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ABSTRAK
Dwelling time adalah lama waktu yang dihitung sejak barang dibongkar dari
kapal sampai dengan barang keluar pelabuhan. Pada bulan Januari 2019 dwelling
time di Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) masih tinggi yaitu 4,8 hari, melihat
hal tersebut Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak selaku regulator di Pelabuhan
Tanjung Perak mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan
Utama Tanjung Perak dengan Nomor : HK.2.06/05/05/op.tpr-19 tentang tata cara
pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di
Pelabuhan Tanjung Perak guna menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi
angka dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak termasuk Terminal Petikemas
Surabaya.
Tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu ingin mengetahui Implementasi tata
cara pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di
Terminal Petikemas Surabaya dan pengaruh terhadap dwelling time Terminal
Petikemas Surabaya.
Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian kualitatif.
Disamping itu, selain pendekatan penelitian menggunakan kualitatif, penelitian ini
juga menggunakan jenis penelitian deskriptif. Sampel menggunakan data realisasi
pemindahan lapangan penumpukan dan data dwelling time Terminal Petikemas
Surabaya yang di laporkan kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung
Perak Surabaya.
Dari hasil pengamatan di lapangan penulis mengambil kesimpulan bahwa
implementasi tata cara pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan
(long stay) di Terminal Petikemas Surabaya sudah berjalan dengan baik dan
terdapat pengaruh terhadap dwelling time di Terminal Petikemas Surabaya dengan
cara melakukan perbandingan 6 (enam) bulan sebelum dan sesudah adanya Surat
Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan Nomor
: HK.2.06/05/05/op.tpr-19 tentang tata cara pemindahan barang yang melewati
batas waktu penumpukan (long stay) di Pelabuhan Tanjung Perak.
Kata Kunci : Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung
Perak dengan Nomor : HK.2.06/05/05/op.tpr-19 tentang tata cara pemindahan
barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di Pelabuhan Tanjung
Perak , Implementasi , dwelling time
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ABSTRACT
Dwelling time is the length of time calculated from the time the goods are
unloaded from the ship to the goods leaving the port. In January 2019 the dwelling
time at Surabaya Container Terminal was still high at 4,8 days, seeing that the
Tanjung Perak Main Port Authority as the regulator at Tanjung Perak Port issued
a Decree of the Head of Tanjung Perak Main Port Authority Office Number:
HK.2.06 / 05 / 05 / op.tpr-19 concerning procedures for moving goods that have
passed the deadline for long stay at Tanjung Perak Port to ensure the smooth flow
of goods and reduce the dwelling time at Tanjung Perak Port including Surabaya
Container Terminal.
The aim of the writer is to want to know the implementation of the procedure
of moving goods that pass the deadline of the long stay at the Surabaya Container
Terminal and the effect on the dwelling time of the Surabaya Container Terminal.
The research method that I use is qualitative research methods. Besides that,
besides using a qualitative research approach, this research also uses descriptive
research. The sample uses data on the realization of the stacking field transfer and
the Surabaya Container Terminal dwelling time data which is reported to the
Tanjung Perak Main Port Authority Office.
From the observations, the writer concludes that the implementation of the
procedure of moving goods that has passed the deadline for long stay at the
Surabaya Container Terminal has been going well and there is an influence on the
dwelling time at the Surabaya Container Terminal by making a 6 (six) comparison.
months before and after the Decree of the Head of the Tanjung Perak Main Port
Authority Office Number: HK.2.06 / 05/05 / op.tpr-19 concerning procedures for
moving goods that exceed the deadline for a long stay at the Port of Tanjung Perak.
Keywords : Decree of the Head of Tanjung Perak Main Port Authority Office
Number: HK.2.06 / 05 / 05 / op.tpr-19 concerning procedures for moving goods
that have passed the deadline for long stay at Tanjung Perak Port, Implementation,
dwelling time.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang

