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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Transportasi melalui laut memainkan peran penting dalam sistem 

perdagangan. Berbagai jenis barang di seluruh dunia bergerak dari tempat satu ke 

tempat lainnya melalui laut. Pergerakan barang dalam proses impor dan ekspor 

juga perlu berada dalam kontrol yang baik. Disinilah pelabuhan memainkan peran 

penting. Aktivitas perdagangan baik jasa dan barang merupakan salah satu elemen 

pembangunan ekonomi negara. Oleh karena itu, memfasilitasi pergerakan barang 

dan jasa untuk mendukung kegiatan perdagangan membutuhkan fasilitas 

transportasi yang tepat, baik darat, laut dan udara.  

Partisipasi pengusaha bongkar muat yang kegiatannya meliputi bongkar 

muat: stevedoring, cargodoring, menerima (receving) dan pengiriman (delivery) 

secara tidak langsung membantu memajukan perekonomian dan membangun 

pelayanan publik dan keamanan untuk kelancaran arus barang di pelabuhan. 

Aktivitas kerja di pelabuhan adalah kegiatan kompleks yang dimaksudkan tidak 

hanya menjadi salah satu jenis kegiatan tetapi, mulai dari yang sederhana hingga 

yang berskala internasional. Sebagai contoh, antar pulau pengiriman barang untuk 

ekspor dan impor barang dari luar negeri. Oleh sebab itu pelabuhan merupakan 

pintu gerbang utama bagi suatu negara dengan negara lain. Dikatakan utama 

karena pelabuhan tidak hanya menjadi sarana pelayanan penumpang dari dan 

keluar suatu negara, tapi juga sarana keluar masuknya barang dari dan keluar 

negara. Indonesia menduduki peringkat ke enam setelah Hongkong, Singapore, 

Republic of Korea, Malaysia, dan Uni Emirat Arab selama tahun 2002-2004 

dalam hal tingkat lalu lintas pelabuhan peti kemas (United Nations Conference on 

Trade and Development 2006). Pengelolaan pelabuhan peti kemas di Indonesia 

dilakukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV.  

 
Sumber : Kemenhub, Statistik Perhubungan 2010, diolah 

 

Gambar 1 Arus Peti Kemas PT Pelindo, 2006 – 2010 (TEU‟s) 

 

Berdasarkan data yang didapat dari Departemen Perhubungan Indonesia 

dari sepanjang tahun 2010 tercatat bahwa pelabuhan PT Pelindo di seluruh 

Indonesia melayani arus peti kemas lebih dari 20 juta TEU‟s dengan arus bongkar 

muat sekitar 450 juta ton (Kemenhub 2010).  Pelindo II merupakan pelabuhan 
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dengan tingkat bongkar muat yang tertinggi yaitu sebanyak 22.368.931 TEU‟s 

dibandingkan Pelindo I sebanyak 5.022.497 TEU‟s, Pelindo III sebanyak 

8.307.769 TEU‟s, dan Pelindo IV sebanyak 4.612.181 TEU‟s. Tingginya tingkat 

arus bongkar muat barang di Pelindo II dapat dikarenakan Pelindo II terletak di 

kawasan pulau Jawa, tepatnya DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.  

Pelabuhan peti kemas adalah salah satu jenis pelabuhan yang khusus 

melayani pengiriman logistik yang telah dikemas dalam bentuk peti kemas 

(Wibowo 2010). Dalam pelabuhan peti kemas ini sekurang-kurangnya harus 

dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pembantu, seperti tambatan, dermaga, 

lapangan penumpukan dan alat-alat bongkar muat agar proses bongkar muat dapat 

berjalan dengan lancar (Salim 1994). Keberadaan pelabuhan, khususnya 

pelabuhan peti kemas, sangat penting bagi perkembangan ekonomi di daerah 

bahkan untuk negara. Terdapat tiga kerangka komponen utama dalam proses 

bongkar muat yang harus dijaga interaksinya, yaitu: input, proses dan output. 

