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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat diartikan sebagai sarana pelatihan
mental, sikap, penerapan ilmu. Penulis merasa perlu untuk mengikuti program PKL
karena merupakan suatu sarana penerapan ilmu yang didapatkan di bangku
perkuliahan yang kemudian diaplikasikan dalam dunia kerja. Sehingga Penulis
memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam proses
pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga professional
Penulis memiliki harapan dapat menerapkan ilmu yang didapat sekaligus
dapat menempatkan diri dalam dunia kerja, mengetahui situasi dan kondisi
lingkungan kerja. PKL bertujuan untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab
mahasiswa terhadap tugas yang diberikan, menambah wawasan, dan menambah
jaringan sosial.
Melalui pelaksanaan PKL tersebut, pada PT METRACO INDONESIA
INDAH Cabang Panjang penulis ditempatkan di Divisi Operasional dan Teknik
Sistem Informasi, pada pelaksanaannya penulis mampu menghadapi kendala yang
terjadi seperti mengatasi troubleshooting pada komputer dan jaringan, mengatasi
permasalahan dalam penulisan surat-surat penting
Sehingga penulis mendapatkan hasil yang memuaskan dikarenakan mampu
menerapkan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan.
Kata Kunci: Divisi Operasional, PT. Metraco Indonesia Indah, PKL

x

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang

mengedepankan kualitas mahasiswa. Kualitas sumber daya manusia yang
diharapkan adalah yang memiliki kompetensi dan etika yang professional sebagai
salah satu bentuk untuk menjawab tantangan dunia kerja. Hal ini merupakan
realisasi tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek
kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun
perusahaan yang menjadi mitra program PKL.
PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu,
dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing.
Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman
belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal
yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari dalam Buku
Panduan PKL Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 2018-2019.
Penulis memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam
proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga
profesional. Selain itu, program PKL akan menambah wawasan dan pengalaman
mahasiswa dalam dunia kerja, mahasiswa dapat menerapkan dan meningkatkan
ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan serta keterampilan dan keahlian
dibidang praktik. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengikuti program
PKL. PKL umumnya dilaksanakan di perusahaan - perusahaan maupun instansi
baik swasta maupun negeri.
Tempat PKL yang penulis pilih adalah PT METRACO INDONESIA INDAH
Cabang Panjang, Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 50
C,Pidada, Panjang, Kota Bandar Lampung karena tertarik dan ingin mengetahui
bagaimana kerja nyata dalam keagenan kapal PT Metraco Indonesia Indah.
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1.2

Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Adapun maksud dari Praktik Kerja Lapangan pada PT Metraco Indonesia

Indah Cabang Panjang adalah sebagai berikut:
1. Bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang bidang agen pelayaran
kapal.
2. Bertujuan mempelajari bidang pekerjaan agen operasional pada praktik
kerja.
3. Bertujuan untuk mendapatkan relasi di dalam dunia kerja.

1.3

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
Banyak kegunaan Praktik Kerja Lapangan mulai dari pihak penulis, bagi

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia dan
PT Metraco Indonesia Indah.
1. Bagi Universitas :
a. Sebagai alat ukur mahasiswa dalam memahami materi-materi kuliah
dan menerapkannya.
b. Sebagai penilaian sejauh mana mahasiswa mampu terjun langsung
didalam dunia kerja.
c. Sebagai sarana menjalin hubungan kerja sama bilateral antara
perusahaan dengan Universitas.
d. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui
pengalaman PKL.
2. Bagi mahasiswa :
a. Untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia pelayaran
khususnya mengenai jasa keagenan.
b. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dibangku
perkuliahan.
c. Sebagai sarana menambah ilmu di luar perkuliahan mengenai dunia
kerja.
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3. Bagi pihak Instansi :
a. Memperoleh tenaga yang dapat diperbantukan dan tidak menutup
kemungkinan peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) diangkat
sebagai karyawan jika dinilai memiliki prestasi, loyalitas dan
disiplin kerja yang baik.
b. Memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
c. Memberikan bahan masukan atau usulan untuk meningkatkan
kinerja sistem yang sudah berjalan diperusahaan.
d. Adanya kritikan-kritikan yang bersifat membangun dari mahasiswa
untuk instansi yang terkait.

