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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan penerapan ilmu
yang diperoleh mahasiswa/i dibangku perkuliahan pada suatu lapangan pekerjaan.
Selain bermanfaat bagi mahasiswa/i, pelakasanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
juga bermanfaat bagi industri (perusahaan) yaitu adanya kerjasama antara dunia
pendidikan dan dunia industri sehingga industri tersebut dapat dikenal oleh
kalangan akademis. Selain itu, perusahaan juga mendapat bantuan tenaga kerja
dari mahasiswa/i yang melaksanakan PKL.
Pada dasarnya pendidikan berguna mempersiapkan tenaga kerja sebelum
memasuki lapangan pekerjaan agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh
sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikehendaki. Untuk menyiapkan kualitas
mahasiswa/i yang handal dan berkemampuan tinggi, Universitas Teknokrat
Indonesia bersaing dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar baik dari sarana
maupun

prasarana.

Pembelajaran

dari

pengalaman

langsung

dapat

diimplementasikan dengan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL).
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di perusahaan-perusahaan swasta
maupun instansi pemerintah. Selain itu mahasiswa/i juga diberi kebebasan dalam
menentukan tempat Praktik Kerja Lapangan tersebut. Pada tahun 2017 Jurusan
Sistem Informasi FTIK Universitas Teknokrat Indonesia mengadakan Praktik
Kerja Lapangan bagi mahasiswa/i selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak tanggal 10
juli 2017 sampai dengan 08 september 2017.
Penulis memilih tempat Praktik Kerja Lapangan pada PT Bukit Asam
(Persero), Tbkkarena penulis ingin mengetahui apa tugas dan fungsi pokok,cara
mengolah dan mendapatkan data-data, dan kemajuan-kemajuan apa saja yang
telah dicapai, serta kegiatan apa saja yang ada di PT Bukit Asam (Persero),
Tbk.Informasi yang diketahui penulis dapat menjadi pelajaran yang berharga dan
dapat menambah pengalaman penulis.
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1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :
1. Mengetahuisejarahdanprofil PT Bukit Asam (Persero), Tbk
2. Mempelajari bidang pekerjaan pada perusahaan.
3. Menerapkan

dan

mempraktikkan

ilmu

teori-teoriyang

sudah

dipelajariselamaperkuliahan sebelum terjun ke dunia kerja yang sebenarnya.
4. Menambah wawasan tentang informasi serta dapat memahami dan
menganalisa permasalahan yang dihadapi dan mencari alternative pemecahan
setiap masalah dengan baik.
5. Ingin menjalin kerjasama antara Penulis dengan perusahaan/instansi.

1.3 Manfaat
a. Bagi Perusahaan
Sebagai sumbangan pemikiran atau saran yang berguna untuk dijadikan
sebagai acuan untuk memperbaiki dan mengambil langkah yang tepat dalam
persyaratan alokasi sandarkapaldanpemuatanbatubarayangsesuaidengan SOP
(Standar Operation Procedure)

b. BagiUniversitasTeknokrat Indonesia
Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk Laporan Praktik
KerjaLapangan (PKL) bagi rekan-rekan yang mengambil di perusahaa yang sama

c. BagiMahasiswa
Dengan diberikanya kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan
praktek kerja lapangan (PKL), penulis mendapatkan tambahan ilmu yang berguna
dan bermanfaat bagi pembaca, selama ini penulis belum pernah dapatkan di
tempat kuliah serta dapat langsung merasakan dunia kerja sesungguhnya.

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan
Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di PT Bukit Asam (Persero)
Tbk,Unit PelabuhanTarahanalamat diJl. SoekarnoHatta Km, 15 Panjang Bandar
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Lampung
1.5 LetakLokasi Perusahaan
Pelabuhan Tarahan merupakan pelabuhan/dermaga khusus batubara terbesar
yang dimiliki PTBA dengan luas areal 50,5 Ha. Pelabuhan ini terletak ± 15 km
dari Kotamadya Bandar Lampung dengan rata-rata kecepatanberkendara± 60km/h
dan ± 6 km di sebelah selatan Pelabuhan Panjang, tepatnya di Jalan Soekarno
Hatta km 15 Tarahan, Bandar Lampung.

Gambar 1.1 Peta Lokasi Perusahaan
1.6 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 2 (Dua)
bulan,tepatnya terhitung sejak tanggal 10Juli 2017 sampai dengan 08 September
2017. Praktik Kerja Lapangan tersebut dilaksanakan pada PT Bukit Asam
(Persero),Tbk.Jadwal waktu kerja PKL adalah sebagai berikut:
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Tabel 1.1 Jadwal jam kerjakaryawan PT Bukit Asam (Persero), Tbk
Hari

Jam Masuk

Istirahat

Jam Keluar

Senin

07.00

12.00-13.00

16.00

Selasa

07.00

12.00-13.00

16.00

Rabu

07.00

12.00-13.00

16.00

Kamis

07.00

12.00-13.00

16.00

Jum’at

07.00

11.30-13.30

16.00

Sabtu

Libur

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 SejarahPerusahaan PT Bukit Asam (Persero), Tbk.
Sejarah pertambangan batubara di Tanjung Enim dimulai sejak zaman
colonial Belandatahun 1919 dengan menggunakan metode penambangan terbuka
(open pit mining) di wilayah operasi pertama, yaitu di tambang Air Laya.
Selanjutnya mulai 1923 beroperasi dengan metode penambangan bawah tanah
(underground mining) hingga 1940, sedangkan produks iuntuk kepentingan
komersial dimulai pada 1938. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan colonial
Belanda di tanah air, para karyawan Indonesia kemudian berjuang menuntut
perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional. Pada 1950,
Pemerintah RI kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara
Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA).
Padatahun 1981, PN TABA mengubah status perusahaan menjadi perseroan
tertutup dibawah nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, yang
seterusnya menjadi nama perusahaan ini. Untuk mengembangkan perusahaan
pertambangan batubara di Indonesia, padatahun 1990 pemerintah meleburkan
Perum Tambang Batubara dengan PTBA. Pada 23 Desember 2002 PTBA
terdaftar sebagai perseroan terbuka di Indonesia Stock Exchange dibawah bendera
"PTBA".
PTBA Unit Pelabuhan Tarahan Merupakan pelabuhan atau dermaga terbesar
yang di miliki PT. Bukit Asam (Persero) Tbk denganluas Area 50,5 Ha. PTBA
Unit Pelabuhan Tarahan terletak ± 18 km darikota Bandar lampung dan ± 6 km di
sebelah selatan Pelabuhan Panjang beroperasi sejak tahun 1986, sebagai Terminal
Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Yang padaawalnya di siapkan untuk
pengapalan batubara hasil produksi tambang di Tanjung Enim dengan tujuan
PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Suralaya Provinsi Banten.
Angkutan dari Tanjung Enim Sumatera Selatan ke Tarahan Bandar
Lampung bekerja sama dengan pihak PT. KAI dengan menggunakan Kereta Api
Rangkaian Panjang (KA Batubara panjang), dengan jarak tempuh ± 420 km. Rata-

6

rata setiap harinya 19 babaranjang, dan setiap rangkaiannya sekitar 44-60 gerbong
batubara dengan volume 50 ton/gerbong.
Batubara yang diterima maupun yang akan di kapalkan melalui Unit
Pelabuhan Tarahan dilakukan pengujian kualitas di laboratorium penguji
batubara, untuk memastikan bahwa batubara yang di kirim kepada konsumen
sesuai spesifikasi yang diminta. Dermaga Pelabuhan Tarahan di peruntukan
sebagian besar memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
suralaya provinsi banten dengan menyeberangi laut ± 100 km. Selain untuk PLTU
suralaya, pelabuhan tarahan juga melayani domestic dan ekspor kebeberapa
negara Asia.
Untuk mengatasi keterbatasan angkutan batubara dari pusat penambangan di
Tanjung Enim dengan Kereta Api babaranjang, PTBA Unit Pelabuhan Tarahan
telah menyiapkan Dermaga Tongkang Batubara dan alat untuk mengisi batubara
ketongkang Barge Loading yang berlokasi disamping dermaga utama. Langkah
ini di tempuh sebagai upaya memenuhi komitmen pasokan batubara ke PLTU
Suralaya di Provinsi Banten.

Gambar 2.1 Gedung Terpadu PT Bukit Asam (Persero), Tbk.
Sumber:Google
2.2 VisidanMisi
Sebagai perusahaan
dunia, pelabuhan batubara PTBukit Asam
Unitkelas
PelabuhanTarahan
(Persero) Tbk memiliki Visi dan Misi yang bertujuan untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada pemegang saham, dengan :
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Visi:Perusahaan Energi Kelas Dunia, Yang Peduli Lingkungan.
Misi:Mengelola sumber energi, dengan mengembangkan

kompetensi

korporasi dan keunggulan insani, untuk memberikan nilai tambah
maksimal bagi stakeholder serta lingkungan.

