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Abstract
The loading and unloading activities are carried out by companies
established specifically for these activities, namely loading and
unloading companies, one of which is PT. Gajah Unggul Internasional,
where the company provides loading / unloading services for goods to
and from ships. Before carrying out the process of loading and
unloading, the company first submitted a permit to the syahbandar as
an agency that oversees security and safety in the shipping world, the
filing of the permit is referred to as the planned loading and unloading
activities. This study will discuss how to plan loading and unloading
activities manually and through the InaPortNet system with its
constraints. In submitting the planned loading and unloading activities
by PT. Gajah Unggul Internasional through InaPortNet all files are
attached through the InaPortNet system, while the files are sent
directly to the Port Authority Syahbandar Office, so it can be
concluded that the procedure for filing RKBM through the InaPortNet
system is more efficient than manually according to what the author
described in the previous chapter.

Abstrak
Kegiatan bongkar muat diselenggarakan oleh perusahaan yang
didirikan khusus untuk kegiatan tersebut yaitu perusahaan bongkar
muat, salah satunya ialah PT. Gajah Unggul Internasional, dimana
perusahaan ini memberikan pelayanan jasa bongkar / muat barang dari
dan ke kapal. Sebelum melaksanakan proses bongkar muat terlebih
dahulu perusahaan mengajukan perizinan kepada pihak syahbandar
selaku lembaga yang mengawasi keamanan dan keselamatan di dunia
pelayaran, pengajuan izin tersebut disebut dengan istilah Rencana
Kegiatan Bongkar Muat. Penelitian ini akan membahas bagaimana
prosedur rencana kegiatan bongkar muat secara manual dan melalui
sistem InaPortNet besera kendalanya. Dalam pengajuan rencana
kegiatan bongkar muat oleh PT. Gajah Unggul Internasional melalui
InaPortNet semua berkas di lampirkan melalui sistem InaPortNet
sedangkan secara manuan berkas-berkas dikirimkan secara langsung ke
Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan, sehingga dapat disimpulan
prosedur pengajuan RKBM melalui sistem InaPortNet lebih efisien
dibandingkan secara manual sesuai dengan yang penulis uraikan di bab
sebelumnnya
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PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Pelayaran atau angkutan laut merupakan bagian dari sarana transportasi yang memiliki

kemampuan untuk menghadapi perubahan kedepan. Transportasi jenis ini mempunyai karakteristik
dinamis dikarenakan mampu melakukan pengangkutan secara masal. Supaya terselenggaranya dan
tersedianya produksi jasa angkutan laut dengan aman dan lancar, maka diperlukan suatu badan
usaha atau perusahaan pelayaran yang mampu mengolah dan melayani semua kebutuhan angkutan
yang tidak terlepas dari peran aktif pemerintahan di pelabuhan, paling sedikit meliputi fungsi
pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan yaitu kantor KSOP,
termasuk mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran. Selain itu pada pelabuhan dapat
dilakukan fungsi kepabeanan, keimigrasian, karantina, kesehatan pelabuhan, serta kegiatan
pemerintah lainnya yang bersifat tidak tetap.

Kegiatan bongkar muat diselenggarakan oleh perusahaan yang didirikan khusus untuk
kegiatan tersebut yaitu perusahaan bongkar muat (PBM). Sehingga perusahaan bongkar muat
merupakan usaha penunjang angkutan laut yang berfungsi sebagai salah satu mata rantai
transportasi yang ikut bertanggung jawab memperlancar dan meningkatkan efisiensi kegiatan di
pelabuhan untuk menunjang kegiatan bongkar muat barang tersebut, salah satunya ialah PT. Gajah
Unggul Internasional, dimana perusahaan ini memberikan pelayanan jasa bongkar / muat barang
dari dan ke kapal.

