
  

 

        BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejarah pertambangan batubara di Tanjung Enim dimulai sejak zaman  kolonial 

Belanda tahun 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 produksi untuk kepentingan komersial dimulai pada 1938. 

Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial 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). Pada 

1981, PN TABA kemudian berubah status menjadi Perseroan Terbatas dengan nama 

PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut 

Perseroan. Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batubara di 
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Indonesia, pada 1990 Pemerintah menetapkan penggabungan Perum Tambang 

Batubara dengan Perseroan. 

PT Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pelabuhan Tarahan atau di sebut juga dengan 

PTBA merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang 

distribusi batubara yang berpusat di Tanjung enim, Sumatera Selatan. PT Bukit Asam 

(Persero) Tbk. adalah perusahaan milik negara yang bertujuan mengembangkan 

usaha pertambangan nasional khususnya batubara. PTBA yang berdiri sejak 1981 

termasuk dalam daftar lima besar produsen batubara di Indonesia. Bahkan penjualan 

PTBA di dalam negeri termasuk terbesar kedua. Dunia pembangunan mengalami 

perkembangan yang cukup pesat baik perkembanganya migas maupun non migas. 

Pada PTBA melakukan penjualan baik dalam negri maupun luar negri dan melalui 

syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan. 

Dalam mengekspor penjualan harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan 

administrasi yang telah di tetapkan oleh KSOP dan PTBA. Setelah melakuan 

administrasi maka pihak eksportir atau kapal eksportir mendapatkan izin sandar di 

pelabuhan tarahan dan di pemandu pihak assis yaitu dari pihak PELINDO,  untuk 

melakukan pemuatan  barang yang akan dieksport ke luar negri,  negara negara 

tersebut adalah Jepang, Cina, Korea, Vietnam, Fhilipina, Malaysia, Myanmar, 

Taiwan, Hongkong  Dan India. 

Untuk mencapai kenaikan atau peningkatan penjualan ekspor  perusahaan harus 

memaksimalkan bauran pemasaran agar dapat mencapai pangsa pasar ekspor yang di 

inginkan. 
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Sedangkan penjualan ekspor PT Bukit Asam (Persero) Tbk dari tahun 2012/2013 

mengalami kenaikan yang pesat. Dilihat dari tabel 1.1 : 

Tabel  1.1. Penjualan Ekspor PT.Bukit Asam Pada Tahun 2012/2013 

Tahun   Realisasi  

(juta ton) 

Perubahan 

(%) 

2012 6,43 - 

2014 9,59 149 

Sumber : Majalah BUKIT ASAM ; Edisi Januari 2014 – Tahun XV, Halaman 29. 

Salah satu penjulan PTBA menjual melalui ekspor dengan syarat-syarat yang telah di 

tetapkan sebagaimana mestinya, penyandaran suatu kapal ekspor harus mengikuti 

SOP (Standar Operation Prosedure)  yang telah ditetapkan KSOP (kepala 

kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan) bila terjadi kelalaian dan kesalahan maka 

kapal tidak dapat disandarakan sesuai waktu yang telah ditetapkan di pelabuhan. 

Dilihat dari tabel 1.2 : 

Tabel  1.2 Faktor-Faktor Keterlambatan Waktu Penyandaran 

Faktor-faktor yang mempengaruhi  

Keterlambatan 

Waktu Keterlambatan 

Verifiksi L/C (letter of creadit) yang belum 

sesuai. 

1-5 jam 

Agen membuat rencana oprasi kedatangan kapal 

dan diajukan kepada Pelindo,Karantina, 

Imigarasi, dan Bea dan cukai yang belum sesuai . 

1-2 hari 

Sumber : PT bukit Asam (persero) tbk 

Proses ekspor  pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau 

komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Dalam melakukan 
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ekspor, Eksportir wajib memberitahukan sebulan sebelum kedatangan kapal atau 

sistem konfirmasi seperti dokumen apa saja yang di perlukan sebelum kedatangan 

kapal , Berdasarkan uraian dan data yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penulisan laporan akhir ini dengan judul “PERSYARATAN ADMINISTRASI 

PENYANDARAN DAN PEMUATAN KAPAL EKSPOR BATUBARA DI PT 

BUKIT ASAM (PERSERO) UNIT PELABUHAN TARAHAN TBK BANDAR 

LAMPUNG”. 

 

1.2 Perumusan Permasalahan 

Penjualan ekspor sangat berkaitan dengan persyaratan adminitrasi penyandaran dan 

pemuatan, persyaratan administrasi adalah dokumen alokasi sandar dan izin muat 

yang digunakan untuk memberitahukan kedatangan kapal dan pemuatan kapal yang 

dibuat oleh eksportir atau kuasanya dengan menggunakan software secara online.   

 

1.2.1 Masalah 

Masalah pada penelitian ini adalah tidak tepatannya waktu penyandaran kapal ekspor 

batubara di PT BUKIT ASAM. (Dilihat Dari  Tabel 1.2)  

 

1.2.2 Permasalahan 

Apakah persyaratan dan SOP (Standar Operation Prosedure)  pengapalan batubara 

sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan? 
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1.3 Tujuan Penulisan 

1.3.1 Tujuan penulisan ini adalah : 

Untuk mengetahui kesesuaian administrasi penyadaran dan pemuatan kapal ekspor 

batubara di PT Bukit Asam (Persero) Tbk dengan SOP (Standar Operation 

Prosedure). 

 

1.4 Manfaat  

1.4.1 Bagi Perusahan 

Sebagai sumbangan pemikiran atau saran yang berguna untuk dijadikan sebagai 

acuan untuk memperbaiki dan mengambil langkah yang tepat dalam persayratan 

adminitrasi penyandaran dan pemuatan yang sesuai dengan SOP (Standar Operation 

Prosedure).  

 

1.4.2 Bagi Universitas Lampung 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu refrensi untuk tulisan ilmiah bagi rekan-

rekan yang mengambil permasalahan yang sama.  

 

1.4.3 Bagi Pembaca 

Dengan diberinya kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan praktek kerja 

lapangan (PKL),  penulis mendapatkan tambahan ilmu yang berguna dan bermanfaat 

bagi peneliti, selama ini belum pernah penulis dapatkan ditempat kuliah serta dapat 

langsung merasakan dunia kerja sesunguhnya. 