Pelabuhan merupakan suatu tempat yang terdiri dari daratan dan perairan
disekitarnya, dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan
kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh,
naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai
tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi (UU. No. 17 Tahun 2008).
Pelabuhan Utama di Indonesia ada 4 yaitu Pelabuhan Utama Tanjung Perak,
Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Belawan, dan Pelabuhan
Utama Makassar. Letak Indonesia sangat strategis dalam jalur perdagangan dunia,
namun pelabuhan - pelabuhan di Indonesia masih kalah dengan pelabuhan –
pelabuhan di kawasan ASEAN seperti pelabuhan Singapura, Port Klang di
Malaysia dan Leam Chabang di Thailand. Hal itu dapat disebabkan oleh beberapa
parameter. Beberapa parameter diantaranya adalah kedalaman atau draft pelabuhan,
jumlah dermaga yang tersedia, jumlah dan kemampuan dari alat-alat bongkar muat,
luas lahan penumpukan petikemas, tingkat sumber daya manusia (SDM), dsb.
Selain itu salah satu parameter yang dijadikan acuan utama dalam suatu terminal
petikemas adalah container dwelling time.
Dwelling time adalah lama waktu yang dihitung sejak barang dibongkar dari
kapal sampai dengan barang keluar pelabuhan. Dirjen Perhubungan Laut
Kementrian Perhubungan Antonius Tonny Budiono menyebutkan bahwa per
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September 2016, dwelling time di 4 (empat) Pelabuhan Utama di Indonesia untuk
angka dwelling time nya rata-rata menunjukkan angka 4-5 hari. Angka

ini

menunjukkan dwelling time di Indoesia terlama jika dibandingkan dengan Negara
ASEAN lain, seperti Singapura yang hanya butuh waktu 1-2 hari, Thailand 2-3 hari
dan Malaysia 2-3 hari. Oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini, Kementrian
Perhubungan dibawah pimpinan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 116
Tahun 2016 tentang pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan
(long stay) di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok,
Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar, agar angka
dwelling time di Indonesia bisa setara dengan Negara Malaysia yaitu 2-3 Hari, yang
juga merupakan keinginan dari Presiden Republik Indonesia .(kompasiana.com).
Namun dwelling time jalur hijau di Terminal Petikemas Surabaya , Pelabuhan
Utama Tanjung Perak pada bulan Januari tahun 2019 masih menunjukkan angka
4,71 hari (data dari dwelling.pelindo.co.id ), angka ini masih jauh dari harapan
pemerintah dalam hal ini Kementrian Perhubungan, dan bisa dikatakan masih
adanya kesenjangan antara Terminal Operator dengan pemangku regulasi di
Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Hal ini tentunya mengakibatkan biaya logistik
dari barang tersebut akan semakin tinggi. Hal ini tentunya sangat merugikan
berbagai pihak. Untuk pihak terminal petikemas, semakin lama dwelling time maka
akan semakin tinggi yard occupancy ratio, dan itu akan mengakibatkan tidak
adanya lahan untuk petikemas bongkaran dari kapal yang akan sandar.
Menurut peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Otoritas Pelabuhan. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
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adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan
Laut. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama mempunyai tugas melaksanakan
pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan
yang diusahakan secara komersial.
Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak adalah Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
yang melaksanakan fungsi Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan kegiatan
kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Otoritas Pelabuhan Utama
Tanjung Perak memiliki tugas dan fungsi antara lain Menyediakan lahan daratan
dan perairan pelabuhan, menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam
pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan, Menyediakan dan memelihara Sarana
Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), menjamin keamanan dan ketertiban di
pelabuhan, Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan,
Menyusun Rencana Induk Pelabuhan (RIP), serta DLKR dan DLKP, Mengusulkan
tarif untuk ditetapkan Menteri, Menjamin kelancaran arus barang, Melaksanakan
kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh
pengguna jasa yang belum disediakan oleh BUP (Badan Usaha Pelabuhan). Dilihat
dari uraian diatas dengan banyaknya tugas dan fungsi Otoritas Pelabuhan Utama
Tanjung Perak diperlukan sarana dan prasarana yang memadai guna menjalankan
tugas dan fungsi tersebut. Namun melihat kondisi saat ini untuk sarana dan
prasarana Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak masih dapat dikatakan
terbatas dalam kondisi tertentu, tetapi dituntut harus mampu berbuat optimal dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
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Dalam melaksanakan tugasnya menjamin kelancaran arus barang di
Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak yang
juga memiliki wewenang menetapkan standar kinerja operasional (SOP) pelayanan
jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Utama Tanjung Perak Termasuk Terminal Peti
Kemas Surabaya. Dengan melihat angka dwelling time di Terminal Petikemas
Surabaya yang masih di atas tiga hari, dan juga sebagai Implementasi dari Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 116 Tahun 2016 tentang
pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di
Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama
Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar, maka Otoritas Pelabuhan Utama
Tanjung Perak mengeluarkan surat keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan
Utama Tanjung Perak dengan Nomor : HK.2.06/05/05/op.tpr-19 tentang tata cara
pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di
Pelabuhan Tanjung Perak. Guna menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi
angka dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak. Dengan penjelasan tersebut,
maka peneliti mengambil judul tentang
“IMPLEMENTASI TATA CARA PEMINDAHAN BARANG YANG
MELEWATI