1.4

Tempat Praktik Kerja Lapangan
Pelaksanaan praktik kerja lapangan bertempat di PT Metraco Indonesia

Indah Cabang Panjang, Bandar Lampung, beralamatkan di Jl Yos Sudarso nomor
50 C , Pidada , Panjang, Bandar Lampung. Denah lokasi PT Metraco Indonesia
Indah Cabang Panjang ditampilkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Alamat PT Metraco Indonesia Indah Cabang Panjang.
(Sumber : Google Maps)
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1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Ganjil yang berlangsung selama

2 bulan atau 45 hari mulai dari tanggal 1 April 2019 sampai 31 Mei 2019. Dan
waktu penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah selama 2 bulan
terhitung dari keluarnya Surat Keputusan. Waktu pelakasanaan PKL di PT Metraco
Indonesia Indah Cabang Panjang yaitu setiap hari senin sampai jum’at pukul 09.00
sampai 16.30 seperti table 1.1 berikut :
Tabel 1.1 Jadwal Waktu Kerja Selama PKL

No

Hari

Jam Kerja
Masuk

Selesai

1

Senin

09:00

16:30

2

Selasa

09:00

16:30

3

Rabu

09:00

16:30

4

Kamis

09:00

16:30

5

Jum'at

09:00

16:30
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1

Sejarah Perusahaan
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 tahun 1999 dan Keputusan

Menteri Perhubungan No. KM.33 tahun 2001, perusahaan pelayaran asing yang
mengoperasikan kapalnya ke pelabuhan Indonesia Wajib menunjuk perusahaan
pelayaran sebagai agen umum
PT. Metraco Indonesia Indah adalah perusahaan yang bergerak dalam
bidang jasa atau agen kapal pelayaran yang berkantor pusat di Jakarta Utara. PT.
Metraco Indonesia Indah memiliki beberapa kantor cabang di Indonesia salah satu
nya berada di Panjang Bandar Lampung. PT. Metraco Indonesia Indah Cabang
Panjang didirikan pada Januari 2011, yang berfokus pada pelayanan kapal, pemilik
kapal/operator, awak/crew kapal luar negeri maupun dalam negeri dan penyewaan.
Jasa pelayanan kapal ini khusus dirancang untuk memenuhi permintaan kapal
karena meningkatnya harapan pelanggan. Kami menawarkan layanan tambah
dengan fokus pada kebutuhan pelanggan dan tak tertandingi pelayanan
komunikasinya. Berikut kantor PT. Metraco Indonesia Indah dapat dilihat pada
gambar 2.1:

Gambar 2.1 PT Metraco Indonesia Indah Cabang Panjang
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2.2 Visi dan Misi
2.2.1 Visi Perusahaan
Menjadi perusahaan pelayaran nasional terdepan dan terpercaya dalam
kualitas pelayanan dan profesionalisme kerja
2.2.2 Misi Perusahaan
1. Fokus pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang
terpadu dan terus ditingkatkan, untuk mencapai kepuasan tertinggi
pelanggan.
2. Peningkatan terus menerus dalam sistem kerja dan kualitas sumber daya
manusia
2.3

Logo Perusahaan

Gambar 2.2 Logo PT Metraco Indonesia Indah Cabang Panjang
(Sumber : Company Profile PT Metraco Indonesia Indah Cabang Panjang)
Nilai yang terkandung dalam logo PT Metraco Indonesia Indah Cabang
Panjang adalah panah kompas yang berwarna jingga di logo ini adalah semangat,
kekuatan, optimisme, serta kebanggaan setiap karyawan untuk bersama-sama
berdiri di garis terdepan dalam mencapai tujuan organisasi. Sisi ungu pada logo
menggambarkan kesiapan memasuki era baru yang dinamis dan fleksibilitas setiap
komponen dalam perusahaan menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai
tujuan perusahaan dan lambang kompas adalah untuk navigasi arah perusahaan
untuk menentukan arah agar terus melaju kedepan.
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2.4

Struktur Organisasi Perusahaan
Gerak majunya perindustrian menuntut adanya keterpaduan antara sistem

organisasi dengan sistem manajemen. Hal ini berkaitan dengan kebijaksanaan
atau peraturan dalam mencapai hasil produksi yang baik dan efektif. Keadaan
ini perlu didukung oleh organisasi yang baik. Berikut struktur organisasi PT
Metraco Indonesia Indah Cabang Panjang dapat dilihat pada gambar 2.3:
STRUKTUR ORGANISASI
PT. METRACO INDONESIA INDAH CABANG PANJANG
Khairi Ma’aruf
KEPALA CABANG

