untuk 

menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Sedangkan evaluasi 

pemecahan masalah adalah proses identifikasi untuk mengukur atau menilai 

apakah solusi atau pemecahan masalah yang dilaksanakan sesuai perencanaan 

dan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan 

membandingkan hasil akhir dengan yang seharusmya dicapai. 

Dari permsalahan-permasalahan yang tertera di atas, menurut penulis, 

evaluasi alternative yang terbaik pada saat ini adalah perbaikan lata bongkar 

muat, alternatif ke 2 yang terbaik adalah. 

 

Berikut akan dirangkum dan disajikan dalam bentuk tabel mengenai hasil 

evaluasi pemecahan masalah : 
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Tabel 4.2 Evaluasi Pemecahan Masalah 

No Permasalahan Solusi Evaluasi 

1 Alat-alat 

bongkar muat 

tidak bekerja 

secara optimal 

dan kurang 

memadai. 
 

Melakukan perawatan serta 

menyediakan alat pengaganti 

jika terjadinya kerusakan alat 

pada saat melakukan kegiatan 

bongkar muat. 
 

Dalam kegiatan 

bongkar muat 

tidak terjadi 

kerusakan, 

sehingga proses 

bongkar muat 

berjalan dengan 

lancer. 

 
 

2 

Sistem 

penumpukan 

container  tidak 

sesuai dengan 

muatan  
 

Memperluas lapangan 

penumpukan container di depo 

dan menyusun container yang 

sesuai dengan isi muatan. 

Lapangan 

penumpukan 

menjadi lebih 

teratur dan sesuai 

penyusunan 

container bias di 

atur sesuai 

dengan isi muatan 

barang. 

3 Kondisi 

lapangan kurang 

rata sehingga 

menyebabkan 

tergenangnya air 

pada saat hujan 

di lapangan 

penumpukan. 
 

Melakukan perbaikan 

lapangan penumpukan. 

Lapangan 

penumpukan 

menjadi rata 

sehingga 

mempermudah 

proses bongkar 

muat. 



   

39 

 

4  Idle  time 

Akibat Peralatan 

Dan Operator 

apangan 

penumpukan 

yang serinng 

banjir dan tidak 

rata. 

 

Meningkatkan kedisiplinan 

karyawan dalam melaksanakan 

proses bongkar muat. 

Proses kegiatan 

bongkar muat 

dapat di lakukan 

lebih cepat tanpa 

mengakibatkan 

idle time (waktu 

yang menganggur) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan 

bongkar muat barang yang dilakukan di PT. Salam Pacific Indonesia Lines yang 

telah di uraikan pada bab-bab terdahulu maka pada bab yang terakhir ini pedulis 

merumuskan kesimpulan pembahasan sebagai berikut:  

 

1.  Pada prosedur bongkar muat barang di PT. Salam Pacific Indonesia 

Lines tidak selamanya berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, 

dikarenakan terkadang masih ada hambatan yang menjadi kendala 

dalam proses bongkar muat barang diantaranya kerusakan alat Gantry 

Crane (Container Crane). Dalam proses bongkar muat barang mesin 

Gantry Crane(Container Crane mempunyai peran dalam proses 

bongkar muat barang, jika mesin mengalami kerusakan maka kegiatan 

bongkar muat barang akan diberhentikan. Pada PT Salam Pacific 

Indonesia Lines juga mengalami kekurangan Tenaga Kerja Bongkar 

Muat (TKBM), maka dari itu kegiatan bongkar muat barang seperti alat 

alat elektronik, semen, pupuk, dan bahan makanan pun menjadi 

terhambat karena tenaga kerja bongkar muat yang kurang memadai.  

 Proses pelayanan  barang yang ada di PT. Salam Pacific Indonesia 

Lines belum bisa dikatakan berjalan dengan baik dikarenakan gudang 

penyimpanan yang seharusnya melayani selama 24 jam tetapi hanya 

melayani 13 jam saja atau bisa dikatakan gudang penumpukan tutup 

pada pukul 8 malam sehingga menghambat perjalanan bongkar muat 

barang. Sehingga proses bongkar muat barang akan digantikan keesok 

harinya dan mengakibatkan biaya yang lebih tinggi untuk pengangkutan 

barang yang telah dibongkar muat untuk diletakkan di gudang 

penyimpanan.  
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2.  Hambatan yang di alami pada PT. Salam Pacific Indonesia Lines pada 

saat melaksanakan kegiatan bongkar muat adalah alat-alat bongkar muat 

tidak bekerja secara optimal dan kurang memadai. Berikut factor yang 

menyebabkan alat tidak bekerja secara optimal: 