2.3 Nilai Nilai Perusahaan
1. Visioner : Mampu melihat jauh kedepan dan melihat proyeksi jangka panjang
dalam pengembangan bisnis
2. Integritas:Mengedepankan

prilaku

percaya,

terbuka,

positif,

jujur,

berkomitmen dan bertanggung jawab
3. Inovatif : Selalu bekerja dengan kesungguhan untuk memperoleh terobosan
baru untuk menghasilkan produk dan layanan terbaik dari sebelumnya
4. Profesional : melaksanakan semua tugas sesuai kopetensi dengan kreatifitas,
penuh keberanian, komitmen penuh, dalam kerjasama untuk keahlian yang
terus menerus meningkat
5. Sadar Biaya dan Lingkungan : Memiliki kesadaran tinggi dalam setiap
pengelolaan aktivitas dengan menjalankan usaha dan asas manfaat yang
maksimal dan kepedulian lingkungan.

2.4 Logo Perusahaan

Gambar2.2 : Logo Perusahaan
Sumber:Google

Artidari logo PT Bukit Asam (Persero), Tbk:
Simbol PT Bukit AsammenggambarkanBumi, Tanah, danMatahari :
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1. Simbol ini berasal dari huruf B dan di transformasikan secara abstrak menjadi
symbol matahari terbit dari bumi (bukit dalam hal ini Bukit Asam) yang
mencerminkan awal darimasa depan yang cerah.
2. Warna kuning kemerahan mencerminkan matahari (Energi),warna coklat
kemerahan

menunjukan

lingkungan

yang

subur,

warna

biru

mencerminkan“Corporate Image”.
Nama logo
Kata Bukit Asam di gunakan sebagainama logo, di rangkaikan pada simbol
logo sebelah kanan dengan bagian bawah segaris. Nama logo yang di rangkaikan
dengan simbol logo merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

2.5 StrukturOrganisasi
Struktur Organisasi perusahaan merupakan wadah untuk mencapai tujuan
perusahaan dan di anggap sebagai kerangka dasar yang menyeluruh untuk
mempersatukan fungsi-fungsi dalam perusahaan. Struktur organisasi perusahaan
tergantung pada besar kecilnya perusahaan dan bidang usaha perusahaan tersebut.
Struktur Organisasi di gunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatankegiatan dalam suatu organisasi, karena dalam struktur organisasi akan terlihat
jabatan dalam perusahaan tersebut, dan menunjukan hubungan antar fungsi-fungsi
wewenang serta tanggung jawab dari masing- masing bagian dalam perusahaan.

Gambar 2.3 Struktur Organisasi
Sumber:PT Bukit Asam (Persero) Tbk
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2.6 Gambaran Umum Perusahaan
2.6.1 Proses Pembongkaran Batubara (Unloading Proces)
Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk membongkar muatan batubara dari
gerbong kerta api yang dikirimkan dari tanjung enim oleh PT Kereta Api
Indonesia. Proses ini menggunakan bantuan alat yang dinamakan Rotary Car
Dumper (RCD) dan posisioner. Gerbong akan ditarik menggunakan posisioner ke
area RCD, kemudian gerbong tersebut akan diputar 140-160 scara satu persatu ke
arah bawah. Bila sudah, positioned akan menarik gerbong selanjutnya yang terisi
batubara dan sekaligus mendorong gerbong yang sudah kosong.
1. Sistem Pembongkaran I (Ke stockpile 1)
Proses awalnya, gerbong batubara pertama-tama ditarik masuk ke RCD
menggunakan lokomotif. Setelah gerbong berada di dalam RCD, rangkaian
gerbong sama lokomotif dilepaskan. Kemudian selanjutnya nanti untuk menarik
satu per satu gerbong menggunakan Positioner.Batubara dari kereta api
ditumpahkan ke dalam RCD-1 yang didesain memiliki kapasitas sebesar ± 1600
ton dengan cara membalikkan gerbong kereta satu persatu.
Kemudian batubara akan dituangkan ke apron feeder 1 (AF-1) untuk
dicurahkan ke dalam belt conveyor 2 (C-2). Apron Feeder didesain memiliki
kapasitas angkut sebesar 1600 ton per jam dan dapat bekerja selama 24 jam terus
menerus.Belt Conveyor 2 membawa batubara menuju ke alat peremuk (primary
crusher) untuk memperkecil ukuran material batubara. Namun sebelum batubara
dimasukkan ke dalam primary crusher, terlebih dahulu dibersihkan dari benda
logam oleh alat penangkap logam (magnetic separator), yang terbuat dari magnet
yang dipasang pada head pulledconveyor untuk menghindari kerusakan primary
crusher. Alat peremuk ini memiliki kekuatan meremuk 2600 ton per jam, dan
menghasilkan batubara yang dihancurkan berukuran -100 mm. Batubara
dariprimary crusher ditransfer ke dua arah yaitu belt conveyor 3 dan belt conveyor
11. Pada belt conveyor 3, batubara langsung dibawa ke stockpile 1.

2. Sistem Pembongkaran II (ke stockpile 2)
Batubara

yang

telah

dihancurkan

primary

crusher

(pada

sistem

pembongkaran I) ditransfer ke belt conveyor 11 lalu ditumpahkan ke belt
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conveyor 12 untuk dicurahkan pada stockpile II sesuai dengan jenis batubara
masing-masing. Jika batubara ini telah memenuhi kualitas spesifikasi konsumen
dapat langsung dikapalkan (By Pass) tanpa blending dengan menumpahkan
batubara dari belt conveyor 11 ke belt conveyor 6A, pengubahan ini dapat
dilakukan dengan mengatur flooper kit
.
3. Sistem Pembongkaran III (ke stockpile 3)
Batubara dari Tanjung Enim dibongkar di areal pembongkaran dan
ditumpahkan ke dalam RCD-2. Dimana RCD-2 didesain memiliki kapasitas muat
1600 ton dilengkapi dengan alat angkut chain feeder yang memiliki kapasitas
angkut 1600 ton per jam. Batubara yang diangkut oleh chain feeder ditumpahkan
ke belt conveyor 301 untuk ditransfer ke alat penghancur batubara (primary sizer).
Batubara berasal dari belt conveyor 301 memiliki ukuran butiran yang tidak
menentu, untuk itu batubara ini harus dihancurkan untuk mendapatkan ukuran
butir yang diinginkan sebesar -100 mm.
Batubara yang dihancurkan di primary sizer dicurahkan pada belt conveyor
302 dan diteruskan ke penghancur batubara ke dua (secondary sizer) untuk
memperoleh ukuran batubara -32 mm, sebelum masuk ke dalam secondary sizer
batubara diayak terlebih dahulu dengan menggunakan alat penyaring (vibrating
screen). Belt conveyor 303 mengangkut batubara dari secondary sizer yang
kemudian ditumpahkan ke belt conveyor 304, kemudian dicurahkan pada
stockpile III sesuai dengan jenis batubara masing-masing. Jika batubara tersebut
telah memenuhi kualitas spesifikasi konsumen, maka dapat langsung dikapalkan
(By pass).

4. Penerimaan Batubara dari Tongkang (ke stockpile 1)
Batubara dari tongkang dibongkar di daerah pembongkaran menggunakan
unit dump truck, dimana batubara tersebut ditimbun langsung ke stockpile 1 tanpa
melalui proses penghancuran terlebih dahulu oleh primary crusher. Untuk khusus
batubara dari tongkang, jenis batubara dengan kadar kalori BA 59
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2.6.2 Operasional Pemuatan atau Pengkapalan Batubara
Kegiatan ini adalah ujung dari alur distribusi batubara dari saat awal
kedatangan, yaitu prose pengapalan batubara ke kapal konsumen. Dibutuhkan
bantuan berapa alat dalam distribusi akhir ini, diantaranya dozer hingga ship
loader. Batubara saat dicurahkan di stockpile membentuk suatu timbunan.
Kemudian timbunan tersebut didoreng menggunakan dozer menuju valve (katup)
yang berada pada lantai dasar stockpile. Saat batubara jatuh kedalam valve,
batubara akan diteruskan melalui hopper yang langsung terhubung dengan belt
conveyor. Lalu batubara akan dikirim ship loader dan barge loader untuk di muat
kedalam tongkang/kapal.
Operasional pemuatan/pengapalan batubara di Unit Peltar dibagi menjadi 4
sistem, yaitu Shipping system, Transhipment system (floating crane), Shovel &
Truck system (konvensional),dan Coal Handling Facility (CHF) system.
Berdasarkan tujuan pemasaran, pemuatan/pengapalan batubara ini dibagi menjadi
2,

yaitu

pemuatan/pengapalan

untuk

pasar

domestik

dan

ekspor.