Zulkarnain
K. A Ops

Alimudin
Operasional I

DAFRUZAL, BSC
General Komersial

Ahmad Suhada
Marketing

Dini rahayu

Roan Rohmi
Operasional II

Accounting dan
Administrasi
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT Metraco Indonesia Indah Cabang Panjang
(Sumber : Company Profile PT Metraco Indonesia Indah Cabang Panjang)
Struktur organisasi merupakan suatu cara atau sistem pembagian tanggung
jawab, wewenang, serta penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi dalam
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan
menggunakan potensi potensi yang dimiliki perusahaan walaupun potensi tersebut
terbatas. Kemampuan perusahaan dalam hubungan dengan pencapaian tujuan dan
sasaran perusahaan banyak dipengaruhi oleh struktur organisasi dari perusahaan
tersebut. Struktur organisasi suatu perusahaan harus dapat menggambarkan
kondisi tentang tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam perusahaan tersebut.
Dengan demikian struktur organisasi merupakan suatu alat untuk
mempermudah terjadinya tujuan. Sehingga pimpinan perusahaan akan dapat
melakukan pengawasan terhadap bawahan didalam melaksanakan kegiatannya
sehingga aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana.
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2.4.1 Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas dari masing - masing jabatan di PT Metraco Indonesia Indah Cabang
Panjang, yaitu:

1. Kepala Cabang
Kepala Cabang merupakan orang yang bertanggung jawab penuh terhadap
gerak majunya suatu perusahaan karena di sini Kepala Cabang merencanakan
semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam sebuah perusahaan.
Tugas dari Kepala Cabang antara lain:
a. Mengontrol kinerja seluruh karyawan.
b. Bertanggung jawab atas keseluruhan perusahaan.
c. Mengontrol bisnis yang telah dilaksanakan terhadap kondisi nyata yang
ada di lapangan.
d. Secara berkala mengadakan pertemuan guna melakukan peninjauan ulang
terhadap semua kegiatan yang telah dan sedang berjalan.
e. Memeriksa pencapaian program serta memberi masukan-masukan
terhadap persoalan yang dihadapi serta memberikan ide-ide perbaikan.
f. Memeriksa pelaksanaan kegiatan dilapangan dan menilai secara langsung
pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2.

General Komersial
Memiliki tugas utama untuk mengendalikan kerja perusahaan secara

jangka pendek dan harus melaporkan perkembangan perusahaan secara terus
menerus dan Manager Komersial bertanggung jawab pada program-program
yang direncanakan berjalan baik untuk terus menambah nilai jasa.
Tugas dari Manager Komersial antara lain :
a. Menangani fungsi pengawasan terhadap roda perusahaan
b. Menghubungkan sistem dengan prosedur hubungan kerjasama dengan
pengguna jasa.
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2. Kepala Operasional
Kepala Operasional adalah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan
organisasi berjalan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan dan memenuhi
harapan para pelanggan dan klien dengan cara yang efektif dan efisien. Inti tugas
operasional adalah bagaimana membuat perusahaan bisa mendapatkan keuntungan
yang lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah.
Tugas dari Kepala Operasional antara lain:
a. Mengelola dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan.
b. Mengawasi penyediaan jasa.
c. Membuat pengembangan operasi dalam jangka pendek dan jangka
panjang.
d. Meningkatkan system operasional, proses dan kebijakan dalam
mendukung visi dan misi perusahaan.
3. Operasional
Operasional adalah seseorang yang memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk
membantu seluruh kegiatan operasional perusahaan.
Tugas dari seorang Operasional yaitu:
a.

Membuat laporan operasional secara berkala.

b.

Membuat laporan dokumen yang dibutuhkan perusahaan.

c.

Menerima dan memeriksa setiap berkas legal dokumen perusahaan.

d.

Membuat surat jalan atau dinas jika diperlukan.

e.

Membuat SOP bagi perusahaan secara umum.

f.

Melengkapi setiap kebutuhan perusahaan.

g.

Menekan pengeluaran setiap departemen dengan baik.

Berikut Dokumen yang disiapkan operasional II pada saat kapal tiba dan pada
saat keberangkatan kapal:
Dokumen yang disiapkan pada saat kapal tiba di pelabuhan:
1. CrewList
2. Voyage Memo
3. Ammunition List atau Dangerous Cargo List
4. Store List dan Provision List
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Dokumen yang disiapkan pada saat keberangkatan kapal :
1. Sailing Declaration dari karantina dan Quarantine Clearance
2. Cargo Manifest dan copy B.L.
3. Port Clearanace Out (SIB)
4. Immigration Clearance
5. Custom Clearance