Sebelum melaksanakan proses bongkar muat terlebih dahulu perusahaan mengajukan
perizinan kepada pihak syahbandar selaku lembaga yang mengawasi keamanan dan keselamatan di
dunia pelayaran, pengajuan izin tersebut disebut dengan istilah RKBM (Rencana Kegiatan Bongkar
Muat). Prosedur pengajuan RKBM sekarang memiliki beberapa prosedur diantaranya bisa
dilakukan dengan cara manual dan melalui sistem InaPortNet. Di PT. Gajah Unggul Internasional
proses pengajuan juga dilakukan dengan cara manual dan melalui system InaPortNet, dimana
masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Penelitian ini akan membahas bagaimana prosedur rencana kegiatan bongkar muat secara
manual dan melalui sistem InaPortNet besera kendalanya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis
a. Prosedur

Posedur (procedure) didefinisikan oleh Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini
(2011), adalah serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis
berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu
permasalahan.

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan
secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam
menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.

b. Rencana Kegiatan Bongkar Muat
a) Bongkar Muat

Menurut Dirk Koleangan (2008), 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 pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Mentri Perhubungan Nomor: KM 21 tahun 2007 kegiatan
bongkar muat adalah perpindahan barang dari moda transportasi darat atau sebaliknya,
yang meliputi kegiatan:
1. Stevedoring (Pekerjaan membongkar barang)
2. Cargodoring (Melepas barang dari tali atau slink)
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3. Reciving/Delivery (Pekerjaan mengambil barang). (Capt. R.P Suyono, 2007: 328-329).
b) RKBM

RKBM adalah laporan yang disampaikan perusahaan bongkar muat kepada
Penyelenggara Pelabuhan yang memuat rencana kegiatan bongkar muat.

c. Sistem
Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu

kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan
aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.Istilah ini sering
dipergunakan untuk menggambarkan suatu setentitas yang berinteraksi, di mana suatu model
matematika seringkali bisa dibuat.

d. InaPortNet
a) Latar Belakang InaPortNet

Berdasarkan The Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord
II) pada 7 Oktober 2003 dan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2006 &
Inpres No.6 Tahun 2007 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009serta
Keputusan Menko Perekonomian KEP-19/M.EKON/04/2008 tentang Pembentukan Tim
Persiapan NSW makaPemerintah membentuk Panitia PersiapanNational Single
Window(NSW) yang diketuai oleh menteri Keuangan dan dibantu oleh
MenteriPerhubungandan Menteri Perdagangan serta paraPejabatEselonI.(sumber :
www.insw.go.id)

National Single Window (NSW) terdiri dari dua pilar cakupan layanan, yakni
Trade System (TradeNet) dan Port System (PortNet).TradeNet yaitu sistem yang
menangani masalah dokumen dan kepabeanan sementara Portnet mengatur perizinan
keluar masuk kapal terutama proses Port Clearance di Pelabuhan.

b) Pengertian InaPortNet
InaPortNet adalah portal elektronis yang terbuka dan netral guna memfasilitasi

pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan secara cepat, aman, netral dan
mudah yang terintegrasi dengan instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan dan
pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas logistik Indonesia.

Dalam PM No.157 Tahun 2015, InaPortNet adalah sistem layanan tunggal secara
elektronik berbasis internet / web untuk mengintegritasikan sistem informasi
kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh
instansi dari pemangku kepentingan terkait di pelabuhan.

c) Tujuan dan Manfaat Indonesia Portnet (InaPortnet)
Tujuan utama pembangunan portal ini yaitu melakukan percepatan atas

penyelesaian proses, peningkatan efektifitas dan kinerja penanganan atas kegiatan
perdagangan dan lalulintas barang, terutama mendorong percepatan proses Port clearance.
Tujuan kedua terkait dengan upaya meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan
dalam seluruh kegiatan Port clearance, terutama terkait proses pelayanan kapal di
Pelabuhan.

