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Kegiatan pemuatan kontainer diatas kapal dan di container yard terjadi 

keterlambatan pada proses pemuatan kontainer, hal itu disebabkan karena 

kesalahan dalam pembuatan stowage plan dan yard plan, oleh karena itu peran 

ship and yard planner sangatlah dibutuhkan dalam kegiatan pemuatan kontainer 

diatas kapal maupun di container yard, namun dalam pelaksanaanya ship and 

yard planner menemui beberapa hambatan diantaranya adalah kesalahan dalam 

pembuatan stowage plan dan yard plan, kurangnya armada transportasi yang 

mengangkut kontainer dari container yard ke dermaga untuk dimuat diatas kapal, 

rusaknya alat bongkar muat dan kurangnya koordinasi antara operator head truk 

dan operator alat bongkar muat kontainer. Dalam penyelesaian masalah yang telah 

dijelaskan diatas peran ship and yard planner sangatlah penting dalam proses 

pemuatan kontainer diatas kapal dan container yard, upaya yang dilakukan ship 

and yard planner untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi adalah 

melakukan koreksi terhadap stowage plan yang telah dibuat dan mengkoordinasi 

operator alat bongkar muat untuk selalu melakukan pengecekan alat sebelum 

bekerja dan selalu melaporkan kondisi alat kepada staf teknisi peralatan bongkar 

muat kontainer.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data 

desktiptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati 

dengan mengumpulkan data berupa pendekatan terhadap objek melalui observasi, 

wawancara secara langsung terhadap subjek serta menggunakan  dokumen dan 

data yang berhubungan dengan tugas dan peran Ship and yard planner dalam 

proses pemuatan kontainer diatas kapal dan di container yard. Dalam metode ini 

mendeskripsikan dan menganalisis peranan Ship and yard planner, kendala dan 

upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi. 

Dalam melaksanakan langkah tersebut diharapkan masalah akan 

terselesaikan dengan cepat dan tepat, sehingga pemuatan kontainer dapat 

dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. jadi peran Ship and yard planner 

dalam pembuatan stowage plan sangatlah penting guna menunjang kelancaran 

proses pemuatan kontainer diatas kapal dan di container yard. 
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