Dalam pelabuhan peti kemas, input  merupakan kedatangan kapal peti kemas dan 

kedatangan peti kemas itu sendiri. Untuk prosesnya adalah berupa pelayanan 

terhadap kapal dan proses bongkar muat peti kemas. Sedangkan output berupa 

jumlah peti kemas yang terangkut (Haryanto 2005). Sebagai gambaran, proses 

bongkar muat yang ada di pelabuhan Indonesia secara umum terdiri dari: (1) Peti 

kemas dibongkar  di kapal untuk diangkat dengan alat gantry crane, (2) Gantry 

crane membawa peti kemas tersebut sepanjang portal (kegiatan stevedoring  atau 

kegiatan bongkar muat), (3) Peti kemas diletakkan di atas head truck , (4) Peti 

kemas diangkut oleh head truck ke lapangan penumpukan. Lapangan 

penumpukan yang digunakan untuk melayani muatan peti kemas merupakan salah 

satu fasilitas utama yang digunakan untuk menyimpan peti kemas yang berasal 

dari kapal atau yang akan ke kapal. Lapangan penumpukan diperlukan untuk 

mencegah resiko delay kapal yang mengakibatkan produksi bongkar muat 

menurun dan waktu kapal dan barang dipelabuhan menjadi lama (Misliah 2012)  

(5) Rubber Tired Gantry (RTG) mengangkut dan menata peti kemas sehingga peti 

kemas akan tertata rapi pada lapangan tersebut (kegiatan cargodoring), (6) Peti 

kemas diangkut dan diletakkan di atas angkutan darat yaitu dengan trailler untuk 

dikirim (kegiatan delivery) dan begitu pula sebaliknya untuk kegiatan muat peti 

kemas (Soeharto 2003). Berdasarkan tahapan tersebut, tercatat bahwa setengah 

waktu dari total keseluruhan tahapan hanya dihabiskan untuk proses pemindahan 

logistik dari dermaga ke lapangan penumpukkan saja, yaitu proses cargodoring. 

 Proses bongkar muat peti kemas memiliki indikator yang berfungsi untuk 

mengukur produktivitas sekaligus menjadi indikator kualitas pelayanan peti 

kemas. Secara umum kualitas pelayanan peti kemas diukur sampai seberapa lama 

proses bongkar muat peti kemas tersebut dilaksanakan. Semakin cepat 

pelaksanaan bongkar muat dilaksanakan maka akan membuat pihak pelayaran 

semakin puas. Sehingga proses penanganan muatan yaitu proses operasional 

bongkar muat adalah hal yang paling pokok untuk citra sebuah perusahaan 

pelabuhan. Kinerja pihak operator pelabuhan dan juga alat bongkar muat adalah 

faktor utama dalam proses bongkar muat. Operasional bongkar mengutamakan 

posisi kerja operator, dikarenakan kecepatan bongkar muat menggunakan crane 

(alat bongkar muat) sepenuhnya berada pada kendali operator, sehingga dengan 

beban dan resiko kerja yang berat, menjadi operator dituntut untuk selalu 

maksimal dan meminimalkan kesalahan dalam setiap pekerjaannya.  
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PT XYZ merupakan perusahaan terminal kontainer baru yang dibangun 

dengan konsep kelas dunia yang bekerjasama dengan pengelola pelabuhan 

bertaraf internasional Mitsui Co.Ltd dan PSA Internasional. Terminal kontainer 

ini adalah proyek besar Perusahaan Pelabuhan Indonesia (Pelindo II) untuk 

mewujudkan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional di Indonesia. 

Dilengkapi dengan kapasitas 4,5 juta TEUs, (twenty-foot equivalent unit) sehingga 

memungkinkan kapal petikemas kelas Triple E melewati Indonesia tanpa perlu 

transshipment di pelabuhan lain. Hingga sekarang kapal Triple E merupakan kelas 

terbesar dari kapal petikemas dengan kemampuan membawa hingga 12.000–

15.000 TEUs. Fasilitas terminal pelabuhan existing di Pelabuhan Tanjung Priok 

hanya melayani kapal dengan kapasitas maksimum 6.000 TEUs, sedangkan tren 

pertumbuhan penggunaan kapal petikemas di dunia menggunakan kapal dengan 

kapasitas >10.000 TEUs dalam rangka mengurangi biaya logistik per TEUs, 

sehingga untuk melayani kapal Direct Call dengan ukuran besar harus disiapkan 

fasilitas yang memadai. 