Manfaat yang diperoleh oleh user :
1. Kecepatan layanan, dari sisi waktu layanan akan tereduksi menjadi lebih kecil bila

dibandingkan dengan sebelum adanya portent.
2. Biaya pengurusan bisa ditekan sampai pada tingkat yang paling minimal karena

perusahaan bisa menekan jumlah kurir yang diperlukan.
3. Meningkatkan daya saing pelayanan kapal di pelabuhan.
4. Meningkatkan informasi publik mengenai kebijakan pelayanan kapal di pelabuhan.
5. Mengurangi adanya under invoice.
6. Meningkatkan transparansi untuk menghilangkan penyalahgunaan wewenang.
7. Perusahaan dapat memantau pergerakan kapal pengangkut barang dan dokumen

pengurusan kapal setelah kapal masuk pelabuhan langsung dari komputernya dimeja
kerja.

http://www.insw.go.id/
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8. Perusahaan dapat langsung memperoleh informasi mengenai kapal dan dokumen
pengurusan yang berkaitan dengan kegiatan kapal tersebut di pelabuhan, misalnya
PKKA, SPOG, SIB dapat dipantau langsung dari komputernya di meja kerja.

B. Kajian Fakta
Prosedur Pengajuan RKBM

Pengajuan perizinan RKBM dibuat oleh pihak PBM selaku perusahaan yang akan
melaksanakan proses bongkar / muat barang, baik dari kapal ke dermaga pelabuhan atau
sebaliknya.
a). Prosedur Pengajuan RKBMMelalui Sistem InaPortNet

1. Pihak agen mengirim file format pdf kepada PBM yang ditunjuk.
2. Login melalui alamat website https://inaportnet.dephub.go.id
3. Pilih menu layanan.
4. Lengkapi data RKBM / input file pdf yang dikirim oleh pihak agen atau shipper.
5. Buat data barang.
6. Buat data TKBM
7. Setelah data dimasukkan, klik pada bagian kirim RKBM.
8. Setelah data yang dikirim sudah di konfimasi oleh pihak admin website tersebut,

file RKBM siap dicetak dan proses selesai.

b). Prosedur Pengajuan RKBM Secara Manual
1. Sebelum Kapal datang ke pelabuhan / jetty, pihak Shipper atau agen akan memberi

informasi kepada pihak PBM disertai berkas diantaranya adalah : SI, BL Manifest, Surat
Penunjukan.

2. Pihak PBM membuat form sesuai dengan data yang diberi oleh pihak agen atau shipper.
3. Berkas form disertai dengan beberapa berkas dari agen / shipper dibawa ke KSOP.
4. Jika berkas telah ditandatangani / diberi izin oleh pihak KSOP, maka kegiatan bongkar

siap dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

A. Metode Pengumpulan Data
a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi
penelitian waktu tempat yang sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi
di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.

b. Wawancara
Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara

langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.Wawancara
bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya
dilakukan secara lisan.

c. Penelitian Perpustakaan
Suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan

menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku, dokumen, dan materi
perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan
ilmiah.

B. Analisis Data
Analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis data kualitatif, yaitu

menguraikan data dalam benuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan
diinterpretasikan terhadap data primer dan data sekunder.Deskriptif tersebut meliputi isi dan
struktur positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau

https://inaportnet.dephub.go.id
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makna yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dijadikan objek kajian
untuk ditarik kesimpulan sehingga memproleh jawaban terhadap permasalahan penelitian.

C. Lokasi Penelitian
Kegiatan penelitian Proyek Darat (Proda) ini dilaksanakan di PT. Gajah Unggul

Internasional Palembang, yang beralamat di Jl. Slamet Riadi, Lr. Lawang Kidul. No 1977
Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengajuan Rencana Kegiatan Bongkar Muat Melalui Sistem InaPortNet Dan
Secara Manual Di PT. Gajah Unggul Internasional

PT. Gajah Unggul Internasional adalah perusahaan pelayaran yang memberikan jasa
meliputi stevedoring di atas kapal, di pelabuhan dan di darat. Dimana kegiatan bongkar / muat
tersebut memerlukan beberapa ijin dan pemberitahuan dari pihak otoritas pelabuhan,
diantaranya adalah ijin yang bisa disebut RKBM. Adapun prosedur pengajuan rencana kegiatan
bongkar muat tersebut diantaranya :
1) Penunjukan pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang

a. Pemilik barang atau perusahaan pelayaran (termasuk agen) menunjuk Perusahaan
Bongkar Muat (PBM) dalam kegiatan bongkar / muat barang tersebut.

