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Abstract
This study aims to determine the process of loading and unloading activities
of Crude Palm Oil to barges in the port area of   PT. Pelindo II
Palembang branch, the Process of Loading Crude Palm Oil to barges in the
dock area of   the Port, a service that has been facilitated in carrying
out Crude Palm Oil loading, and Constraints in the process of loading
Crude Palm Oil onto barges in the dock area of   PT. Pelindo II
Palembang Branch. The results of this study are the process of loading and
unloading of fuel oil by barges must follow the procedures established, the
facility is at the time of pipe installation and at the time of demolition, and
Constraints in the process of loading and unloading CPO to barges in the
dock area of   PT. Pelindo is experiencing contamination with other
loads, when the dock is full, leakage of the tank of the ship that has been
loaded and when loading occurs rain.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengetahui proses kegiatan bongkar muat Crude
Palm Oil ke kapal tongkang di area dermaga pelabuhan PT. Pelindo II
cabang Palembang yaitu Proses Kegiatan Muat Crude Palm Oil ke kapal
tongkang di area dermaga, Pelayanan yang telah difasilitasi dalam
pelaksanaan muat Crude Palm Oil, dan Kendala-kendala dalam proses
kegiatan muat Crude Palm Oil ke kapal tongkang di area dermaga PT.
Pelindo II Cabang Palembang. Hasil penelitian ini adalah Proses kegiatan
bongkar muat bahan bakar minyak dengan kapal Tongkang harus mengikuti
prosedur yang telah ditetapkan di Pelabuhan PT. Pelindo II Cabang
Palembang., Fasilistas yang telah disediakan oleh PT. Pelindo II Cabang
Palembang adalah pada saat pemasangan pipa dan pada saat pembongkaran,
dan Kendala dalam proses bongkar muat CPO ke kapal tongkang d area
dermaga PT. Pelindo adalah mengalami kontaminasi dengan dengan
muatan lain, ketika dermaga sedang penuh, kebocoran tangki kapal yang
telah dimuat dan ketika memuat terjadi hujan.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai negara maritim yang sebagian besar luas

wilayahnya merupakan perairan dsn terdiri atas pulau-pulau. Oleh sebab itu, sarana transportasi
laut adalah angkutan laut yang berupa kapal. Kapal yang sering dioperasionalkan oleh PT. Pelindo
II (persero) cabang palembang adalah kapal untuk angkutan barang atau sering disebut kapal kargo,
kapal barang dan segala jenis kapal yang membawa barang-barang dan muatan dari satu pelabuhan
ke pelabuhan lainnya. Wilayah industri terdiri atas daratan dan lautan dengan perbandingan luas
3:1. Hampir 70% wilayah indonesia terdiri atas Lautan.

Untuk memperlancar perekonomian dan perdagangan melalui pelayaran, maka dalam hal ini
alat transportasi berperan penting sebagai penunjang kegiatan tersebut khususnya moda transportasi
melalui laut dengan kapasitas muat yang lebih besar dibandingan dengan moda transportasi melalui
darat atau udara, sehingga moda transportasi laut ini banyak dijadikan sebagai pilihan utama dalam
melakukan ekspor atau impor barang yang khususnya dalam jumlah dan kapasitas yang besar
misalnya seperti, komoditi semen, pupuk, barang pabrik (equitment), alat berat (dumptruck and
exavator), biji pinang, minyak sawit mentah (crude palm oil), balerang (sulphur), aspal, batu split,
batu bara, kayu (playwood), karet (rubber), pipa (pipeline), mobil dan lainnya.