Terminal kontainer ini dibangun dengan latar belakang karena  

pertumbuhan arus petikemas yang meningkat lebih dari 20% dalam 3 tahun 

terakhir (2009-2013) dan meningkat sekitar 5% pada 10 tahun terakhir (2002-

2012). Kapasitas Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok semula hanya 

mampu menampung sebesar 4,5 juta TEUs, setelah dilakukan program penataan, 

perluasan dan rekonfigurasi pelabuhan, kapasitas meningkat menjadi 7-8 juta 

TEUs. Total realisasi throughput petikemas di Tanjung Priok pada tahun 2011 

sebesar 5,6 juta TEUs, meningkat menjadi 6,2 juta TEUs di tahun 2012/2013. Ini 

mengindikasikan bahwa perlu segera dilakukan penambahan fasilitas untuk 

menampung pertumbuhan arus petikemas di tahun-tahun mendatang (IPC 2014). 

 Terkait tingginya aktivitas bongkar muat tersebut maka dibutuhkannya 

perencanaan yang matang dengan dilakukannya tiga kali percobaan operasional 

(simulasi) bongkar muat sebelum pelaksaan operasional dimulai secara resmi. 

Oleh sebab itu penelitian ini membahas bagaimana evaluasi percobaan 

operasional bongkar muat dan rekomendasi terbaik untuk PT XYZ  dalam proses 

operasional kedepannya. 
 

Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya bahwa suatu 

perencanaan merupakan hal penting pada perusahaan, maka rumusan 

permasalahan penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana kondisi percobaan operasional bongkar muat pada PT XYZ saat 

ini? 

2. Apakah terdapat perbedaan hasil dari 3 kali percobaan operasional bongkar 

muat pada PT XYZ? 

3. Bagaimana rekomendasi terbaik terhadap proses percobaan operasional 

bongkar muat pada PT XYZ? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Menganalisis kondisi percobaan operasional bongkar muat pada PT 

XYZ saat ini. 

2. Menganalisis perbedaan hasil dari 3 kali percobaan operasional bongkar 

muat pada PT XYZ. 

3. Menentukan rekomendasi terbaik terhadap proses percobaan operasional 

bongkar muat pada PT XYZ 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi 

terbaik kepada PT XYZ dalam proses operasional bongkar muat.  

2. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana dalam mengaplikasikan ilmu 

yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan, serta untuk 

memperluas wawasan berfikir dalam menganalisis permasalahan yang 

berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia. 

3. Sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dan sebagai sumbangsih terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan.  

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup kerja PT. XYZ yang 

berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penelitian ini untuk membahas hasil 

evaluasi percobaan operasional bongkar muat di PT XYZ dan rekomendasi proses 

bongkar muat terbaik dari percobaan operasional yang dilakukan oleh PT XYZ. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN  

Kerangka Teoritis 

Evaluasi 

Evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif 

atau negatif atau merupakan gabungan dari keduanya. Evaluasi merupakan 

kegiatan menilai suatu kegiatan, program, atau kebijakan. Menurut Jones 

sebagaimana dikutip Winarno (2012), evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan 

untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan. Scriven sebagaimana dikutip Sudijono 

(2006) mendefinisikan evaluasi sebagai berikut: “evaluation as a method of 

determining the merit or worth of an evaluating (the project, program, or other 

entity that you are evaluating), arguing that the palacement of value on something 

should be appraised based on these two dimension.”Pengertian tersebut 

menunjukkan bahwa evaluasi adalah metode menetapkan manfaat atau nilai atas 
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