Pemuatan/pengapalan batubara untuk pasar domestik dari Unit Pelabuhan Tarahan
dibagi menjadi 3 (tiga) tujuan, yaitu PLTU Tarahan, PLTU Suralaya, dan
Domestik lainnya. Berikut akan dijelaskan alur dan unit/peralatan yang digunakan
pada masing-masing sistem operasional, serta tujuan pemuatan/ pengapalan
batubara tersebut.
1. Shipping System
Shipping System digunakan Unit Pelabuhan Tarahan memenuhi kebutuhan
konsumen, baik untuk pasar domestik maupun ekspor dengan muatan batubara
antara 45.000-80.000 DWT. PLTU Suralaya biasa menggunakan shipping
system untuk pemuatan/pengapalan batubara.Pada shippingsystem terdapat 3
(tiga) proses yang keseluruhannya menggunakan proses akhir pada shiploader
(pemuatan ke kapal). Shiploader ini terdiri dari tripper car dan sebuah boom
yang sudah terpasang belt conveyor 10 yang dapat bergerak naik turun dan
maju mundur. Unit inipun mempunyai kesanggupan bergerak dari ujung satu
sisi kapal ke ujung sisi yang lainnya kapal pengangkut batubara.
Boom conveyor dari shiploader didesain untuk dapat memuat batubara yang
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akan dikapalkan dari 10.000 DWT sampai 40.000 DWT tanpa perlu
menggeser posisi kapal di dok dermaga. Sedangkan untuk mencapai 80.000
DWT harus dilakukan shifting. Gerakan boom didesain untuk dapat bergerak
maju mundur (shutler boom) yang mana gerakannya mampu mengarahkan
batubara ke seluruh bagian kapal. Peralatan ini dapat bekerja selama 24 jam
dan kapasitas pemuatan batubara sebesar 4500 ton/jam. Proses Shipping di
Unit Peltar dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai dengan batubara yang
diambil dari asal stockpile.
2. Shipping I
Pada proses shipping I pemuatan/pengapalan batubara dilakukan dari stockpile
1 ke kapal pemuatan batubara. Alur serta unit/peralatan yang digunakan pada
proses shipping ini adalah sebagai berikut :
a. Appron Feeder (AF4A & AF4B)
Adalah peralatan pertama yang menerima batu-bara berukuran 100 mm
dari stockpile 1. Kedua AF ini berada tepat di bawah tanah pada tengahtengah stockpile 1. Proses penerimaan batubara oleh AF dengan
menggunakan alat bantu bulldozer untuk mendorong batubara agar tumpah
ke chute (corong).
b. Belt Conveyor 5 (C5)
Adalah ban berjalan yang memuat batubara curahan dari appron feeder
kemudian diteruskan ke belt conveyor berikutnya.
c. Belt Conveyor 6 (C6)
Merupakan ban berjalan yang memuat batubara hasil curahan C5 (Fase I)
dan C6A (Fase II) kemudi-an dilanjutkan ke C7. Belt ini berukuran dan
mempunyai kapasitas lebih besar (4.500 ton/jam) dikarenakan menerima
curahan batubara dari dua belt conveyor.
d. Belt Feeder (BF7A & BF7B)
Curahan batubara dari C6 akan jatuh ke dalam dua chute penampung
berkapasitas sekitar 200 ton yang berada di atas belt feeder 7A & 7B surge
bin dengan posisi sangat datar dan tertutup rapat. Jumlah pengeluaran
batubara dapat diatur besar kecilnya dari pengukuran gate yang berada di
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ujung belt feeder. Kapasitas angkut dari masing-masing belt feeder sebesar
1.650 ton/jam.
e. Secondary Crusher A & B
Berfungsi untuk menghancurkan batubara dari curahan belt feeder agar
diameter batubara menjadi lebih kecil dari 32 mm. Secondary crusher
terdiri dari lingkaran as berupa sejumlah ring hammer yang berfungsi
untuk meremukkan batubara berukuran di atas 32 mm.
f. Belt Conveyor 8A (C8A)
Merupakan tempat penggabungan curahan batubara dari stockpile 1, 2, dan
3 dengan kapasi-tas angkut 4.500 ton/jam. Sebuah timbangan batubara
(belt scale) terpasang pada C8A, berfungsi untuk menimbang batu-bara
yang sudah masuk ke kapal.
g. Belt Conveyor 8 (C8)
Adalah unit yang meneruskan batubara hasil timbangan C8A ke C9.
h. Belt Conveyor 9 (C9)
Merupakan belt conveyor yang berhubungan langsung dengan alat
pencurah batubara ke kapal pengangkut (shiploader). Kapasitas angkut C9
sebesar 4500 ton/jam.
i. Shiploader
Adalah alat yang dirancang khusus untuk pemuatan batubara ke kapal.
Alat ini bergerak di atas dua buah rel yang terpasang di dermaga dan dapat
bergerak maju (forward) atau mundur (reverse).
j. Belt Conveyor 10 (C10)
Berfungsi sebagai pengantar batubara untuk dicurahkan ke kapal
pengangkut batubara.
3. Shipping II
Pada prinsipnya proses shipping II hampir sama dengan shipping I.
Perbedaannya ada pada batubara yang diangkut berasal dari stockpile 2 serta
alur dan unit/peralatan yang digunakan pada proses awal shipping adalah
sebagai berikut :
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a. Stacker Reclaimer (S/R)
Unit ini berperan untuk mengangkut batubara dari stockpile 2 menuju C12.
S/R memiliki 9 bucket yang masing-masing berdiameter 8,4 m dengan
kapasitas rata-rata 1.350 L. Jumlah bucket yang ditumpahkan 55
bucket/menit, untuk kece-patan pengerukan 2,69 m/s, kapasitas dalam
kondisi 100% sebesar 3.550 t/h (0,85 t/m3),dan kapasitas rata-rata
reclaiming 3.000 t/h. Unit inipun dilengkapi dengan boom conveyor yang
berfungsi untuk mencurahkan batubara ke stockpile 2. Lebar belt boom
conveyor 1,8 m dengan lengkungan belt 45º. Jarak belt conveyor dari titik
pusat 42,5 m dengan kemiringan +10º / -11ºdan kecepatan belt 3,4 m/s.
Kapasitas angkut boom conveyor 3.550 ton/jam dan membutuhkan daya
listrik 132 KW.
b. Belt Conveyor 12 (C12)
Digunakan untuk mengangkut batubara curahan S/R menuju C6A dengan
kapasitas angkut 3.500 ton/jam.
c. Belt Conveyor 6A (C6A)
Memiliki kapasitas angkut 4.500 ton/jam untuk memindahkan batubara
dari C12 ke C6.Untuk proses selanjutnya sama dengan poin 3 s/d 10 pada
proses shipping I di atas.
4. Shipping III
Pada proses ini, shipping III termasuk dalam pembangunan fase III dari 3
tahap pembangunan Pelabuhan Tarahan. Pada prinsipnya proses shipping III
hampir sama dengan shipping IdanII. Perbedaannya ada pada batubara yang
diangkut berasal dari stockpile 3 serta alur dan unit/peralatan yang digunakan
pada proses awal shipping adalah sebagai berikut :
a. Coal Valve
Terletak di bawah stockpile 3, terdiri dari 6 buah coal valve yang dapat
dibuka bagian kiri dan kanan. Coal valve ini dapat dioperasikan satu
persatu ataupun secara bersamaan. Pengaturan pembukaan besarnya
lubang tergantung dari kebutuhan yang dapat diatur oleh operator. Saat
coal valve dibuka, berarti membuka lubang bawah stockpile 3 dan
batubara akan tercurah ke belt conveyor 305.
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b. Belt Conveyor 305 (C305)
Merupakan unit yang mengangkut batubara dari stockpile 3 ke C306
melalui coal valve. Belt conveyor ini terletak di bawah stockpile 3 dengan
kapasitas angkut 4.500-5.000 ton/jam.
c. Belt Conveyor 306 (C306)
d. Belt conveyor ini memiliki kapasitas angkut 4.500-5.000 ton/jam yang
digerakkan untuk mengangkut batubara dari C305 ke C307.
e. Belt Conveyor 307 (C307)
Merupakan pengangkut batubara dari C306 ke C8A dengan kapasitas
angkut 4.500-5.000 ton/jam.Untuk proses selanjutnya sama dengan poin 6
s/d 10 pada sistem operasional shipping I di atas.
5. Sistem Transhipment (Floating Crane)
Sistem ini digunakan PTBA Unit Peltar untuk lebih meningkatkan
pelayan terhadap konsumen domestik maupun ekspor. Sistem ini sebagai
alternatif lain pemuatan batubara apabila pada saat yang bersamaan Pelabuhan
Tarahan kedatangan beberapa kapal yang hendak muat, dan bila dermaga akan
melakukan perawatan. Sistem ini menggunakan floating crane untuk
melakukan proses pemuatan/pengapalan batubara.Floating crane merupakan
alat pemuatan terapung berada di tengah laut dengan menggunakan bantuan
tongkang sebagai alat pengangkut batubara dari darat, dan crane sebagai alat
bantu pemuatannya ke palka. Alat ini merupakan bentuk kerjasama antara PT.
Bukit Asam (Persero) Tbk., dengan PT. Arpeni Pratama Ocean Line, agar
penyaluran batubara ke konsumen lebih lancar. Alat ini hanya dipakai jika ada
kapal yang datang pada saat bersamaan.Untuk penggunaan floating crane
harus ada perencanaan yang baik, karena harus ada tongkang yang diisi sesuai
dengan permintaan (rata-rata kemampuan isi tongkang ± 8.500 MT) dengan
kapasitas loading rate floating crane ± 1.200 MT/jam.
Selain untuk kapal domestik, floating crane dapat juga digunakan
sebagai alternatif untuk kapal ekspor maupun kapal lain yang tidak dapat
bersandar pada dermaga akibat sarat air kapal tidak memenuhi.
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Dalam