4. Marketing
Marketing tidak hanya melihat pada masa sekarang tetapi juga masa depan.
Begitu pula dengan rencana pemasaran yang akan dibuatnya. Seorang Marketing
pemasaran harus dapat melihat kesempatan/peluang pemasaran yang ada,
merumuskannya menjadi sebuah program pemasaran dan menjalankannya.
Tugas dan Marketing yaitu:
a. Melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan trend
pasar dan sumber daya perusahaan.
b. Merencanakan Marketing research yaitu dengan mengikuti perkembangan
pasar, terutama terhadap produk yang sejenis dari perusahaan pesaing.
c. Melakukan perencanaan analisis peluang pasar.
d. Melakukan

perencanaan

tindakan

antisipatif

dalam

menghadapi

penurunan order.
e. Menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran.
f. Melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar.
g. Merencanakan pengembangan jaringan pemasaran.

5. Accounting dan Administrasi
Staf Akunting merupakan jabatan yang bertanggung jawab atas laporan
aktivitas keuangan perusahaan secara tertulis selain itu pada jabatan ini dituntut
untuk mengerti masalah perpajakan yang berlaku di negara Indonesia karena
laporan perpajakan perusahaan dibuat oleh Staf Akunting.
Tugas dari akunting yaitu :
a. Melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan.
b. Menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan.
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c. Menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan.
d. Menyusun dan membuat anggaran pengeluaran perusahaan secara
periodik (bulanan atau tahunan ).
e. Menyusun dan membuat anggaran pendapatan perusahaan secara periodik
(bulanan atau tahunan ).
f. Menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan perbankan
dan kemampuan keuangan perusahaan.
Admin menangani semua kebutuhan yang di butuhkan perusahaan yang bersifat
administratif atau bersifat teknis ketatausahaan tergantung dari perusahaan dalam
bidang tertentu seperti mencakup data entry, filing, membuat pengaturan perjalanan.

Tugas dari Admin, yaitu:
a. Memilah pos, surat, paket kiriman, pemesanan.
b. Menjawab dan menerima telepon, pengetikan, dokumen, surat menyurat
offline maupun online.
c. Memesan persediaan alat tulis kantor.
d. Menyapa dan melayani klien.
e. Membuat agenda kantor.
f. Mengelola buku harian.

2.5

Kegiatan Umum Perusahaan
Tugas Umum Perusahaan keagenan PT. Metraco Indonesia Indah Cabang

Panjang adalah mengurus semua ijin-ijin di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan dan PT Pelindo

sehubungan dengan penunjukan keagenan.

Memastikan waktu sandar, lama B/M, estimasi keberangkatan dan melaporkan saat
setelah sandar dan kegiatan B/M serta keberangkatan dengan jumlah muatannya.
Mencarikan muatan atau bila principal yang cari muatan maka Agen koordinasi
dengan Shipper untuk mengatur semua keperluan yang berhubungan dengan
muatan, Mengumumkan kedatangan kapal dan rencana berangkat dengan tujuan
kemana saja, serta melaporkan kondisi muatan tersebut kepada principal.
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Tugas umum operational dalam kegiatan pelayaran meliputi:
Clearance in-out
1. Mencari

tambatan

dan

proses

sandar

kapal

sampai

dengan

keberangkatannya
2. Melayani permintaan kapal air, ransum, BBM, perbaikan dan keperluan
kapal yang lain ke Rumah Sakit bila ada crew yang sakit.
3. Memberikan supervisi kepada PBM dan mengontrol pelaksanaan bongkar
atau muat
4. Membuat D.A. (Disbursement Account) dan laporan ke agen pusat dan
principal.
5. PBM dapat ditunjuk oleh principal, cargo owner atau agen.
6. Bagian keuangan meneriama Advance dari principal, mengeluarkan
biaya-biaya selama dipelabuhan.
7. Memverifikasi atas nota disbursement dan mengirim ke principal.
8. Membayar kekurangan disbursement ke agen yang ditunjuk (MAP).
9. Bila agen ditugaskan untuk mencari muatan maka bagian keuangan
melaksanakan freight Collection dan mengirimkan ke principal.
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BAB III
PELAKSANAAN PKL
3.3

