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 Oil Product Avtur merupakan bahan bakar jenis khusus berbasis dari 

minyak bumi yang digunakan untuk daya pesawat dan kualitasnya lebih tinggi 

dari bahan bakar lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, proses bongkar di kapal 

MT. Sinar Jogya mengalami hambatan dikarenakan oleh beberapa kendala baik 

dari faktor pompa yang digunakan mengalami kerusakan maupun dari faktor alat 

ukur yang tidak standar serta perhitungan yang kurang tepat. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses bongkr muat 

dilaksanakan dan mengetahui penyebab terjadinya hambatan pada saat proses 

bongkar muat di atas kapal MT. Sinar Jogya. 

 

Penelitian ini menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) 

yaitu suatu metode yang digunakan untuk menentukan suatu masalah yang 

prioritas, serta menggunakan metode kualitatif dengan mendiskripsikan secara 

rinci tentang pelaksanaan proses bongkar muat avtur di atas kapal MT. Sinar 

Jogya da menjelaskan kendala serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut. 

 

Proses bongkar muat adalah suatu proses memuat dan membongkar 

dengan cara memindahkan muatan dari darat ke kapal atau dari kapal ke darat. 

Kendala dalam melaksanakan proses bongkar muat adalah kurangnya pengalaman 

crew dalam pelaksanaan proses bongkar muat, kurangnya pengecekan dan 

perawatan peralatan bongkar muat, serta terjadinya selisih muatan. Upaya untuk 

mengatasinya yaitu dengan cara melaksanakan proses bongkar muat sesuai 

dengan prosedur, melakukan pengenalan terhadap crew baru tentang proses 

bongkar muat yang benar, serta melakukan perawatan yang rutin terhadap 

peralatan bongkar muat dan alat penunjang lainnya. Pengumpulan data dilakukan 

dngan observasi dan mengambil dokumentasi berupa data pemuatan, foto yang 

berkaitan dengan proses bongkar muat di atas kapal MT. Sinar Jogya. Proses 

bongkar muat oil product avtur dapat berjalan lancar apabila proses bongkar muat 

dilaksanakan sesuai prosedur dan didukung oleh peralatan bongkar muat yang 

memenuhi standar. 
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