• Kondisi alat kurang memadai 

• Kurangnya perawatan pada alat 

• Kerusakan pada alat-alat bongkar muat. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya gudang penyimpanan di PT Salam Pacific Indonesia 

Lines(Depo ) buka atau melayani sesuai dengan prosedur pelayanan 

barang, maka perlu dilakukan kerja shift untuk melayani bongkar muat 

barang selama 24 jam perhari. Dengan adanya kerja shift di gudang 

penyimpanan barang tidak akan ada penundaan dan penumpukan barang 

kembali di dermaga pelabuhan dan bongkar muat barang akan berjalan 

dengan efektif dan efesien. 

2. Penelitian dilakukan terhadap semua depo yang ada karena selama 

simulasi periode berjalan terdapat depo yang memiliki nilai persediaan 

kapasitas depo yang padahal dalam keadaan sebenarnya dapat 

dialokasikan ke depo lain yang membutuhkan. 

3. Untuk mnendukung kegiatan bongkar muat terjadi, maka perlu di lakukan 

peremajaan peralatan-peralatan lama dan kondisi kurang baik. Selain 

menghemat biaya dalam proses perawatan peralatan yang tua, peremajaan 

peralatan juga dapat mempercepat proses bongkar muat yang terjadi 

karena produktivitas peralatan baru yang masih tinggi. 

4. Diperlukan perawatan yang rutin terhadap peralatan-peralatan bongkar 

muat dan perawatan ekstra khususnya terhadap peralatan yang sudah 

berumur tua dan kondisi yang kurang baik, sehingga kerusakan yang 

terjadi pada saat alat sedang digunakan dapat diminimalisirkan.
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LAMPIRAN 

 Transkip Wawancara 

 

A. Daftar Responden 

Nama Sumber  : Kepala Oprasional 

Nama  : Erian Rahmadan 

Pewawabncara : Pria wiranata 

B. Hasil wawancara  

PW : assalamualikum selamat pagi pak.” 

ER  : waalaikumsalam, pagi det.” 

PW         : Izin pak, boleh mintak waktunya sebentar, jadi gini   saya 

ingin menanyai tentang proses bongkar muat petikemas di 

depo.” 

ER  : Silahkan det, Tanya saja det.” 

PW            : Izin bertanya pak, bagaimana proses pelaksanaan  bongkar 

muat.” 

ER : Ya, menurut saya ada beberapa yang harus diperhatikan 

(EMKL) saat bongkar muat dokumen dokumen yang 

diperhatikan EIR ( Equipment interchange recipt) out dari 

SP2 dari port. DO ( Deliveri Order) yang menyatakan 

bahwa petikemas tersebut di kembalikan didepo yang di 

tunjuk oleh perusahaan pelayaran terkait. DO yang dibawa 

masih dalam massa validasi penerima. Apabila DO yang 

dibawa telahmati atau expired, maka pihak EMKL haru 

mengurus terlebih dahulu kepada piha shipping lines.” 

PW : selain itu apakah ada lagi proses yang dilakukan pada 

saat bongkarmuat,? 

ER : masih selanjutnya kegiatan pemuatan peti kemas ( life 

on) yang dilakukan oleh depo peti kemas dalam melayani 

pemilik barang.” 

PW             : Selain itu apakah ada proses yang di laksanakan lagi pak? 
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ER         : Ada det, selanjutnya melengkapi data data yang diprtlukan 

dalam proses input data di system dalam kegiatan stuffing 

peti kemas yang akan di lakukan oleh siper, kegiatan 

selanjutnya diataranya pemilihan peti kemas sesuai DO 

dan dilakukan pengecekan sebelum petikemas dikirim 

kegudan siper. 

PW : Izin pak apa saja hambatan yang ada pada saat proses 

bongkar muat? 

ER      : Oh det, tentusaja ada hambatan yang ada pada saat 

pelaksanaan bomngkar muat contohnya seperti kerusaan 

alat dan lapangan depo kita kurang luas 

PW  : Sekalilagi saya ucapkan terimakasih banyak pak. 

ER : Ya det sama sama det, kalau perlu yang ditanya langsung 

saja Tanya saya det, jangan malu malu. 

PW : Siap pak." 
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