BATAS

WAKTU

TERHADAP

DWELLING

TIME

PENUMPUKAN
DI

(LONG

TERMINAL

STAY)

PETIKEMAS

SURABAYA”
B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai

berikut:
1.

Bagaimana Implementasi tata cara pemindahan barang yang
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melewati batas waktu penumpukan (long stay) di Terminal
Petikemas Surabaya?.
2.

Bagaimana pengaruh Implementasi tata cara pemindahan barang
yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di Terminal
Petikemas Surabaya terhadap dwelling time di Terminal Petikemas
Surabaya?.

C.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang dilakukan

penulis adalah sebagai berikut :
1.

Mengetahui Implementasi tata cara pemindahan barang yang
melewati batas waktu penumpukan (long stay) di Terminal
Petikemas Surabaya.

2.

Mengetahui pengaruh Implementasi tata cara pemindahan barang
yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di Terminal
Petikemas Surabaya terhadap dwelling time di Terminal Petikemas
Surabaya.

D.

Manfaat Penelitian
Diharapkan dari hasil penelitian mengenai Implementasi tata cara

pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay)
terhadap dwelling time di Terminal Petikemas Surabaya, akan diperoleh manfaat
sebagai berikut :
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1.

Manfaat Secara Teoritis
a. Bagi Penulis
Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai
implementasi tata cara pemindahan barang yang melewati batas waktu
penumpukan (long stay) di Terminal Petikemas Surabaya dan pengaruh
terhadap dwelling time di Terminal Petikemas Surabaya.
b. Bagi Lembaga Pendidikan
Hasil penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah
wawasan baru dan perbendaharaan perpustakaan Program Diploma
Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya sehingga dapat menjadi
sumber bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan, terutama seluruh
taruna/i dari jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga (KPN) yang akan
terjun kedalam dunia kerja
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2.

Manfaat Secara Praktis
a. Tugas Akhir ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para junior
KPN yang akan membahas tentang implementasi tata cara pemindahan
barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di Terminal
Petikemas Surabaya dan pengaruh terhadap dwelling time di Terminal
Petikemas Surabaya
b. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan
pertimbangan keputusan dan evaluasi bagi Kepala Kantor Otoritas
Pelabuhan beserta staff karyawan tentang implementasi tata cara
pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long
stay) di Terminal Petikemas Surabaya dan pengaruh terhadap dwelling
time di Terminal Petikemas Surabaya.

E.

Batasan Masalah
Batasan masalah pada penelitian ini adalah implementasi tata cara

pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di
Terminal Petikemas Surabaya dan pengaruh terhadap dwelling time jalur hijau
di Terminal Petikemas Surabaya.
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F.

Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, antara lain :
1. Bab I Pendahuluan
Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, tujuan, manfaat,
batasan masalah dan sistematika penulisan.
2.