b. Penunjukan tersebut diajukan ke pihak PT. PELINDO untuk memberikan hak
kepada Perusahaan Bongkar Muat (PBM) untuk melaksanakan kegiatan tersebut

c. PBM kemudian mengajukan RKBM atau bisa disebut PKBM kepada pihak Otoritas
Pelabuhan untuk kemudian dikeluarkannya RKBM atau PKBM tersebut.
Pada PT. Gajah Unggul Internasional, penunjukan hanya dilakukan jika kegiatan

bongkar / muat tersebut dilaksanakan di wilayah dermaga Pelindo II, sedangkan wilayah
Jetty yang ada ikatan kontrak tidak perlu mengajukan penunjukan tersebut, namun ada
kalanya penunjukan tersebut dilakukan jika dalam keadaan tertentu misalkan pihak agen
dan atau pemilik barang pertama kali menunjuk PT. Gajah Unggul Internasional sebagai
PBM dari kapal mereka.
Jetty yang memiliki ikatan kontrak dengan PT. Gajah Unggul Internasional diantaranya
a. PT. LBES / Jetty LBES, kegiatan bongkar / muat batu bara
b. PT. EPI / Jetty EPI, kegiatan bongkar / muat batu bara
c. PT. LKS / Jetty LKS, kegiatan bongkar / muat kayu acacia
d. PT. PMC / Jetty PMC, kegiatan bongkar / muat batu bara
e. PT. SAN / Jetty SAN, kegiatan bongkar / muat MDF
f. PT. SSG / Jetty SSG, kegiatan bongkar / muat batu bara
g. PT. FMS / Jetty FMS, kegiatan bongkar / muat batu bara
h. PT. Dizamatra / Jetty DMZ, kegiatan bongkar / muat batu bara
i. PT. PMK / Jetty PMK, kegiatan bongkar / muat batu splite
j. PT. MIS / Jetty MIS, kegiatan bongkar / muat batu splite
k. PT. SSJ / Jetty SSJ, kegiatan bongkar / muat batu splite
l. PT. MSJ / Jetty MSJ, kegiatan bongkar / muat kayu acacia
m. PT. IFI / Jetty IFI, kegiatan bongkar / muat batu bara

2) Pengajuan permohonan pelayanan bongkar muat barang (PPKB)
a. Sebelum mengajukan PPKB serta bongkar muat barang, PBM terlebih dahulu

mengajukan permohonan pemakaian fasilitas bong muat dengan memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam Surat Kerjasama Parsial yang dipersiapkan Pelindo.

b. PBM paling lambat 2 x 24 jam sebelum kedatangan kapal mengajukan formulir PPKB
dan bongkar muat barang kepada pihak divisi pelayanan kapal yang terkait.

3) Pengajuan Rencana Kegiatan Bongkar Muat / RKBM
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RKBM adalah laporan yang disampaikan perusahaan bongkar muat kepada
penyelenggara pelabuhan yang memuat rencana kegiatn bongkar muat.
a. Pengajuan RKBM melalui sistem InaPortNet

a) Pemilik barang atau perusahaan pelayaran yang menunjuk PT. PBM GUI
menginformasikan kepada pihak operasional perizinan kapal di PT. GUI.

b) Pihak agen pelayaraan mengirim lampiran kepada operasional perizinan kapal PT.
GUI, diantaranya adalah :
a. Surat Penunjukan, adalah dokumen yang dibuat oleh pemilik barang dan juga

bisa dibuat oleh agen sebagai bukti ditunjuknya PT. GUI sebagai perusahaan
yang mengangani kegiatan bongkar / muat barang dari kapal mereka.

b. Shipping Instruction / Intruksi Berlayar, adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pemilik barang untuk perusahaan pelayaran untuk mengangkut barang. (Jika
kegiatan yang akan dilakukan adalah kegiatan muat maka hanya SI yang
diperlukan untuk dilampirkan dalam berkas pengajuan RKBM.

c. Bill of Lading, adalah dokumen pengangkutan barang yang memuat informasi
rincian tentang kapal.

d. Cargo Manifest, adalah dokumen yang berisi informasi mengenai barang yang
diangkut di kapal.