PELAKSANAAN PKL:
GUSRI ADITHAMA, NPM 15311694

3.3.1 Bidang Kerja
PKL yang dilaksanakan di PT Metraco Indonesia Indah berlangsung selama
2 Bulan dari tanggal 1 April sampai 31 Mei 2019. Kegiatan demi kegiatan dilakukan
bertujuan untuk membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Metraco Indonesia Indah,
penulis ditempatkan pada bagian Operasional.
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL Bagian Kerja
Operasional:
a. Scan Berkas
b. Convert Berkas menjadi PDF
c. Sharing printer
d. Troubelshooting PC
e. Troubelshooting Printer
f. Pengantaran Berkas ke KSOP
g. Penginputan data kesehatan di website SIMKASPEL
h. Penulisan surat pembebasan inaportnet
i. Permintaan surat penunjukan ke agenan
j. Melaporkan kegiatan bulanan ke KSOP
k. Rapat sandar kapal di KSOP
l. Pengambilan dan pengantaran berkas ke kapal
3.3.2 Pelaksanaan Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Metraco Indonesia
Indah Lampung. Penulis harus memiliki keahlian dibidang teknologi informasi
mengingat kebanyakan pekerjaan yang dilakukan berhubungan dengan teknologi
informasi seperti input data, mengetahui software dan hardware komputer, serta
mampu menggunakan melakukan perbaikan pada perangkat komputer.
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Berikut adalah kegiatan yang penulis lakukan selama Praktik Kerja Lapangan di
PT Metraco Indonesia Indah Lampung pada bagian kerja operasional:
a. Scan Berkas disini penulis menggunakan aplikasi open source android yaitu
CamScan karena semua berkas kapal masih berbentuk fisik yang harus di
ubah ke bentuk digital yang nanti nya akan di input kan ke sistem. Berikut
gambar dokumen scan dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 Hasil scan berkas.
(Sumber : Aplikasi CamScanner)
b. Troubelshooting PC dan jaringan kegiatan perbaikan seringkali masalah pada
Hardware karena banyak nya kotoran yang menghambat kinerja hardware
dan masalah jaringan sehingga menghambat pekerjaan di dalam PT. Metraco
Indonesia Indah.
c. Troubleshooting Printer dengan banyaknya kegiatan yang berkaitan dengan
pencetakan berkas maka printer sering mengalami permasalahan masalah
utama adalah cartidge printer yang bermasalah sehingga hasil print out yang
dihasilkan kurang jelas terbaca hingga terdapat tinta yang berlebih.
d. Pengantaran Berkas ke KSOP (Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan)
adalah kegiatan yang terus dilakukan berulang pada usaha keagenan kapal
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karena seluruh ijin untuk kapal dapat masuk dan kapal keluar dari dermaga
harus melakukan pengurusan di KSOP berikut berkas dan alur yang harus
dilakukan seorang operasional Dokumen Kapal, PKK (Pemberitahuan
Kedatangan Kapal),SPK (Surat Penujukan Keagenan) dan RPT (Rencana
Pengoperasian Kapal Pada Trayek) dan setelah SPK dan RPT disetujui makan
keluar No.PKK dan SPM(Surat Pemberitahuan Masuk) setelah disetujui
keluar RKM (Rencana Kegiatan Muat/Bongkar) setelah mendapatkan izin
maka operasional melanjutkan kerja antara pihak keagenan dalam hal ini PT.
Metraco Indonesia Indah dengan PBM (Perusahaan Bongkar Muat) dan JPT
(Jasa pengecekan transportasi) setalah nya makan Pelindo membuatkan RPK
(Rencana Penyandaran Kapal) dan penetapan PPSA bahwa kapan kapal dapat
bersandar dan JAY (Jasa Aramada Indonesia) untuk penarikan kapal dengan
kapal tunda ke dermaga dan dilanjutkan dengan PPK (Pemberitahuan
Pergerakan Kapal) dan terakhir SPOG (Surat Persetujuan Olah Gerak).
e. Input data kesehatan di website SIMKASPEL adalah sistem informasi
pelabuhan Republik Indonesia di sini penulis wajib menuliskan jenis
pelayaran yang berisi nama kapal, kebangsaan, berat(GT), jenis kapal, jenis
layanan, agen kapal, kantor kesehatan pelabuhan (KKP), dan KKP tempat
selanjutnya mengisikan jenis pelayaran yang berisikan kategori dan dan area
pelayaran Berikut gambar input yang di simkaspel dapat dilihat pada gambar
3.2 dan 3.3.