Bab II Landasan Teori
Menjelaskan mengenai definisi ,Implementasi, Surat Keputusan
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan
Nomor : HK.2.06/05/05/op.tpr-19 tentang tata cara pemindahan
barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di
Pelabuhan Tanjung Perak, dwelling time.

3.

Bab III Metodologi
Menjelaskan mengenai metode penelitan, lokasi dan waktu
penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan
sampel yang digunakan.

4.

Bab IV Hasil dan Pembahasan
Memaparkan dan menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil
pengujian.

5.

Bab V Penutup
Menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran
yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman di lapangan untuk
perbaikan proses pengujian selanjutnya.

6.

Daftar Pustaka
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BAB II
LANDASAN TEORI
A.

Implementasi

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam
Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau
pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling
menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta
memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”(Setiawan, 2004).
Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa
implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau
seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan
melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang
bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Menurut Hanifah
Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik
mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai
berikut :“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi
tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan
dalam rangka penyempurnaan suatu program”(Harsono, 2002).
Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi
Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau
pelaksanaan sebagai berikut :“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi,
tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar
aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan
kegiatan”(Usman, 2002).
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B.

Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
Tanjung Perak dengan Nomor : HK.2.06/05/05/op.tpr-19 tentang
tata cara pemindahan barang yang melewati batas waktu
penumpukan (long stay) di Pelabuhan Tanjung Perak

Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak
dengan Nomor : HK.2.06/05/05/op.tpr-19 tentang tata cara pemindahan barang
yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di Pelabuhan Tanjung Perak
merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 116 Tahun 2016 tentang pemindahan barang yang melewati batas waktu
penumpukan (long stay) di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung
Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar, yang
dibuat oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak selaku Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
yang melaksanakan fungsi Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan kegiatan
kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Tata cara pemindahan barang yang melewati batas penumpukan ( long stay )
di Pelabuhan Tanjung Perak dibuat oleh Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak
untuk memenuhi tugasnya sebagai regulator di lingkungan Pelabuhan Utama
Tanjung Perak sebagai pedoman oleh badan-badan terkait di lingkungan Pelabuhan
Utama Tanjung Perak, tentang tata cara pemindahan barang yang melewati batas
waktu penumpukan (long stay) di Pelabuhan Tanjung Perak yang harus ditaati dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan melihat faktor-faktor yang ada.
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Tata cara ini mengatur dan mengsinergikan badan-badan terkait di
lingkungan Pelabuhan Utama Tanjung Perak, bertujuan untuk mengurangi angka
dwelling time di Pelabuhan Utama Tanjung Perak.
Berikut ketentuan pelaksanaan pemindahan lapangan penumpukan :
a. Setiap pemilik barang/kuasanya wajib memindahkan barang yang
melewati batas waktu penumpukan (long stay) dari lapangan
penumpukan TPS (lini 1) ke lapangan penumpukan TPS (lini 2) dengan
biaya dari pemilik barang. Dan apabila pemilik barang/kuasanya tidak
memindahkan

barangnya

yang

telah

melewati

batas

waktu

penumpukan (long stay) dan atau melewati batas standart utilisasi (Yard
Occupancy Ratio/YOR) sebesar 65% (enam puluh lima perseratus).
Operator Terminal wajib memindahkan barang tersebut dari lapangan
penumpukan TPS (lini 1) ke lapangan penumpukan TPS (lini 2) dengan
biaya dari pemilik barang.
b. Batas waktu penumpukan barang di lapangan penumpukan TPS (lini 1)
adalah 3 (tiga) hari.
c. Barang yang melewati batas waktu penumpukan harus dikeluarkan dari
lapangan penumpukan TPS (lini 1)
d. Ketentuan batas waktu penumpukan barang tidak berlaku terhadap
barang-barang sebagai berikut:
a) Barang yang wajib tindakan karantina dan telah dilaporkan/ajukan
permohonan kepada karantina;
b) Barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean impor tapi
belum mendapatkan SPPB dan/atau;
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c) Barang yang terkena