e. SPPB, atau ijin timbun jika barang yang berada dikapal berasal dari luar negeri.
c) Jika berkas sudah diterima oleh pihak operasional PBM GUI, selanjutnya

membuka halaman dan login pada website inaportnet.
d) Pada halaman awal website, klik pilihan layanan dan klik pada bagian RKBM.
e) Kegiatan bongkar / muat kapal yang baru biasanya terdapat pada urutan paling atas,

kemudian klik RKBM.
f) Selanjutnya isi pada bagian tanggal kegiatan sesuai dengan surat penunjukan yang

dikirim oleh pihak agen, dan pilih browse untuk memasukkan berkas yang dikirim
oleh pihak agen yang berbentuk file pdf, selanjutnya pilih update.

g) Kemudian klik pada bagian barang, kemudian pilih nama barang dan klik jika
muncul pilihan (pilihan tersebut muncul apabila berkas yang dilampirkan
sebelumya sudah lengkap), isi colom yang lain sesuai dengan perintah, kemudian
klik update. Selanjutnya pada bagian TKBM isi sesuai dengan kebutuhan yang
diperlukan selama proses bongkar / muat dilaksanakan.

h) Setelah proses tersebut selesai, tunggu beberapa menit untuk konfirmasi dari pihak
otoritas, jika sudah dikonfirmasi selanjutnya pilih cetak RKBM untuk mendapatkan
file RKBM yang telah diberi ijin oleh pihak otoritas pelabuhan.

b. Pengajuan RKBM secara manual
a) Pemilik barang, perusahaan pelayaran, dan agen mengirim informasi mengenai

kedatangan kapal dan kegiatan bongkar / muat kapal, pihak jetty akan
mengkonfirmasi jika kapal akan sandar sebelum kegiatan bongkar dimulai

b) Pihak agen mengirim berkas diantaranya surat penunjukan, Shipping Instruction,
Bill of Lading, Cargo Manifest, Packing list, dan Draft Survey (jika kegiatan muat).
Jika kegiatan muat biasanya agen hanya mengirim SI sebagai lampiran untuk
PT.GUI.

c) Jika berkas lampiran sudah siap, pihak operasional perizinan kapal di PT. GUI
akan membuat form secara manual dengan mesin ketik sesuai dengan informasi
yang diterima atau seuai dengan isi surat penunjukan dan berkas lainnya.

d) Jika form telah dibuat selanjutnya di bawa ke KSOP untuk pengajuan RKBM
tersebut.

e) Saat di KSOP berkas awalnya di cek dibagian administrasi pertama dan akan diberi
lampiran sesuai dengan permintaan jasa yang diminta.

f) Berkas tersebut kemudian dibawa keruang LALA dalam KSOP agar di cek
kebenarannya dan dikonfirmasi oleh pihak KSOP.
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g) Jika tidak ada kekurangan dari berkas Perwira yang bertanggung jawab di LALA
KSOP akan menandatangani sekaligus men-Sahkan RKBM tersebut.

h) Pihak opresional PT.GUI menghubungi pihak jetty untuk memberikan informasi
bahwa kegiatan bongkar / muat sudah bisa dilaksanakan.

B. Kekurangan Dan Kelebihan Serta Kendala-Kendala Dalam Prosedur Pengajuan Rencana
Kegiatan Bongkar Muat Melalui Sistem InaPortNet Dan Secara Manual di PT. Gajah
Unggul Internasional

Dalam kegiatan prosedur pengajuan rencana kegiatan bongkar muat di PT. Gajah Unggul
Internasional sudah berjalan sesuai dengan semestinya baik itu pengajuan yang dilakukan
dengan melalui sistem InaPortNet dan secara manual, namun terdapat sedikit kekurangan /
kendala-kendala dalam prosedur tersebut, tetapi masing-masing prosedur tersebut juga memiliki
kelebihan sendiri, antara lain dapat di uraikan sebagai berikut :
1. Prosedur Pengajuan Melalui Sistem InaPortNet

Kelebihan :
Prosedur pengajuan yang lebih singkat dan efisien, dimana prosedur pengajuan ini bisa
dilakukan dimanapun tanpa perlu pergi langsung ke pihak otoritas pelabuhan selaku pihak
yang mengawasi kegiatan pelayaran.
Kekurangan / kendala-kendala :
1. Prosedur pengajuan biasanya harus disertai dengan data yang lengkap dan terkadang

data yang jarang atau tidak perlu dilampirkan tetap harus dimasukkan kedalam file yang
di kirim melalui InaPortNet tersebut.