pemuatan

batubara

dengan

menggunakan

transhipment

systemmembutuhkan 3 unit penting, yaitu :
1. Tongkang
Kapal ini dipergunakan untuk membawa batubara dari darat (stockpile) menuju
tengah laut. Dalam pemuatannya, tongkang dapat terisi dengan rata-rata ±
8.500 MT. Sedangkan untuk mobilitas tongkang itu sendiri menggunakan
sebuah tugboat dengan waktu ± 30 menit untuk setiap pergantian tongkang.
2. Floating Crane
Merupakan bangunan apung menyerupai dermaga pemuatan yang beroperasi di
tengah laut. Pada bangunan ini terdapat alat-alat pemuatan yang berguna untuk
memindahkan muatan dari tongkang menuju kapal pengangkut batubara.

Gambar 2.4floating crane
Sumber:PT Bukit Asam (Persero) Tbk

Alat-alat tersebut antara lain :
a. Excavator
Merupakan alat yang dipakai untuk memindahkan batubara dari tongkang
menuju ke hopper. Alat ini menjadi satu dengan hopper dan dapat bergerak
dari depan hingga belakang tongkang. Kapasitas muat alat ini sebesar ± 1520 ton sekali angkut, sehingga untuk satu tongkang dapat terselesaikan ± 6
jam. Selain itu, alat ini berguna untuk memindahkan bulldozer dan wheel
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loader ke tongkang untuk mengarahkan batubara agar dapat terjangkau
excavator.
b. Hopper
Merupakan alat penampung batubara sementara yang telah diangkut
excavator dan menyalurkan batubara ke C I. Selain itu pada hopper juga
terdapat magnetic separator.
c. Belt Conveyor I (C I)
Alat ini berfungsi sebagai penerima batubara dan mengirimkannya ke C II.
d. Belt Conveyor II (C II)
Sebagai penyambung dan pengangkut batubara antara C I dan C III.
e. Belt Conveyor III (C III)
Merupakan belt conveyor terpanjang pada floating crane dengan
kemiringan ± 75º. Alat ini mengirimkan batubara dari C II ke C IV.
f. Belt Conveyor IV
Berfungsi untuk mengantarkan batubara ke kapal melalui chute. C IV ini
dapat digerakkan dengan menggunakan crane sesuai dengan letak palka
kapal.
g. Treaming Chute
Alat ini berguna untuk mengarahkan batubara ke palka kapal agar curahan
batubara lebih terarah.
h. Crane
Alat ini berfungsi untuk mengangkat dan mengarahkan C IV dan chute
menuju setiap palka di kapal yang akan diisi dengan batubara. Alat ini pun
dapat digunakan untuk memindahkan bulldozer ke setiap palka kapal agar
palka tersebut terisi sesuai rencana. Crane merupakan bagian yang vital
dalam unit floating crane.
i. Bulldozer
Alat ini dipakai di dua lokasi, yaitu tongkang dan palka kapal. Pada
tongkang, bulldozer digunakan untuk mengumpulkan dan mengarahkan
batubara agar dapat dijangkau dan diambil oleh excavator. Sedangkan pada
palka kapal, bulldozer digunakan untuk meratakan batubara yang telah
tercurah ke dalam palka.

18

3. Kapal Pengangkut Batubara
Semua kapal pengangkut batubara dapat meng-gunakan floating crane dalam
pemuatannya. Namun PTBA Unit Peltar hanya dapat melayani pemuatan
batubara dengan floating crane max. ± 45.000 MT karena keterbatasan
tongkang yang tersedia.
1. Shovel & Truck System (Konvensional)
Sistem pemuatan batubara ini menggunakan shovel & truck (konvensional)
ang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen domestik lainnya di
sekitarPeltar. Unit yang digunakan pada sistem ini adalah :
a. Bulldozer
Alat yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengarahkan batubara agar
dapat dijangkau oleh excavator pada saat pemuatan batubara dari
stockpile.
b. Excavator
Alat yang berfungsi untuk memuat (loading) batubara ke dump truck pada
saat pemuatan.
c. Dump Truck
Berfungsi untuk mengangkut dan memindahkan batubara dari stockpile ke
konsumen.

Gambar 2.5 Kegiatan Shovel dan Truck System
Sumber:PT Bukit Asam (Persero) Tbk
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7. Coal Handling Facility System (CHF)
Juli 2006 PTBA Unit Peltar selesai pembangunan CHF di ujung stockpile 3,
khusus untuk pendistribusian batubara ke PLTU Tarahan. Alur serta
unit/peralatan yang digunakan pada sistem CHF adalah sebagai berikut :
a. Hopper
Merupakan alat yang berfungsi mencurahkan batubara dari stockpile 3 ke
C420 yang dibantu bulldozer sebagai pengumpannya.
b. Belt Conveyor 420 (C420)
Adalah unit yang meneruskan batubara ke transfer chute untuk dicurahkan
ke C421. Kapasitas angkut untuk belt conveyor ini sebesar 400 ton/jam.
c. Transfer Chute
Merupakan unit yang berfungsi sebagai perantara antara C420 dan C421.
d. Belt Conveyor 421 (C421)
Unit ini memuat batubara curahan dari C420 yang kemudian diangkut ke
PLTU Tarahan melalui transfer station.
e. Transfer Station
Unit ini merupakan batas akhir dari batubara yang dikirim oleh PTBA
Unit Peltar ke PLTU Tarahan. Batubara curahan C421 melalui transfer
station diangkut dengan menggunakan sistem Coal Direct dan Coal Truck
yang sudah merupakan tanggung jawab pihak PLTU Tarahan.

2.7 Peralatan Bongkar Muat Batubara
Peralatan-peralatan utama yang dipergunakan untuk aktivitas bongkar muat
batubara dan tempat penumpukan batubara (stockpile) oleh PT Bukit Asam
(Persero), Tbk., Unit Pelabuhan Tarahan sebagai berikut :
1.

Positioner
Alat yang mempunyai lengan hidrolik (arm) untuk menarik gerbong masuk
ke dalam ruangan dimana gerbong akan dibalikkan oleh CRD.
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Gambar 2.6Positioner
Sumber:PT Bukit Asam (Persero) Tbk

2.

RCD (Rotary Car Dumper)
Alat bongkaran batubara dari gerbong yang ditumpahkan ke Apron Feeder
dengan sistem perputaran 140º-160º dan dilanjutkan dengan belt conveyor
sebagai alat pendukung lanjutan untuk sampai ke stock pile. PT Bukit Asam
(Persero) Tbk., Unit Pelabuhan Tarahan mempunyai 2 buah RCD, yaitu RCD
I dan RCD II. Pada masing-masing RCD memiliki 2 alat penjepit yaitu
penjepit gerbong (Car Clamp) dan penjepit roda gerbong (Wheel Clamp).

Gambar 2.7Rotary Car Dump (RCD)
Sumber:PT Bukit Asam (Persero) Tbk
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3.

Belt conveyor
Alat yang digunakan untuk mengangkut batubara, baik untuk pembongkaran
(unloading), penumpukan maupun pemuatan (loading).

Gambar 2.8. Belt Conveyor
Sumber:PT Bukit Asam (Persero) Tbk

4.