Crude Palm Oil ( CPO) merupakan produk olahan dari kelapa sawit yang diolah dengan cara
perebusan dan pemerasan daging buah dari kelapa sawit. Minyak kelapa sawit (CPO) merupakan
salah satu komoditas ekspor di indonesia yang diperkirakan masih akan naik terus karena
persediaan yang terbatas, sedangkan permintaan yang terus bertambah. Hal ini disebabkan oleh
beberapa hal diantaranya sebagai berikut :
1. Permintaan sawit di dunia yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya permintaan

dari negara-negara importir seperti China,India, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
2. Semakin pentingnya posisi minyak sawit sebagai sumber minyak nabati dunia yang utama,

melebihi peran minyak keledai yang cenderung menurun dari tahun ke tahun.
3. Semakin berkembangnya industri biodiesel sebagai bahan bakar alternatif yang menggunakan

minyak sawit sebagai bahan bakunya yang mendorong peningkatan permintaan minyak sawit.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis
1. Pengertian proses

Proses adalah 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 suatu pekerjaan
dapat diselesaikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Untuk
lebih jelasnya akan dikemukakan mengenai proses menurut para ahli, diantaranya :
1. Proses adalah serangkaian kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai berakhirnya

sasaran atau tercapainya tujuan. (soewarno handayaningrat, 1990:20)
2. Proses adalah suatu rangkaian yang berlangsung secara terus menerus. (siagian, 1994:114).

2. Pengertian kegiatan
Menurut kamus besar bahasa indonesia, kegiatan adalah aktivitas, usaha, pekerjaan atau

kekuatan dan ketangkasan serta semangat.
Dalam UU RI NO 15 TH 2006 disebutkan bahwa kegiatan adalah sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya.

3. Pengertian muatan
Muatan kapal menurut PT. PELINDO II (1998:9) adalah seluruh jenis barang yang dapat

dimuat kekapal dan diangkut ketempat lain baik berupa bahan baku maupun hasil produksi dari
suatu proses pengolahan.
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Menurut arwinas (2001:9) muiatan kapal laut dikelompokkan atau dibedakan menurut
beberapa pengelompokan sesuai dengan jenis kemasan, dan sifat muatan

Pengelompokkan muatan berdasarkan jenis pengapalan yaitu :
a. Muatan sejenis (homogenous cargo)

Adalah semua muatan yang dikapalkan secara bersamaan dalam suatu kompartemen
atau palka dan tidak dicampur dengan muatan lain tanpa adanya penyekat dicampur dengan
muatan lain tanpa adanya penyekat muatan dan dimuat secara curah maupun dengan
kemasan tertentu.

b. Muatan Unitized
Muatan unitezed adalah muatan dalam unit-unit yang terdiri dari beberapa jenis

muatan dan digabung menggunakan pallet, bag, karton, karung atau pembungkus lainnya.
Sehingga dapat disusun dengan menggunakan pengikat.

c. Muatan curah kering
Muatan curah kering adalah muatan curah padat dalam bentuk biji-bijian, serbuk,

bubuk, butiran dan sebagainya yang dalam pembutan atau pembongkarannya dilakukan
dengan mencurahkan muatan kedalam palka dengan menggunakan alat-alat khusus. Contoh
muatan curah kering antara lain : biji gandum, kedelai, jagung, pasir, semen, soda dan
sebagainya.

d. Muatan curah cair (liquid bulk cargo)
Muatan curah cair adalah muatan curah yang berbentuk cairan yang diangkat

menggunakan kap[al-kapal khusus yang disebut kapal tanker. Contoh muatan curah cair ini
adalah bahan bakar, crude palm oil (CPO), produk kimia cair dan sebagainya.

4. Pengertian CPO (crude palm oil)
Crude oalm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit adalah minyak nabati edibel yang

didapatkan dari mesocarp buah pohon kelapa sawit yang umunya berasal dari spesies elaeis
giunnesis dan sedikit dari spesieselaeis oliefera dan attalea maripa. Minyak kelapa sawit
biasanya dugunakan untuk kebutuhan bahan pangan, industri kosmetik, industri kimia dan
industri pakan ternak (Menurut harold megoe, 2004).