Nota Hasil Intelijen (NHI) atau Nota

Informasi Penindakan (NIP) yang dikeluarkan oleh Bea dan Cukai
e. Pemilik barang/kuasanya wajib menyampaikan Pemberitahuan Pabean
Impor atau PIB kepada Operator Terminal.
f. Operator Terminal wajib menyediakan informasi barang yang telah
melewati batas waktu penumpukan (long stay).
g. Dalam pelaksanaan pemindahan barang oleh Operator terminal
terhadap barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay).
Operator Terminal menyampaikan data barang yang telah melewati
batas waktu penumpukan (long stay) kepada Bea dan Cukai guna
mendapatkan respon persetujuan atau penolakan setiap hari pada pukul
09.00 WIB.
h. Proses PLP dilaksanakan dengan pola 1 (satu) kapal untuk 1 (satu)
Group lapangan penumpukan TPS (lini 2) secara bergiliran berdasarkan
kesepakatan bersama antara pengelola lapangan penumpukan TPS (lini
2) dengan tetap memperhatikan kapasitas YOR masing-masing
lapangan penumpukan TPS (lini 2) (tidak melebihi batas standar
utilisasi 65%) sesuai ketentuan.
i. Kesepakatan bersama antara para pengelola lapangan penumpukan
TPS (lini 2) wajib diketahui oleh Operator Terminal dan Otoritas
Pelabuhan.
j. Pengawasan pelaksanaan PLP dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan.
Adapun Pelayanan Karantina yang berkaitan dengan pemindahan lapangan
penumpukan terhadap barang yang melewati batas waktu penumpukan
(long stay) adalah sebagai berikut :
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a. Pemilik barang/kuasanya wajib mengajukan permohonan secara online
kepada UPT Karantina Pertanian terhadap barang wajib tindakan
Karantina.
b. Petugas

Karantina

memproses

permohonan

dan

memberikan

persetujuan dan/atau penolakan.
c. Dalam hal petugas Karantina telah memberikan persetujuan, diterbitkan
SPPMP secara online dan atau manual melalui sistem yang terkoneksi
langsung dengan operator terminal
d. Apabila petugas Karantina memberikan penolakan, UPT Karantina
Pertanian memberitahukan kepada Operator Terminal untuk dilakukan
pengeluaran barang dari lapangan penumpukan TPS (lini 1) setelah
mendapatkan persetujuan dari Bea dan Cukai.
e. Dalam hal barang impor wajib tindakan karantina yang tidak/belum
dilaporkan/ diajukan permohonan kepada UPT Karantina Pertanian dan
telah melewati batas waktu penumpukan (long stay), operator terminal
wajib mengeluarkan barang dari lapangan penumpukan TPS (lini 1) ke
lapangan penumpukan TPS (lini 2) atas persetujuan darii Bea dan Cukai
dan diberitahukan kepada UPT Karantina Pertanian dengan biaya dari
pemilik barang.
f. Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada poin ke (5) dilakukan
sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang kepabeanan dan
ketentuan perundangan di bidang karantina.
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g. Operator terminal wajib melakukan penarikan barang yang sudah
ditumpuk dan mendapatkan SPPMP sebagaimana dimaksud pada poin
ke (4) ke TPK untuk keperluan tindakan karantina.
h. Penarikan sebagaimana dimaksud pada poin ke (8) dilakukan oleh
operator terminal dalam kurun waktu paling lambat 1 x 24 jam setelah
terbit SPPMP dengan biaya dari pemilik barang
i. Apabila dalam waktu 1x 24 jam penarikan barang tidak segera
dilakukan, UPT Karantina Pertanian menerbitkan notifikasi peringatan
secara manual dan/atau online kepada Operator Terminal dengan
tembusan kepada Otoritas Pelabuhan dan Bea Cukai.
j. Dalam hal barang wajib tindakan karantina dikarenakan penolakan di
TPK namun tidak di re-ekspor, Petugas Karantina memberitahukan
kepada Operator Terminal secara manual dan/atau online untuk segera
mengeluarkan barang dari lapangan penumpukan TPS (lini 2) atas
persetujuan Bea dan Cukai dan diberitahukan kepada UPT Karantina
Pertanian dengan biaya dari pemilik barang.
Adapun yang perlu dilaporkan dalam hal pelaksanaan pemindahan lapangan
penumpukan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) adalah
sebagai berikut :
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a. Operator Terminal wajib menyampaikan realisasi pemindahan barang
yang apabila pemilik barang/kuasanya tidak memindahkan barangnya
yang telah melewati batas waktu penumpukan (long stay) dengan
memperhatikan