Gambar 3.2 Tampilan menu input SIMKASPEL
(Sumber: Kespel.Kemkes.go.id)
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Gambar 3.3 Tampilan menu input SIMKASPEL (lanjutan)
(Sumber: Kespel.Kemkes.go.id)
f. Penulisan surat pembebasan inaportnet (sistem pelabuhan indonesia) yang
seharusnya dilakukan secara daring tetapi karena server sering mengalami
down maka data yang di butuhkan untuk pengurusan keagenan kapal tidak
dapat di input ke sistem hal itu menyebabkan pihak agen harus melakukan
kegiatan secara manual. Berikut gambar penulisan surat dapat dilihat pada
gambar 3.4 :

Gambar 3.4 Pengetikan surat pembebasan inaportnet
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g. Permintaan surat penunjukan ke agenan adalah surat yang dikeluarkan oleh
owner kapal yang nantinya akan digunakan untuk pengurusan sandar kapal
permintaan surat penunjukan keagenan ini dilakukan sebelum kapal tiba
dengan cara meminta melalui e-Mail dan dikirimkan ke pihak PT. Metraco
Indonesia Indah sebagai agen yang ditunjuk.
h. Melaporkan kegiatan bulanan ke Kantor kesyahbandaran Dan Otoritas
Pelabuhan (KSOP) adalah kegiatan wajib untuk seluruh perusahaan ke
agenan dimana setiap bulan nya harus melaporkan kegiatan meraka kapada
Kantor kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk di data
kegiatan kapal yang masuk ke PT. Metraco Indonesia Indah. Berikut gambar
laporan bulanan dapat dilihat pada gambar 3.5 :

Gambar 3.5 Laporan Bulanan PT. Metraco Indonesia Indah
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i. Rapat sandar kapal di KSOP dilakukan Setiap minggu tepat nya setiap hari
selasa di sini seluruh agen berkumpul untuk menentukan kapal mana yang
lebih dulu melihat prioritas dari kapal dapat dilihat di gambar 3.6 berikut :

Gambar 3.6 Rapat perencanaan penyandaran kapal

j. Pengambilan Berkas ke kapal adalah kegiatan lapangan yang dilakukan oleh
operasional kegiatan ini tidak menentu kadang kala ada crew kapal yang turun
dari kapal sehingga dapat membawakan berkas kapal tetapi sering kali bagian
operasional yang harus ke kapal langsung untuk mengambil berkas secara
langsung seperti gambar 3.7 berikut :
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Gambar 3.7 Pengambilan berkas ke kapal
3.3.3 Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Metraco Indonesia Indah,
penulis mengalami kendala pada saat :
1. menjelaskan lokasi pada para pengguna jasa baru karena alamat kantor yang
belum ada di maps. Hal ini membuat sulitnya menjelaskan lokasi tepatnya alamat
kantor.
2. terjadi kesalahan pada jaringan wi-fi di laptop saat menggunakan wi-fi sehinga
menyulitkan saat melakukan pekerjaan.
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3.3.4 Cara Mengatasi Kendala
1. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan membuatkan PT Metraco
Indonesi Indah google businnes dan menambahkan alamat kantor sehingga alamat
kantor dapat dicari melalui google maps . Berikut adalah tampilan google businnes
dilihati pada gambar 3.8:

Gambar 3.8 Menu Home Google businnes

2. Untuk mengatasi permasalahan wi-fi yang tidak mau terkoneksi
Penulis melakukan beberapa tindakan yaitu dengan cara membuka menu
control panel sebagai berikut :
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1. Pertama masuk ke control panel, pilih Hardware and Sound seperti
pada gambar 3.9 :

Gambar 3.9 Control Panel

2. kemudian pilih device manager seperti pada gambar 3.10 :

Gambar 3.10 Device Manager

3. Selanjutnya pilih menu network adapter dan klik kanan pada Qualcom
Atheros AR956x Wireless Network Adapter #2. Gambar 3.11 :

Gambar 3.11 Qualcom Atheros AR956x Wireless Network Adapter #2
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4. Kemudian pilih Uninstall dan klik OK seperti pada gambar 3.12 :

Gambar 3.12 Proses Uninstall

5. Tunggu proses uninstall, setelah proses uninstall selesai kemudian
klik ikon Scan for hardware changes seperti pada gambar 3.13 :

Gambar 3.13 Scan ForHardware Changes

6.