5. Pengertian kapal
Kapal adalah kendaraan air bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan mekanik,

tenaga angin dan ditunda. Kapal termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan
dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang tidak berpindah-pindah menurut
undang-undang no 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

6. Pengertian tongkang
Tongkang sering disebut dengan ponton. Tongkang merupakan suatu jenis kapal dengan

lambnung datar atau berupa kotak besar yang mengapung. Tongkang biasanya digunakan untuk
mengangkut barang yang ditarik dengan kapal tunda atau digunakan dengan tujuan
mengakomodasi pasang-surut seperti dermaga apung.

7. Pengertian Dermaga
1. Dermaga Konvensional

Dermaga konvensioanal adalah dermaga yang digunakan untuk melakukan aktivitas bongkar
muat kapal cargo.

2. Dermaga Petikemas
Dermaga Petikemas adalah dermaga yang digunakan untuk melakukan bongkar muat kapal-
kapal petikemas

8. Pengertian Pelabuhan
Menurut peraturan pemerintah No. 69 tahun 2001 pasal 1 ayat 1, tentang kepelabuhan,

pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas
tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai
tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta
sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
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9. Pengertian PT. Pelindo
Pengertian PT. Pelabuhan ndonesia II (Persero) sering dikenal dengan Pelindo II adalah

badan usaha milik negara yang bergerak dibidang logistik, secara spesifik pada pengelolahan
dan pengembangan pelabuhan.

B. Kajian Fakta
1. Pengertian Penyandaran

Penyandaran atau sandar adalah kapal yang bertambat pada lebih dari satu jenis tambatan,
yaitu tambatan dermaga (beton, besi, kayu), atau bertambat pada lembung kapal lain yang
sedang bertambat. Perhitungan masa tambatnya didasarkan pada jumlah waktu dari penggunaan
tambatan tersebut dan berapa tambatan dikenakan tarif tambahan tertinggi, tidak termasuk
waktu bertambat pada breasthing dolpin, pelampung dan pinggiran (keputusan direksi PT.
Pelabuhan Indonesia II (persero) nomor HK 56/29/PI-II-08 tentang jasa tambat bab V pasal 9).

2. Dokumen-dokumen penyandaran kapal
1. Pemberitahuan kedatangan kapal (PKK)
2. Rencana Penambatan Kapal dan Operation Planing (RPKOP)
3. Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB)
4. Perusahaan Bongkar Muat
5. Ekspedisi Muatan Kapal Laut/Jasa Pengurusan transportasi (EMKL)
6. Operation Planning (OP)
7. 2A1 (bukti pemakaian jasa pandu, tunda atau kepil)
8. SPK 2A1 (surat perintah jasa pandu, tunda atau kepil
9. 2A2 (bukti pemakaian jasa tambat)
10.SPK-2A2 (bukti pemakaian jasa tambat)

3. Persiapan sebelum kegiatan bongkar muat berlangsung
1. Persiapan didarat
2. Persiapan dikapal

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Menurut Sugiono dalam buku metode kualitatif dan R&D (2013:244) analisa data adalah

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan
kepada orang lain. Pada Penulisan laporan akhir ini, penulis melakukan analisa data secara
deskriptif kualitatif dimana penulis melakukan analisa terhadap data yang berupa informasi, dan
uraian bahasa yang dikaitkan dengan data lainnya mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran
sehingga memperoleh gambaran dan data yang didapat menguatkan suatu gambaran yang sudah
ada mengenai proses pemuatan CPO kekapal tongkang di area dermaga konvensional oleh PT.
Pelabuhan Indonesia II (persero) cabang Palembang. Jadi penulis berusaha menjelaskan
penjelasan-penjelasan bukan berupa angka statistik atau bentuk angka lainnya.

B. Data Penelitian
a. Data Primer
b. Data Tersier

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah singkat PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) Cabang Palembang
Pelabuhan Boom Baru Palembang ini terletak di sungai musi dengan jarak +108 KM dari

muara sungai musi ke arah pelabuhan yang termasuk sebagai wilayah administratif kotamadya
Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Pelabuhan Palembang yang sekarang dikenal sejak ab ad
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ke-7 sampai abad ke-10 masehi yaitu pada zaman kerajaan Sriwijaya yang merupakan pusat
perdagangan antar bangsa dan pusat kebudayaan agama budha.