Primary Crusher
Alat yang berfungsi untuk menghancurkan/peremuk (crushing) batubara, yang
diterima dari CRD dengan menghasilkan ukuran (size) batubara ± 100 mm.

Gambar 2.9. Primary Crusher
Sumber:PT Bukit Asam (Persero) Tbk
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5. Stacker Reclaimer
Alat yang berfungsi ganda yaitu sebagai alat untuk penumpukan (stacking)
batubara dan alat untuk pemuatan (recliming) batubara. Alat ini dapat
bergerak ke arah maju (forward) dan ke arah mundur (reserve) dengan
menggunakan system PLC (Programmable Logic Control).

Gambar 2.10Stacker Reclaimer
Sumber:PT Bukit Asam (Persero) Tbk
6.

Bulldozer
Alat yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengarahkan batubara agar
dapat dijangkau oleh excavator pada saat pembongkaran batubara dari
tongkang.

Gambar 2.11 Bulldozer
Sumber:PT Bukit Asam (Persero) Tbk
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7. Excavator
Alat yang berfungsi untuk memuat (loading) batubara ke dump truck pada saat
pembongkaran batubara pada tongkang.

Gambar 2.12Excavator
Sumber:PT Bukit Asam (Persero) Tbk
8. Dump Truck
Berfungsi untuk mengangkut dan memindahkan batubara dari tongkang ke
stockpile.

Gambar 2.13Dump Truck
Sumber:PT Bukit Asam (Persero) Tbk
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9. Shiploader
Adalah alat yang dirancang khusus untuk pemuatan batubara ke kapal. Alat ini
bergerak di atas dua buah rel yang terpasang di dermaga dan dapat bergerak
maju (forward) atau mundur (reverse).

Gambar 2.14 Shiploader
Sumber:PT Bukit Asam (Persero) Tbk
2.8 Administrasi penerimaan dan pengkapalan batubara
Penerimaan batubara pada Unit Peltar memiliki 2 sistem, yaitu penerimaan batubara
melalui kereta api yang disebut dengan babaranjang (batubara rangkaian panjang)
dari Tanjung Enim dan penerimaan batubara melalui tongkang dari daerah lain
(Kalimantan, Bengkulu, dll).Untuk batubara yang diterima dari babaranjang harus
disertai dengan Surat Angkut (SA) yang berisikan kualitas batubara dan banyaknya
gerbong dalam rangkaian babaranjang yang dikirim.Sedangkan untuk batubara yang
diterima dari tongkang harus disertai dengan Surat Timbangan yang memberikan
informasi tentang kualitas dan banyaknya muatan batubara yang diterima.
1. Proses Dokumentasi Ekspor
Perdagangan internasional adalah proses perdagangan antar negara yang melibatkan
buyer (importir) dan seller (eksportir) dari negara yang berbeda hukum, kebiasaan,
dan

karakter

berdagang.

Adanya

permasalahan

perdagangan

internasional,

diantaranya tidak saling mengenal hukum negara dan pribadi masing-masing
sehingga menyebabkan ketidaksaling percayaan antara satu sama lain. Oleh karena
itu, perlu adanya perjanjian atau kontrak antara kedua belah pihak untuk
mengakomodir masalah-masalah yang akan timbul.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perdagangan internasional adalah :
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a. Kontrak Penjualan
PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, Unit Pelabuhan Tarahan sebagai seller
terlebih dulu melakukan kontrak penjualan dengan buyers, mengenai halhal yang harus disepakati oleh kedua pihak. Adapun yang tercantum dalam
kesepakatan tersebut antara lain mengenai : periode pengiriman, kuantitas,
spesifikasi atau tipe barang, price/adjusment price, shipping schedule,
teknis pengapalan, resiko, metode pembayaran, loading term, dan
kedatangan kapal.
b. Letter Of Credit (LC)
Sesuai dengan peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia No.
10/M-DAG/PER/3/2009 tentang ekspor barang yang wajib menggunakan
LC, disebutkan bahwa pembayaran ekspor barang curah yaitu batubara
harus menggunakan LC.Letter Of Credit merupakan perjanjian atau
jaminan tertulis yang diterbitkan oleh bank atas perintah applicant
(importir), dimana bank berjanji untuk melaksanakan pembayaran kepada
beneficary (eksportir). Persyaratan yang diminta LC adalah :
a) Term Of Goods (kondisi barang)
b) Term Of Payment (cara pembayaran)
c) Term Of Delivery (cara pengiriman)
d) Term Of Documents (dokumen yang diminta)
Atas dasar LC yang diterima dan dokumen ekspor yang dipresentasi, bank
dapat memberikan fasilitas kepada eksportir antara lain : negosiasi (sight
payment), diskonto (usance payment), collection under LC.Setelah ada
kerjasama kontrak pembelian, pihak buyer membuatkan LC kepada PTBA
Unit Peltar selaku seller sebagai bukti kesanggupan pihak buyer dalam
melakukan pembayaran atas pembelian batubara.
2. Dokumen Pengapalan Sebelum Loading
Pada saat kapal tiba di Peltar, dokumen yang diperlukan sebelum melakukan
pemuatan/pengapalan adalah :
a. Pemberitahuan Kedatangan Kapal
Surat pemberitahuan yang ditujukan kepada PTBA Unit Peltar mengenai
estimasi waktu kedatangan kapal, diterbitkan oleh agen minimal tujuh hari
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sebelum kedatangan kapal. Surat pemberitahuan kedatangan kapal
berisikan ship particular kapal tersebut.
b. Surat Izin Alokasi Sandar Kapal
Seluruh kapal yang masuk dan keluar dari Pelabuhan Nasional Panjang
dan sekitarnya harus diketahui oleh Administrator Pelabuhan (ADPEL)
Panjang selaku pemegang otoritas pelabuhan di wilayah Panjang dan
sekitarnya. Oleh karena itu PTBA Unit Peltar menerbitkan surat Izin
Alokasi Sandar Kapal serta spesifikasi kapal yang akan bersandar untuk
dilaporkan kepada pihak ADPEL melalui agen.
c. Shipping Instruction
Untuk penanganan kapal yang akan mengangkut batubara yang diekspor,
PTBA Unit Peltar menerbitkan shipping instruction (surat instruksi) yang
diberikan kepada pihak agen. Dalam shipping instruction dijelaskan
mengenai hal-hal yang harus dicantumkan dalam shipping documents
yaitu :bill of lading, cargo manifest, stowage plan, notice of readiness,
authorization from master, dan mate receipt.
d. Declaration by Shipper
Merupakan surat pernyataan dari shipper mengenai kargo yang akan
dikirim, meliputi : the name of ship, physical properties, chemical
properties, IMO category for ocean transport purpose, emergency
procedurs.
e. Permohonan Pemuatan Ekspor Barang Curah
Sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai No. P40/BC/2008 tentang tata laksana kepabeanan dibidang ekspor. Dijelaskan
bahwa eksportir harus menyampaikan surat permohonan pemuatan ekspor
barang curah dengan melampirkan shipping instruction dan shipping
order. Surat permohonan ini berisikan : eksportir, sarana pengangkut,
tanggal perkiraan ekspor, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar luar negeri,
data barang.
f. Permintaan Pemeriksaan Barang Ekspor
Untuk verifikasi atau pemeriksaan barang, PTBA Unit Peltar menerbitkan
surat permintaan pemeriksaan barang ekspor kepada surveyor dengan
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mencantumkan rincian : data pemohon, barang ekspor, kesiapan barang,
cara pengapalan
Hal ini dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang verifikasi atau penelusuran
teknis terhadap ekspor produk pertambangan tertentu.
3. Dokumen Setelah Kapal Loading
Setelah kapal penuh (complete loading), dokumen-dokumen yang harus
dipenuhi adalah :
a. Draft Survey
Merupakan catatan-catatan yang dibuat oleh surveyor dan diketahui oleh
chief officer untuk menjelaskan jumlah kargo yang sudah masuk ke dalam
kapal yang dihitung berdasarkan hukum archimedes. Dari selisih survey
antara draft kapal kosong dan draft kapal selesai muat serta dengan
memperhitungkan jumlah material yang lain diperoleh jumlah kargo yang
selesai dimuat.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai No. P40/BC/2008 tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, maka surat
pemberitahuan barang ekspor harus diterbitkan oleh kantor pelayanan Bea
Cukai. Isi dari surat tersebut mengenai : jenis PEB, jenis barang ekspor,
cara perdagangan, cara pembayaran, data pemberitahuan.
Adapun syarat-syarat penerbitan PEB, yaitu :
a) Invoice
Adalah surat faktur yang berisikan jumlah tagihan yang harus dibayar
oleh buyer. Surat ini diterbitkan oleh PTBA Unit Pelabuhan Tarahan
yang berisikan : tanggal dan waktu penerbitan invoice, kuantitas kargo
yang dimuat ke kapal, harga per unit dan total harga, serta nama kargo.
b) Packing List
Merupakan dokumen pengepakan batubara yang menjelaskan berat
muatan batubara di dalam kapal.
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c) Laporan Surveyor
Dari hasil survey, pihak surveyor menerbitkan dokumen berupa
Laporan Surveyor (LS). Ini berdasarkan peraturan Pemerintah tanggal
5 Mei No. 14/M-DAG/PER/5/2008 bahwa barang yang akan diekspor
harus disurvey terlebih dulu oleh surveyor sebagai syarat agar barang
tersebut (batubara) dapat diekspor.
4. Dokumen Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
a. Time Sheet
Yaitu catatan waktu dan semua kegiatan di atas kapal selama pemuatan,
berisikan : waktu kedatangan kapal, jam sandar kapal, mulai muat,
kegiatan selama proses loading di kapal, waktu selesai loading.
b. Statment Of Facts
Merupakan catatan waktu dan semua kegiatan di atas kapal pada saat
kapal loading atau muat sebelum ekspor tetapi lebih terperinci.
c. Stowage Plan
Adalah penjelasan tentang jumlah muatan pada masing-masing palka
kapal yang diterbitkan oleh chief officer dan diketahui oleh perusahaan
bongkar muat.
5. Dokumen Pengapalan Yang Diserahkan Oleh Agen
a. Bill Of Lading
Merupakan surat angkut ekspor batubara yang merupakan bukti dokumen
kepemilikan barang. Bill of lading mencantumkan : shipper, consigne
(pemilik kargo), notify address, jumlah kargo, nama kargo, nama
pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar, dan tanggal bill of lading,
b. Authorization To Sign Bill Of Lading
Surat kuasa yang berasal dari Kapten kapal ditujukan kepada agen untuk
menandatangani bill of lading.
c. Notice Of Readiness (NOR)
Adalah surat yang diterbitkan oleh kapten kapal dan pengesahannya
diketahui oleh PTBA Unit Peltar. Berisi tentang pemberitahuan waktu
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kedatangan kapal di Peltar yang siap untuk loading atau pemuatan
batubara.
d. Cargo Manifest
Merupakan laporan keseluruhan jumlah isi muatan kapal yang diterbitkan
oleh agen setelah selesai loading.
e. Mates Receipt
Mates receipt merupakan pernyataan atau tanda terima barang yang
dibuatkan oleh kapten kapal dan ditujukan pada pihak agen.
6. Dokumen Surveyor
Dokumen surveyor merupakan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh
surveyor, berisikan :
a. Draft Survey Report
Merupakan draft survey yang sudah berbentuk sertifikat.
b. Sertifikat Analisa
Adalah sertifikat hasil analisa mutu batubara secara rinci yang dilakukan
oleh surveyor (Succofindo).