2. Gangguan server yang terkadang jadi kendala dan terlambatnya prosedur pengurusan
RKBM tersebut.

3. Belum adanya kerjasama antara pihak KSOP dan pihak pemilik dermaga / jetty swasta
sehingga prosedur pengajuan RKBM ini hanya berlaku untuk wilayah Pelindo dan
sekitarnya, sehingga dirasa kurang efektif untuk menutupi atau melancarkan kegiatan
RKBM yang hampir setiap saat berjalan baik itu dari PT. GUI sendiri ataupun PT PBM
lain.

2. Prosedur Pengajuan Secara Manual
Kelebihan :
Pengajuan secara manual hanya lebih unggul dalam jaminan hasil data tersebut, mulai dari
berkas arsip lebih mudah untuk disimpan baik untuk dari pihak PT. GUI ataupun dari pihak
KSOP, dan juga jika terdapat kekurangan berkas masih bisa dikirim lagi setelah pengajuan
tersebut selesai tentu saja dengan kebijakan dari pihak KSOP.
Kekurangan / kendala-kendala :
1. Prosedur pengajuan secara manual tentu saja lebih lambat daripada pengajuan melalui

InaPortNet, mulai dari pembuatan surat permohonan yang dibuat oleh pihak GUI
sendiri.

2. Kegiatan bongkar muat yang tidak tentu terkadang membuat pengajuan RKBM yang
seharusnya pada hari itu terkadang tertunda jika pengajuan tersebut dilaksanakan di hari
libur.

3. Saat pihak operasional yang mengurus pengajuan RKBM tersebut berada di KSOP dan
ada kapal masuk yang harus diajukan RKBM lagi membuat staff operasional tersebut
kerja ekstra untuk kembali ke kantor dan pergi ke KSOP lagi, hal ini sering terjadi
setiap hari sehingga merupakan kendala yang paling sering terjadi.

4. Permintaan yang sering terhambat karena banyaknya kegiatan di KSOP sehingga
memakan waktu lebih lama.

Selain dalam prosedur pengajuan tersebut, kendala-kendala yang sering dirasakan adalah :
1) Terlambatnya pemberitahuan dari pihak perusahaan pelayaran, agen pelayaran, maupun

dari pihak jetty sendiri, sehingga terkadang pengajuan yang seharusnya selesai menjadi
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terhambat atau bisa juga telat dalam prosedur pengajuan RKBM tersebut sehingga
terjadinya teguran dan sanksi dari pihak otoritas.

2) Berkas yang dikirim agen yang terkadang tidak lengkap sehingga pihak operasional
PBM GUI harus kerja ekstra mencari berkas untuk melengkapi lampiran tersebut.

3) Isi dari berkas yang tidak sesuai, misalkan isi muatan dalam surat penunjukan yang
terkadang berbeda dari hasil ukur bisa menjadi masalah dalam kegiatan laporan
pertelaan hasil setelah prosedur bongkar / muat selesai.

4) Pegajuan RKBM wilayah kerja diluar wewenang KSOP yang membuat terhambatnya
kegiatan bongkar / muat dikarenakan pengajuan yang belum selesai atau bahkan berkas
belum lengkap.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian selama PRODA (Proyek Darat), maka penulis
dapat memberi kesimpulan sebagai berikut :
1. Prosedur pengajuan RKBM melalui sistem InaPortNet lebih efisien dibandingkan secara manual

sesuai dengan yang penulis uraikan di bab sebelumnnya.
2. Prosedur pengajuan RKBM melalui sistem InaPortNet dan secara manual memiliki kekurangan dan

kelebihan masing-masing sesuai dengan yang penulis uraikan di bab sebelumnya.
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