YOR

lapangan

penumpukan

kepada

Otoritas

Pelabuhan setiap harinya.
b. Operator Terminal wajib melaporkan realisasi data YOR lapangan
penumpukan TPS (lini 1) dan lapangan penumpukan TPS (lini 2)
kepada Otoritas Pelabuhan setiap hari paling lambat pukul 08.00 WIB
melalui

fax.

031-3291480

atau

disampaikan

melalui

email:op3tgperak@yahoo.com yang selanjutnya akan dievaluasi oleh
Otoritas Pelabuhan terhadap YOR tersebut.
c. Pelaporan pengelola TPS (lini 2) sebagaimana disebutkan pada poin ke
(2) disampaikan juga kepada TPS (lini 1) sebagai pertimbangan
pembagian pindah lapangan penumpukan
d. Otoritas Pelabuhan menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan barang
yang telah melewati batas waktu penumpukan (long stay) kepada
Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Berikut sanksi tegas yang diberikan apabila tidak dilaksanakan
sebagaimana mestinya
a. Pemilik barang/kuasanya yang tidak melaksanakan pemindahan barang
yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) sesuai dengan
informasi yang telah disampaikan setiap hari oleh Operator Terminal,
akan dikenakan sanksi berupa :
a) Pengenaan pinalty sesuai dengan tarif yang berlaku
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b) Pengusulan pencabutan izin usaha kepada instansi terkait pemberi
izin.
b. Operator Terminal yang tidak melaksanakan pemindahan barang yang
melewati batas waktu penumpukan dikenakan sanksi berupa :
c) Sanksi administratif
d) Tidak dapat memberlakukan tarif progresif dan pinalty
C.

Dwelling Time

Dwelling time adalah waktu berapa lama petikemas impor ditimbun di
lapangan penumpukan lini 1 pelabuhan sejak dibongkar dari kapal sampai dengan
barang keluar dari lini 1.
Dwelling time merupakan waktu yang dihitung mulai dari suatu peti kemas
(kontainer) dibongkar dan diangkat (unloading) dari kapal sampai peti kemas
tersebut meninggalkan terminal melalui pintu utama (World Bank, 2011).
Dwelling time memiliki 3 tahapan yakni pre customs clearance, customs
clearance, dan post customs clearance.
Pre Customs Clearance merupakan tahapan awal dimana mulai proses
penghitungan waktu antara tibanya kapal dan penyerahan surat. Pemberitahuan
Impor Barang (PIB) kepada pihak Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan
selanjutnya. Customs clearance merujuk pada waktu dari penyerahan PIB hingga
penerimaan izin. Tahapan ini lebih didominasi oleh pertanggungjawaban pihak Bea
Cukai yang melakukan pengklasifikasian barang menjadi beberapa jalur,
pemeriksaan dokumen serta pemeriksaan fisik apabila diperlukan. Post customs
clearance merupakan waktu dimana mulai dari penerimaan izin Bea Cukai hingga
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meninggalkan lokasi pelabuhan. Tahapan ini status dari petikemas sudah telah
selesai melakukan pemeriksaan serta sudah bisa untuk dikeluarkan dari tempat
penumpukkan.
D.