Setelah di klik maka Qualcom Atheros AR956x Wireless Network
Adapter #2 akan ter-install kembali dan jaringan wireless telah dapat
terkoneksi.
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3.4

PELAKSANAAN PKL :
ALIMUDIN, NPM 15311885

3.4.1 Bidang Kerja
PKL yang dilaksanakan di PT. Metraco Indonesia Indah berlangsung
selama 2 Bulan dari tanggal 1 April sampai 31 Mei 2019. Kegiatan demi kegiatan
dilakukan bertujuan untuk membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT. Metraco Indonesia Indah,
penulis ditempatkan pada bagian Operasional.
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL Bagian Kerja
Operasional :
a. Laporan PKK Ke IPC Pelindo II
b. Checking Dokumen Kapal
c. Laporan Dokumen kapal ke KSOP
d. Input Pemberitahuan Kapal Masuk
e. Scan Dokumen Kapal
f. Pembuatan Data Crew Kapal
g. Pembuatan Data Manifest Bongkar / Muat
h. Membuat kesepakatan kerja antara pihak AGEN, PBM, JTP.
i. Input Data kapal untuk sandar
j. Membuat permohonan SPOG
k. Input Data kapal untuk berangkat
l. Penerbitan Suarat Izin Berlayar
3.4.2 Pelaksanaan Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Metraco Indonesia
Indah Lampung. Penulis harus memiliki keahlian dibidang teknologi informasi
mengingat kebanyakan pekerjaan yang dilakukan berhubungan dengan teknologi
informasi seperti mengoperasikan input data, mengetahui software dan hardware
komputer, serta mampu menggunakan melakukan perbaikan pada perangkat
komputer.
Berikut adalah kegiatan yang penulis lakukan selama Praktik Kerja Lapangan
Bagian Kerja Operasional di PT. Metraco Indonesia Indah Lampung:
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a. Laporan PKK ke IPC Pelindo II adalah kegiatan untuk mendaftarkan Estimasi
tiba kedatangan kapal yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Panjang
Lampung, PKK adalah pemberitahuan kedatangan kapal yang harus
dilaporkan ke IPC Pelindo II sebagai syarat merencanakan sandarnya kapal
untuk melakukan proses Bongkar / Muat.
b. Checking dokumen kapal adalah kegiatan pengambilan dokumen untuk
dilaporankan kepada pihak KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan)
yang dimana akan diperiksanya kelayakan dokumen kapal.
c. Laporan dokumen kapal ke KSOP yang dimana kegiatan ini setelah
melakukan Checking dokumen kapal atau pengambilan dokumen ke kapal
yang sudah tiba dan melakukan anchorage area di wilayah pelabuhan
Panjang, dan melaporkan dokumen untuk menerbitkan memorandum yang
dimana isi memorandum adalah tanggal dan masa berlaku nya dokumen
kapal, jika ada dokumen yang sudah expired maka wajib untuk diperpanjang
masa berlakunya.
d. Input Pemberitahuan kapal masuk yang dimana prosesnya menggunakan
sistem INAPORTNET, dengan syarat input nomer RPT (Rencana
Pengoprasian kapal pada Trayek) dan melampirkan surat penunjukan
keagenan yang diberikannya kuasa kepada PT Metraco Indonesia Indah untuk
pengurusan izin di Pelabuhan Panjang lampung.
e. Scan dokumen kapal adalah kegiatan untuk upload sertifikat kapal yang
dimana adalah salah satu syarat untuk melakukan proses penyandaran kapal
yang akan diverifikasi masa berlakunya oleh petugas KSOP, jika sudah
memenuhi persyaratan maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya.
f. Pembutan data crew kapal yang dimana data – data crew kapal akan dicek
keaslian sertifakat melalui nomer sertifikat masing – masing crew, jika ada
crew yang nomer sertifikat nya tidak terdaftar maka data crew tersebut tidak
akan dapat muncul pada sistem INAPORTNET, tetapi jika bisa maka proses
bisa dilanjutkan ke langkah selanjutnya.
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g. Pembuatan data manifest Bongkar / Muat adalah input data barang yang akan
di Bongkar / Muat oleh kapal yang dimana data tersebut berisi jenis barang
dan nama pengirim barang atau penerima barang.
h. Membuat kesepakatan Kerja antara perusahaan keagenan, perusahaan
bongkar muat, dan jasa pengurus transportasi darat. Dimana kesepakatan
tersebut adalah perjanjian waktu yang telat ditentukan oleh pihak IPC
PELINDO II, maka kinerja masing – masing perusahaan harus semaksimal
mungkin untuk menghindari terjadi nya penguluran waktu dan keterlambatan.
i. Input data kapal untuk sandar dilakukan di website IPC PELINDO II yang
bernama VMS ( Vessel Management System), untuk input data tanggal dan
jam untuk pengoprasian dan permintaan proses penyandarakan kapal yang
didasari surat kesepakatan yang sudah di tanda tangani oleh stakeholder.
j. Membuat permohoan SPOG (Surat Persetujuan Olah Gerak kapal) yang
dimana SPOG adalah proses izin pergerakan kapal dari Laut ke Dermaga atau
sebaliknya dari Dermaga ke Laut yang harus disetujui oleh pihak KSOP, jika
sudah dapat persetujuan SPOG maka kapal baru bisa bergerak menuju
dermaga dan proses pengerjaan di sistem inaportnet berhenti sampai kegiatan
Bongkar / Muat slesai.
k. Input Data kapal untuk keberangkatan adalah proses input jam tanggal
pemanduan untuk kapal yang siap ditarik keluar dengan syarat proses
kegiatan Bongkar / Muat kapal sudah selesai dan dokumen yang disiapkan
untuk dibawa kapal sudah selesai.
l. Penerbitan Surat Izin Berlayar atau sering disebut dengan SPB adalah surat
izin yang telah disetujui oleh pihak KSOP yang dimana SPB dikeluarkan
berdasarkan syarat - syarat yang sudah diterpenuhi dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Sudah menyelesaikan pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh
petugas kesehatan pelabuhan.
2. Sudah menyelesaikan pemeriksaan check fisik kapal oleh petugas
KSOP.
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3. Sudah menyelesaikan pembayaran PNBP (Pajak penerimaan Negara
Bukan Pajak).
4. Sudah menyelesaikan pengecekan crew kepada KSOP dibidang
kepelautan.
3.4.3 Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Metraco Indonesia Indah,
kendala yang dihadapi terjadi pada saat memberitahukan rencana kedatangan kapal
ke pihak kantor Kesehatan Pelabuhan kelas I Panjang karena masih menggunakan
cara manual yaitu pihak agen harus mengantarkan surat permohonan
pemberitahuan kedatangan kapal ke kantor Kesehatan kelas I panjang sehingga
banyak menghabiskan waktu di perjalanan hal tersebut di karenakan lokasi PT
Metraco Indonesi Indah yang berada di Panjang dan kantor kesehatan pelabuhan
kelas I Panjang berada di wilayah Rajabasa butuh waktu 45 menit dengan jarak
tempuh 18 km. Sehingga hal ini memperlambat keberangkatan kapal yang ingin
berlayar.
3.4.4 Cara Mengatasi Kendala
Dari uraian kendala diatas solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan
melampirkan surat pemberitahuan kedatangan kapal yang akan diageni oleh PT.
Metraco Indonesia Indah cabang Lampung, dengan cara mengirim surat tersebut
menggunakan simkespel Langkah yang dilakukan sebagai berikut :
1.