Hal-hal yang dianalisa sesuai dengan

keinginan konsumen, antara lain : kadar kalori, kadar air (total moisture),
sulfur, kekerasan batubara, unsur kimia lainnya.
c. Certificate Of Hold Cleanliness
Merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh surveyor berdasarkan hasil
pemeriksaan masalah kebersihan palka kapal.
d. Certificate Of Weight
Sertifikat ini hasil perhitungan jumlah tonase batubara sesuai dengan draft
survey yang telah dibuat terlebih dulu pada saat batubara selesai loading.
e. Commercial Invoice
Commercial invoice adalah surat tagihan atau faktur yang diterbitkan oleh
PTBA Unit Pelabuhan Tarahan yang ditujukan kepada buyer untuk
menjelaskan jumlah uang yang harus dibayar. Di dalamnya terdapat
lampiran

adjusment

price

yang

menjelaskan

penyesuaian

harga

berdasarkan hasil analisa batubara. Hasil adjusment price tersebut telah
disepakati dalam kontrak dan tertuang juga dalam letter of credit.
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f. Certificate Of Original (COO)
Surat Keterangan Asal (COO) merupakan surat yang menyatakan tentang
asal komponen barang yang di ekspor. Proses penerbitan COO disesuaikan
dengan perjanjian internasional dan perkembangan teknologi yang ada.
Maka dari itu, Departemen Perdagangan telah memberlakukan penerbitan
COO secara otomatis di 28 instansi penerbit SKA/COO sesuai dengan
peraturan menteri perdagangan No. 43/M-DAG/PER/10/2007. Format
COO disesuaikan dengan negara tujuan yang sesuai dengan perjanjian
kedua negara.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1 Pelaksanaan PKL : BINTANG DWI CAHYO, NPM 14311819
3.1.1 Bidang Kerja
Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di bagian SDM & Umum.
Bagian SDM dan Umum mempunyai tugas mengkoordinasi dan mengorganisir
seluruh kegiatan umum dan keuangan yang meliputi penanganan ke-SDM-an,
Layanan Administrasi Kepegawaian, Layanan umum, Pengamanan Area
Dermaga, hokum, Humas, Pembinaan Lingkungan dan Administrasi Keuangan,
Penyusunan RKAP, Pengelolaan arus kas, Pembayaran dan penagihan piutang,
pengendalian dan pembebanan biaya sehingga terselenggaranya layanan yang
memuaskan dan tertib administrasi serta kegiatan operasional perusahaan berjalan
lancar.

3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan di PT Bukit Asam (persero) Tbk.
Bagian Pengadaan Permintaan Karyawan
Pada bagian ini penulis melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. Menerima Bon Kuning dari satker (Satuan Kerja) Masing-masing
Bon di terima dari satker masing masing setelah bon tersebut di isi
berdasarkan apa yang sedang dibutuhkan oleh satker tersebut, misalkan satker
tersebut sedang membutuhkan kopi gula, maka mereka menuliskan di bon
tersebut kopi dan gula, selanjutnya penulis akan merima bon tersebut untuk
diinputkan ke tahap selanjutnya.
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Gambar 3.3Bon Konsumsi/Bon Kuning
Sumber:PT Bukit Asam (Persero) Tbk
b. Menginputkan dan Memberi Nomor Bon Kuning
Setelah Bon diterima dari satker masing masing, maka tugas selanjutnya si
penulis adalah memberi nomor dan menginputkan nomor serta kebutuhan dari
permintaan satker tersebut kedalam buku bon secara manual/tulis tangan.
Pemberian nomor berdasarkan Bulan, nomor surat, satker, tahun contoh:
01/141/umum/17.
c. Membuat surat Pesanan Kamar Hotel bagi para tamu PTBA
Penulis membuatkan surat pemesanan hotel untuk para tamu berdasarkan
format yang sudah ada dalam standar yang telah ditentukan pada perusahaan.
Standar tersebut meliputi Tujuan hotel,Nama Tamu,NK,Jabatan,Jumlah hari.
Pembuatan surat pemesanan hotel berdasarkan apa yang telah diajarkan
karyawan dalam ruangan tersebut bukan semena-mena penulis dalam
membuat surat.
Pengadaan Barang permintaan Karyawan merupakan kerja sama yang
dilakukan oleh PT Bukit Asam dengan beberapa distributor seperti
catering,kue,dll selaku Penyedia, dimana Segala ppermintaan harus dilaporkan
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kepada pihak PT Bukit Asam (Persero) Tbk selaku penyedia fasilitas. Mulai
Dari,Bon,Jam jalan, Pengisian BBM, dan kegiatan-kegiatan Lainnya.
Setelah dilakukan pengisian keperluan, Petugas Protokol/Layanan
Umum akan mengecek dan menandatangani permintaan yang di ajukan oleh si
peminta, kemudian peminta akan memberikan bon tersebut yang sudah di
berikan dan di tandatangani oleh protokol kemudian bon akan diberikan ke
bagian Koperasi/gudang untuk melakukan Validasi apakah keperluan tersebut
sudah lengkap atau belum. Setelah lengkap Staff Koperasi akan melakukan
penyetujuanpermintaanyang

dibantu

oleh

mitra

yaitu

Editor.

Staff

menyerahkan Barang yang diminta oleh peminta, selanjutnya Editor akan
melakukan pengecekan dokumen yang harus sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan oleh PTBA. Ketika Editor selesai melakukan pengecekan
dokumen dan menyerahkan kembali ke staff Koperasi dan Gudang.
d. Menginstal printer
Pengawas ruangan mendapati kesulitan bahwa salah satu komputer di ruangan
tidak terhubung dengan printer tersebut, maka penulis coba membantu untuk
menginstall printer tersebut. Pelaksanaanya adalah dimana komputer yang
sebelumnya belum terisnstall oleh printer terlebih dulu dipasangkan kabel
printer, lalu penulis membuka menu, penulis memilih devices and Printer, lalu
penulis mengikuti langkah demi langkah, dan akhirnya komputer terinstall
dengan printer.