Kerangka Berpikir

Dengan melihat penjelasan di atas bahwa angka dwelling time di Terminal
Petikemas Surabaya pada bulan januari 2019 dirasa masih belum memenuhi standar
dari Menteri Perhubungan yakni 3 hari. Oleh karena itu Otoritas Pelabuhan selaku
wakil dari pemerintah , Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang melaksanakan fungsi
Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan kegiatan kepelabuhanan di Pelabuhan
Tanjung Perak Surabaya mengeluarkan surat keputusan Kepala Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan Nomor : HK.2.06/05/05/op.tpr-19 tentang
tata cara pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay)
di Pelabuhan Tanjung Perak. Guna menjamin kelancaran arus barang dan
mengurangi angka dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak
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Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana IMPLEMENTASI
TATA CARA PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU
PENUMPUKAN (LONG STAY) TERHADAP

DWELLING TIME DI

TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA.
Dwelling Time Tinggi

Arus Barang Tidak Lancar

Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan
Nomor : HK.2.06/05/05/op.tpr-19 tentang tata cara pemindahan barang yang melewati
batas waktu penumpukan (long stay) di Pelabuhan Tanjung Perak

Dwelling Time Menurun
Gambar 1 Kerangka Berfikir
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BAB III
METODE PENELITIAN
A.

Metodologi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kualitatif.
Menurut (Moleong, 2011:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata alamiah dan memanfaatkan berbagai
metode ilmiah.
Menurut (Perreault dan McCarthy,2006:176) penelitian kualitatif adalah jenis
penelitian yang berusaha menggali informasi secara mendalam, serta terbuka
terhadao segala tanggapan dan bukan hanya jawaban ya atau tidak. Penelitian
kualitatif ini mencoba untuk meminta orang-orang untuk mengungkapakan
berbagai pikiran tentang suatu topic tanpa memberi mereka banyak arahan atau
pedoman bagaimana harus berkata apa.
Di samping itu, selain pendekatan peneitian menggunakan kualitatif,
penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian deskriptif. Merujuk pada (Moh.
Nazir, 2005:54) jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan
perhatian

kepada

masalah-masalah

sebagaimana

adanya

saat

penelitian

dilaksanakan. Penelitian deskriptif menggunakan teknik survei, pengumpulan data,
penelitian lapangan, analisis isi, dan penelitian perbandingan.
Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan/mendeskripsikan bagaimana
IMPLEMENTASI

TATA

CARA

PEMINDAHAN

BARANG

YANG
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MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (LONG STAY) TERHADAP
DWELLING TIME DI TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA.
B.

Lokasi / Tempat Penelitian

1.

Tempat Penelitian
Untuk mendapatkan data-data peneliti juga melihat dan mengamati
secara langsung tata cara pemindahan barang yang melewati batas waktu
penumpukan (long stay) di Terminal Petikemas Surabaya dan juga melihat
data laporan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya.
Adapun alamatnya adalah sebagai berikut :
1.

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya
Alamat

: Jl. Tanjung Perak Timur No. 396

Surabaya 60165

2.

Telepon

: (031) 3291479/ (031)3291480

Fax

: (031) 3291479/ (031) 3291480

Email

: op3tgperak@yahoo.com

PT. Terminal Petikemas Surabaya
Alamat

: Jl. Tanjung Mutiara 1 Surabaya 60177

Jawa Timur – Indonesia

2.

Telepon

: +62 31 3283265 – 70

Fax.

: +62 31 3291628

Web

: www.tps.co.id

Waktu Penelitian
Waktu penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, mulai 02
Februari 2020 sampai dengan 30 April 2020.
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C.

Metode Pengumpulan Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan
keterangan -keterangan atau deskripsi dasar dari suatu hal (objek atau kejadian)
yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi) dan dapat diolah menjadi bentuk
yang lebih kompleks. Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode
pengumpulan data yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut, antara lain
wawancara, observasi studi dokumentasi. (Haris

Herdiansyah, metodologi

penelitian kualitatif untuk ilmusosial 2012:16). Sehingga penulis melakukan
pengumpulan data sebagai berikut :
1.