Pelabuhan pada tahun 683M tidak terletak di tempat yang sekarang tetapi di sungai tangga
buntung (situs kerajaan sriwijaya). Periode selanjutnya berabad-abad kemudian pada tahun 1821
palembang pindah ke Boom jati di depan benteng (Rumah Sakit AK.GANI sekarang). Pada tahun
1914 pindah lagi ke gudang garam barulah pada tahun 1924 lokasi pelabuhan di pindahkan ke
Boo9m Baru sampai saat ini, yang pengukuhan wilayahnya di tetapkan oleh Gubernur Jendral
Hindia Belanda Tahun 1924 dalam staatblad Nomor 545 Tahun 1924.

Sejak didirikannya PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) mempunyai 12 kantor cabang dan
berkantor pusat dijakarta serta mempunyai unit konvensional di 10 Provinsi. Kantor cabang
pelabuhan Palembang merupakan salah satu cabang yang merupakan pelabuhan kelas satu dan
telah memiliki standar prosedur pelayanan berdasarkan ISO 9002.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Kegiatan Muat CPO (Crude Palm Oil) ke kapal tongkang di area dermaga
Pelabuhan PT. Pelindo II Cabang Palembang.

Dalam kegiatan pemuatan (Loading) dan pembongkaran (discharging) bahan bakar minyak
dengan kapal tongkang harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan di Pelabuhan PT. Pelindo
II Cabang Palembang agar dapat berjalan dengan lancar.
1. Prosedur Pemuatan (Loading)

a. Sebelum Pemuatan
Pihak kapal sebelum tiba untuk melakukan pemuatan jauh-jauh hari harus sudah

mengirim kepada pihak kilang atau pihak darat perihal rencana kedatangan kapal untuk
melakukan pemuatan kapal yang berisi :
1. Nama Kapal
2. Tanggal kapal tiba
3. Jenis muatan yang akan dimuat
4. Jumlah muatan yang akan dimuat
5. Tujuan

b. Proses Pemuatan
Apabila selang muat sudah terpasang dipipa darat dan ditangki kapal maka pemuatan

dimulai dengan menghidupkan motor pompa. Kemudian ketika sedang memuat Loading
Master dan pihak kapal menyaksikan ullage yaitu ukuran jarak dari permukaan cairan
sampai ke langit-langit tangki, hal ini salah satu cara untuk mengukur jumlah cairan dalam
tangki serta selalu mengecek kualitas muatan yang dimuat dari memuat pertama, setengah,
dan terakhir untuk menjaga kualitas muatan. Setelah selesai memuat selang selang muat
dilepas.

c. Setelah Pemuatan
Proses pemuatan belum selesai sampai disitu karena muatan yang sudah dimuat

harus disounding (Pengukuran) dengan maksud apakah jumlah muatan waktu ditangki
darat sama dengan jumlah muatan yang sudah dimuat dikapal. Titik toleransi perbedaan
jumlah muatan ditetapkan 0,5% maka dianggap wajar. Apabila terjadi perbedaan jumlah
diatas 0,5% maka akan terjadi protes pihak kapal dengan loading master dengan
menandatangani sertifikat letter of protest atau letter of discrepancies yaitu sertifikat yang
meyatakan perbedaan jumlah muatan antara tangki darat dan tangki kapal setelah diukur,
ditandatangani oleh mualim jaga, loading master dan agent. Setelah pengukuran selesai dan
dapat dinyatakan dengan baik, maka compartement log sheet ditandatangani yaitu sertifikat
yang meyatakan jumlah muatan dikapal setelah diukur ditandatangani oleh mualim jaga,
loading master dan agent. Setelah semua proses pemuatan sudah selesai operasi perkapalan
meyiapkan kebutuhan yang diperlukan kapal misalnya permintaan bahan bakar kapal, air
bersih dan lain-lain serta dokumen muatan :
1. B/L (Bill Of Lading) atau konosemen
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2. Manifest dibuat oleh pengangkut
3. Certificate of quality loaded
4. Tanker time sheet
5. Dry certificate
6. Permohonan izin tambat
7. Ullage statement after loading
8. Ship voyage report
9. Notice of readines
10. Letter of protest atau letter of discrepancies
11. Compartement log sheet
12. Loading Order