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan di Satuan kerja SDM dan Umum, penulis
menemukan permasalahan pada proses pengarsipan data. pengarsipan bersifat
manual dan data yang semula tersimpan di ruangan tidak terurut dikarenakan
banyak dokumen yang mirip tetapi tidak sama isinya.

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala
Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN)Arsip adalah segala kertas,
berkas, naskah, foto, film, mikro film, rekaman suara, gambar peta, bagan atau
dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya atau salinan serta dengan
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segala cara penciptaanya, dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan,
sebagai bukti dari tujuan organisasi, fungsi-fungsi kebijakan. Kebijakan,
keputusan-keputusan, prosedur-prosedur, pekerjaan-pekerjaan atau kegiatankegiatan lain pemerintah atau karena pentingnya informasi yang terkandung di
dalamnya.
Penulis lebih memilih banyak bertanya kepada karyawan di dalam ruangan,
karena menurut penulis, bertanya kepada karyawan lebih membantu karena
karyawan yang lebih tau harus bagaimana dokumen tersebut di atur, dan juga
dikarenakan dokumen tersebut sangatlah penting, diharapkan dengan bertanya
maka dokumen tersebut akan lebih terjaga.

3.2 Pelaksanaan PKL : CHANDRA SAPUTRA, NPM 14311463
3.2.1 Bidang Kerja
Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di bagian Penunjang
Operasi.Bagian, Penunjang Operasi mempunyai tugas mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan, pengendalian Operasi, dan sumber daya di lingkungan
PT Bukit Asam (persero) Tbk yang dibawahi oleh bapak Suwarto selaku manajer
operasi. Di bagian Penunjang Operasi terdiri dari beberapa Bagian Seperti
Perencanaan kegiatan kerja, pembinaan pekerja, dan pengendalian seluruh
kegiatan operasi yang ada dilapangan.

Ruang lingkup Penunjang Operasi adalah usaha pengelolaan secara
optimal penggunaan factor produksi, tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan
mentah dan factor produksi lainnya dalam proses tranformasi menjadi suatu
produk.Orientasi manajer operasi ialah mengarahkan keluaran/output dalam
jumlah, kualitas, harga, waktu dan tempat tertentu sesuai dengan permintaan
konsumen. Adapun ruang lingkup penunjang operasi pada perusahaan ini adalah:
a. Penanganandanpengaturanpersediaan Batubara
b. Perawatanmesindanalatberat
c. Exsportbatubarakedalammaupunluarnegeri
d. penetralisiran air limbahbatubaradikolampengendaplumpur
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Hubungan satuan kerja penunjang operasi dengan satuan kerja lainnya
Satuan kerja penunjang operasi adalah suatu kegiatan operasi yang ada
diperusahaan ini, dimana kegiatan-kegiatannya tentu berhungan dengan satuan
kerjalainnya yaitu:
a. keselamatandankesehatankaryawan yang melakukankegiatanoperasi yang
dilakukanolehsatuankerja

K3L&S(keselamatan,

kesehatan,

kerja,

lingkungandan security).
b. Anggaranadmistrasisatuankerjakeuangan,
penggelolaankegiatanoperasisepertiperawatanmesin, pengelolaanbatubaradan
lain-lain,

3.2.2 PelaksanaanKerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan di PT Bukit Asam (persero) Tbk.
1. BagianPegawasanRealisasi Jam JalanAlatBerat
Pada bagian inipenulis melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. Menerima data jam jalandarilapangan
b. Menginputkan data laporan jam jalan
c. Simpan data ke box besar untuk arsipperusahaan
d. Update

data

yang

telahdiinputkankemudiankirim

keTanjungEnim

Gambar 3.2 Data Timeshift
Sumber:PT Bukit Asam (Persero) Tbk

via

email
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Pengawasan realisasi jam jalan alat berat merupakan kerjasama yang
dilakukan oleh PT Lematang selaku penyedia alat berat, dimana Segala kegiatan
alat berat harus dilaporkan kepada pihak PT Bukit Asam (Persero) Tbk selaku
penyewa alat berat. Mulai dari jam jalan, pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak),
dan kegiatan-kegiatan Lainnya.
Selain itu penulis juga melakukan kegiatan di bidang lain, diantaranya :
2. Bagian Input Data Pengawasan Dump Truk:
a. Input data Kegiatan Dump Truk
b. Input data bongkarmuat
Kegiatan pengawasan data bongkar muat dump truk yang dicatat
dilapangkan kemudian disetorkan kepada karyawan penunjang operasi untuk di
inputkan sebagai data jumlah berapa batubara yang dikeluarkan untuk pembangkit
listrik tenaga uap setiap harinya yang ada di PT Bukit Asam (persero)TBK.
c. Input data tenaga kerjapembersihan Rotari Car Dumping (RCD)
Pembersihan rotari car dumping(RCD)/ tempat penurunan batubara yang
dilakukan oleh petugas pembersih, kemudian data seperti nama, jumlah orang
yang membersihkan dan waktu pembersihan akan dicatat kemudian diinput kan
untuk laporan kepada pihak perusahaan.
3.2.1 Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja lapangan (PKL) di Bagian
Penunjang Operasi, penulis mengalami kendala pada proses penginputan Time
Shift yang masih secara manual, dimana time shift didapat dari Pengawas yang
bekerja dilapangan, kemudian diantar kekantor PT Bukit asam, barulah karyawan
menginputkan mengunakan Microsoft Excel. Tidak dapat di pungkiri penggunaan
Microsoft Excel terlalu rumit dan harus menggunakan rumus untuk menjadikan
data yang di inginkan menjadi saling terelasi, dalam penggunaan rumus biasanya
dapat menimbulkan kesalahan, contohnya dalam pengetikan angka atau simbol
yang beresiko menimbulkan kesalahan dan terjadinya kode error sehingga data
tidak sesuai dengan data yang di inginkan. Karena data yang ada tidak sedikit
maka sering terjadi kesulitan saat mencari folder penyimpanan yang dicari saat
informasi tentang data Time Shift tersebut dibutuhkan secara cepat. Selain itu juga
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pengolahan data menjadi kurang efisien dan kemungkinan adanya human error.

3.2.2 Cara Mengatasi Kendala
Berdasarkan uraian kendala yang dihadapi penulis bermaksud memberikan
bantuan dengan memberikan saran untuk membuat sistem aplikasi Berbasis web.
Sehingga aplikasi yang diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan
menghasilkan informasi yang lebih akurat. Perlu juga dilakukan pembatasan hak
akses agar data tersebut tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki izin.
Menurut Jogiyanto H.M (2005) Sistem adalah kumpulan elemen-elemen
yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah di
tetapkan. Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang
beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud, tujuan dan
sasaran yang sama.
Dari pendapat para ahli tentang karakteristik dari informasi yang baik, maka
dapat diketahui bahwa sebuah informasi harus sesuai dengan fakta yang ada dan
tidak mengada-ngada. Sistem ini dapat berjalan dengan baik apabila semua proses
didukung dengan teknologi yang tinggi serta sumberdaya yang berkualitas.
Dengan adanya sistem aplikasi Surat berbasis web ini, maka akan mengurangi
tingkat kesalahan dalam proses penginputan, khususnya untuk mengatasi rumus
Microsoft Excel yang biasanya banyak terjadi kesalahan yang dianggap
menyulitkan staff admin yang akan menginputkan data, dengan adanya aplikasi
tersebut maka data Time Shift dapat terjamin keaslian dan keamanan datanya
dikarenakan hanya staff admin yang berhak mengisi data tersebut dan adanya
pembatasan hak akses agar data tersebut tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak
berhak atau tidak memiliki izin

3.3 Pelaksanaan PKL : OKI SETIAWAN, NPM 14311443
3.3.1 Bidang Kerja
Divisi Penunjang Operasi terletak di lantai 2 kantor pusat PT Bukit Asam
(Persero) Tbk,,Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan dibagian Penunjang
Operasi adalah usaha pengelolaan secara optimal penggunaan faktor produksi
tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah dan faktor produksi lainnya.
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bagian penunjang operasi mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan,
pembinaan, pengendalian Operasi, dan sumber daya dilingkungan PT Bukit Asam
(persero) Tbk. Di bagian Penunjang Operasi terdiri dari beberapa tugas seperti
perencanaan kegiatan kerja, pembinaan pekerja, perencanaan, perencanaan
penanganan muat export impor batubara, pengorganisasian, kepemimpinan dan
pengendalian seluruh kegiatan operasi yang ada di lapangan.
Ruang lingkup Penunjang Operasi adalah manajemen persediaan batubara,
Export dan keputusan tentang proses pengoperasian sistem produksi, pemilihan
dan persiapan sistem operasional yang meliputi :
a. Expor (batubara) adalah merupakan menjual barang atau jasa ke luar Negeri
b. Perencanaan kebutuhan produk
c. Penanganan dan pengaturan persediaan batubara
d. Rencana pengiriman ke pelanggan
e. Merencanakan pemantauan dan pengukuran produk (batubara)
Hubungan bagian penunjang operasi dengan bidang kerja yang lain adalah
untuk menunjang kegiatan yang ada di lapangan, perencanaan kegiatan,
administrasi batubara, penanganan lingkungan,serta mengkoordinasir seluruh
pernencanaan kegiatan yang ada di lapangan dan untuk menunjang keberhasilan
perusahaan.