Buka Sistem Kesehatan Pelabuhan (SIMKESPEL), dapat dilihat pada
gambar 3.14 :

Gambar 3.14 Halaman Awal Sistem
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2.

Klik Layanan Penerbitan sertifikat kapal, dapat dilihat pada gambar 3.15:

Gambar 3.15 Pemilihan Menu Layanan Penerbitan Sertifikat Kapal

3.

Klik login perusahaan pelayaran, dapat dilihat pada gambar 3.16:

Gambar 3.16 Halaman Layanan Kapal
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4.

Masukan Username dan password untuk login, dapat dilihat pada gambar
3.17:

Gambar 3.17 Halaman login

5.

Klik layanan kapal dan pilih daftar permintaan layanan penerbitan
sertifikat, dapat dilihat pada gambar 3.18:

Gambar 3.18 Tampilan Daftar Permintaan Layanan Penerbitan Sertifikat
6.

Klik button Tambah untuk membuat pelayanan kapal kemudian lengkapi
field yang kosong setelah selesai klik simpan, dapat dilihat pada gambar
3.19 dan 3.20 :
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Gambar 3.19 Input Data Kapal

Gambar 3.20 Input Data Kapal
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BAB IV
PENUTUP

4.1

Kesimpulan
Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan di PT.
Metraco Indonesia Indah maka, penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1

Dari proses PKL mahasiswa mendapatkan wawasan di bidang
pelayaran kapal sehingga mengerti pengurusan sandar kapal.

2

Dari proses PKL mahasiswa mendapatkan pelajaran di bidang agen
operasional seperti pengurusan berkas kapal dan penggunaan sistem
pelabuhan Indonesia.

3

Dari proses PKL mahasiswa mendapatkan Mendapatkan relasi di
dunia kerja.

4

Pada proses PKL mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang didapat di
perkuliahan seperti penulisan surat masuk dan keluar, pengarsipan
berkas dan troubleshooting.

4.2

Saran
1

Memiliki wawasan di bidang agen pelayaran.

2

Untuk melaksanakan PKL di PT. Metraco Indonesia Indah harus
memiliki kemampuan troubleshooting dan jaringan komputer.
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