2. Prosedur Pembongkaran
Dalam proses pembongkaran bahan bakar minyak dengan kapal tongkang pada

umumnya harus telah direncanakan atau dijadwalkan sebelumnya. Adapun proses-proses
dalam pembongkaran kapal tongkang sebagai berikut :
a. Proses Pembongkaran

Apabila selang bongkar sudah terpasang dipipa darat dan dipipa tangki kapal, maka
pembongkaran dimulai dengan menghidupkan motor pompa di kapal, loading master dan
pihak kapal selalu memeriksa kualitas muatan dari muatan dibongkar pertama, setengah
dan terakhir. Setelah selesai pembongkaran selang bongkar dilepas.

b. Setelah Pembongkaran
Proses pembongkaran belum selesai sampai disitu karena muatan yang sudah

dibongkar harus disounding (pengukuran ) dengan maksud apakah jumlah muatan waktu
ditangki kapal sama dengan tangki darat. Titik toleransi perbedaan jumlah muatan
ditetapkan 0,5% maka dianggap wajar. Apabila terjadi perbedaan jumlah muatan diatas
0,5% maka akan terjadi protes pihak darat kepada pihak kapal dengan menandatangani
sertifikat letter of protest atau letter of discrepancies yaitu sertifikat yang menyatakan
perbedaan jumlah muatan antara tangki darat dan tangki kapal setelah diukur,
ditandatangani oleh mualim jaga, loading master dan agent. Setelah pengukuran selesai
dan dapat dinyatakan dengan baik maka compartement log sheet ditandatangani yaitu
sertifikat yang menyatakan bahwa jumlah muatan dikapal setelah diukur ditandatangani
oleh mualim jaga, loading master, dan agent. Stelah seluruh proses pembongkaran selesai
operasi perkapalan menyiapkan kebutuhan yang diperlukan kapal misalnya permintaan
bahan bakar, air bersih dan lain-lain serta mengambil dokumen-dokumen pemuatan
sebelumnya untuk bukti muatan yang diserahkan ke bagian keuangan minyak. Setelah
semua proses pembongkaran dan semua dokumen-dokumen selesai kapal siap untuk
berlayar kembali.

KESIMPULAN

A. Pelayanan yang telah difasilitasi oleh PT. Pelindo II Cabang Palembang dalam pelaksanaan
muat CPO

Dalam proses kegiatan muat CPO ke kapal tongkang pelayanan yang telah difasilitasi oleh
PT. Pelindo II Cabang Palembang dalam melaksanakan muat CPO sebagai berikut :

Fasilitas yang telah disediakan oleh PT. Pelindo II Cabang Palembang.
a. Pada saat pemasangan pipa
b. Pada saat pembongkaran

B. Kendala-kendala dalam proses kegiatan muat CPO ke kapal tongkang di area dermaga PT.
Pelindo II Cabang Palembang.

Dalam proses kegiatan muat CPO ke kapal tongkang diarea dermaga PT. Pelindo II Cabang
Palembang terjadi beberapa kendala sebagai berikut :
1. Ketika kapal tongkang datang akan melakukan pemuatan atau pembongkaran dermaga

sedang penuh
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2. Muatan yang akan dimuat atau dibongkar sering mengalami kontaminasi dengan muatan
lain

3. Kebocoran tangki kapal yang telah dimuat dan ketika memuat terjadi hujan
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