3.3.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis dibagian penunjang operasi yang
dibimbing oleh Bapak Suwarto Manajer Operasi dan dibawah bimbingan Bapak
Darvin Tiara Assmen Penunjang Operasi selama melaksanakan kegiatan Praktik
Kerja Lapangan di PT Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pelabuhan Tarahan yaitu:
1. Bagian pengkapalan
Adalah

bagian yang mengurus seluruh kegiatan yang

menyangkup semua

tentang muat batubara melalui kapal, mulai dari pembuatan dokemun
pengkapalan, dan penjualan export impor batubara
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a. Pembuatan surat izin alokasi sandar kapal
Kegiatan pembuatan surat izin alokasi sandar kapal adalah sebagai surat
izin untuk sandar kapal muat batubara di pelabukan PT Bukit Asam, Oleh
karena itu PTBA Unit Peltar menerbitkan surat Izin Alokasi Sandar Kapal
serta spesifikasi kapal yang akan bersandar untuk dilaporkan kepada pihak
ADPEL melalui agen

Gambar 3.3Surat Izin Alokasi Sandar Kapal
Sumber:PT Bukit Asam (Persero) Tbk

b. Scanning dokumen ekspor 2014-2015
Scanning dokumen export batubara dilakukan untuk menyalin dokumen
yang sudah digunakan, kemudian hardcopy dokumen export di kirim ke
kantor pusat untuk laporan.
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Gambar 3.4Dokumen export
Sumber:PT Bukit Asam (Persero) Tbk
c. Penomoran dokumen alokasi sandar kapal
Penomoran dokumen alokasi sandar kapal berdasarkan tanggal surat izin
alokasi sandar kapal yang akan loading yang didapat dari buku
penomoran, penomoran dilakukan guna kepentingan muat batubara. Selain
itu penulis juga melakukan kegiatan lain, diantaranya:
2. Bagian Timeshift dan Pengawasan Alat Berat
Bagian timeshift dan pengawasan alat berat mempunyai tugas untuk mengurus
seluruh kegiatan yang ada dilapangan seperti perawatan alat berat, penerimaan
data timeshift alat berat, serta mencatat kegiatan-kegiatan alat berat.
a. Input data jam operasional alat berat 2017
untuk pembuatan laporan bulanan data jam operasional alat berat yang
diambil dari data pencatatan seluruh kegiatan alat berat yang ada
dilapangan, kemudian data di serahkan kekantor PT Bukit Asam untuk
dinputkan terlebih dahulu kemudian disusun untuk pembuatan laporan
bulanan.
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b. Mengarsipkan SKPL (Surat Keterangan Pekerja Lembur) 2017
Surat keterangan pekerja lembur dibuat berdasarkan karyawan yang
melakukan pekerjaan lembur,seluruh karyawan yang ada dilapangan yang
melakukan lembur dicatat terlebih dahulu kemudian diserahkan kekantor
PT Bukit Asam untuk dibuatkan SKPL yang kemudian di buat 2 Rangkap
satu sebagai Arsip penunjang operasi dan yang satunya untuk SDM dan
Umum untuk diinpukan ke jam kerja karyawan lembur.
c. Printing berita acara tata laksana bongkar gerbong menggunakan SCMS
(supply chain management system)
Batubara yang dikirim dari tanjung enim melalu kereta api dan yang akan
melakukan bongkar akan di data melalui sistem, untuk mengetahui tanggal
berapa bongkar, jam, dan berat batubara per gerbon.

Gambar 3.5Hasil Printing SCMS(Supply Chain Management
System)
3.3.3 Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan di Bagian Divis Penunjang Operasi, penulis
menemukan permasalahan pada proses

pembuatan alokasi sandarkapal,
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mengingat pembuatan dokumen tersebut tidak sedikit karena mencakup data
dermaga kapal yang akan sandar yang dikirim oleh agen melalui Microsoft
Outlok/emailkhususnya pada nama kapal dan penomoran dokumen alokasi
sandar kapal. Pada saat
pengkapalan harus

pembuatan alokasi sandar kapal penulis dan staff

mengecek kembali dokumen PKK (Pemberitahuan

Kedatangan Kapal) hal ini sering terjadi kekeliruan karena data yang dikirim tidak
adanya acuan pasti apakah data tersebut benar dalam penulisanya
Menurut KBBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dokumen adalah sebuah
kumpulan data yang telah di pilih dan menyimpan informasi di bidang
pengetahuan, pemberian, atau pengumpulan bukti seperti keterangan, kutipan,
kliping, bahan referensi dan informasi penting lainya.
Seperti uraian penjelasan yang telah di uraikan diatas bahwa permasalahan
lain adalah penomoran dokumen yang sering kali terjadi kesalahan karena tidak
sesuai dengan SOP (Standar Operation Prosedure) yang sebagaimana mestinya.

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala
Menurut Jogiyanto H.M (2005) Sistem adalah kumpulan elemen-elemen
yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah di
tetapkan. Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang
beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud, tujuan dan
sasaran yang sama.
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis
memberikan bantuan berupa saran mengusulkan suatu sistem aplikasi berbasis
web yang menghubungkan antara agen dan staff pengkapalan sehingga
diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses pembuatan
alokasi sandar kapal dan menghasilkan informasi yang lebih akurat serta diberikan
pembatasan hak akses agar data tersebut tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak
berhak.Selain itu Sistem tersebut diharapkan dapat lebih membantu kinerja dan
dapat menemukan data yang lebih efisien dan akurat, khususnya identitas
dermaga kapal yang ingin melakukan loading, dikarenakan dalam proses
sebelumnya data PKK dan Surat Ukur sering terjadi ketidak cocokan sehingga
dapat memperlambat waktu loading kapal.
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Dengan sistem aplikasi berbasis webmaka data yang berisi identitas dermaga
kapal yang ingin sandar

lebih terjamin keterjelasan data sehingga waktu

pengurusan dokumen dapat di pangkas secara signifikan. dikarenankan data yang
telah di kirim oleh agen akan langsung tersimpan oleh database sehingga dapat
menekan resiko kesalahan data.
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BAB IV
PENUTUP
4.1 Simpulan
Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di PT Bukit Asam (persero)
Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan, banyak pengetahuan dan pembelajaran yang
penulis dapatkan. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan beberapa hal
yang penulis dapatkan dari Praktik Kerja Lapangan :
1. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat melatih dan mempraktikan
kemampuan yang telah di pelajari di kampus kedalam kondisi nyata
perusahaan dan menambah wawasan dunia kerja yang nyata pada PT Bukit
Asam (persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan
2. Penulis banyak mengetahui tentang prosedure dan tata kerja Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang sebenarnya, dan penulis juga mengetahui
bentuk tugas yang dikerjakan pegawai dalam bidang yang sudah ditetapkan.
3. Mengatasi masalah dokumen sandar kapal, melakukan update Timeshift
kedalam Microsoft Exel, dan pembuatan berita acara bongkar tentang tata
laksana bongkar gerbong menggunakan Supply Chain Management System.
4. Terjalinnya hubungan baik antara Penulis dan para Pegawai PT Bukit Asam
(Persero), Tbk.

4.2 Saran
Setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih 2 bulan
pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan, saran yang dapat
disampaikan oleh penulis sebagai berikut :
1. Universitas Teknokrat Indonesia lebih memaksimalkan dalam memberikan
pembekalan untuk meningkatkan materi, contohnya pemberian materi
khususnya tentang Microsoft Office.
2. PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan diharapkan dapat
melakukan kerja sama lagi untuk kegiatan praktik kerja lapangan yang akan
datang terhadap mahasiswa/i Universitas Teknokrat Indonesia Lampung
agar dapat belajar dengan rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang
diberikan dari pihak PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan.
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3. Mahasiswa/i harus lebih menguasai dan mengembangkan Ilmu pengetahuan
terlebih dahulu sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.
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