Pengamatan (observasi)
Menurut Arikunto (2006:124) Observasi adalah mengumpulkan
data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usahausaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan di selidiki.
Menurut Suardeyasasri, (2010:9) observasi adalah suatu metode
pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara mengadakan
pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung
maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati.
Berdasarkan

dua

definisi

diatas,

maka

penulis

dapat

menyimpulkan bahwa observasi adalah pengamatan yang dilakukan
oleh orang dengan sengaja dan sistematis untuk memperoleh data yang
selanjutnya akan diperoses untuk kebutuhan penelitian. Observasi atau
pengambilan data yang dilaksanakan adalah penulis melakukan
pengamatan secara langsung tata cara pemindahan barang yang
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melewati batas waktu penumpukan (long stay) di Terminal Petikemas
Surabaya.
2.

Wawancara
Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab,
sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut
Setyadin dalam Gunawan (2013:160) wawancara adalah suatu percakapan yang
diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan,
dimana dua orang lebih berhadapan secara fisik. Tujuan dari wawancara itu
sendiri adalah sebagai berikut :
1.

Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan data dari tangan
pertama (primer).

2.

Tujuan wawancara yaitu untuk menguji hasil pengumpulan data
lainnya

3.

Tujuan wawancara yaitu sebagai pelengkap teknik pengumpulan
lainnya.
Dalam metode wawancara, penulis melakukan wawancara

dengan beberapa narasumber yang berkaitan juga bertanggung jawab
terkait

tata cara pemindahan barang yang melewati batas waktu

penumpukan (long stay) di Terminal Petikemas Surabaya yaitu :
a. Narasumber
Staf Operasional di Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Laut, Fasilitas dan Pengawasan
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pelabuhan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
Tanjung Perak Surabaya.
3.

Dokumentasi
Dokumentasi merupakan sumber data untuk melengkapi data-data

penelitian baik berupa sumber penelis, gambar, atau foto. Menurut Sugiyono
(2013 :240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang.dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarang
kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk
gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang
berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film,
dan lain-lain. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa fotofoto yang menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian.
4.

Riset Pustaka
Selain dengan cara observasi, penulis menggunakan metode riset pustaka

dimana data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu berupa undangundang tentang pelayaran dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan
dan menunjang penyusunan tugas akhir ini.
D.

Definisi dan Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2010:38) variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat
atau nilai dari orang obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan
demikian definisi oeprasional variabel adalah definisi yang disusun berdasarkan apa
yang dapat diamati dan diukur tentang variabel dalam penelitian tersebut.
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Dalam karya tulis yang berjudul “IMPLEMENTASI TATA CARA
PEMINDAHAN BARANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN
(LONG STAY) TERHADAP DWELLING TIME DI TERMINAL PETIKEMAS
SURABAYA “ memiliki dua variabel yang dijadikan sebagai kerangka dalam
penulisannya. Untuk mempermudah proses penganalisaan maka variabel akan
didefinisikan secara operasional. Definisi operasional merupakan penjabaran
variabel penelitian ke yang terperinci.
Indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:
Variabel X : Implementasi tata cara pemindahan barang yang melewati batas waktu
penumpukan (long stay)
Tata cara pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (longstay)
di Pelabuhan Tanjung Perak adalah Suatu tata aturan yang mengatur cara
pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (longstay), batas
waktu penumpukan barang di lapangan penumpukan TPS (lini 1), mengsinergikan
badan badan terkait dalam proses pemindahan barang yang telah melewati batas
waktu penumpukan (long stay), yang terdapat sanksi tegas bagi pengguna jasa dan
operator yang tidak menjalankan sesuai dengan tata cara tersebut. Tata cara ini
memiliki tujuan untuk menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi angka
dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya termasuk Terminal Petikemas
Surabaya.
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Indikator X :
a. Surat keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung
Perak dengan Nomor : HK.2.06/05/05/op.tpr-19 tentang tata cara
pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long
stay) di Pelabuhan Tanjung Perak.
b. Data realisasi pemindahan lapangan penumpukan oleh operator
terminal.
Variabel Y : Dwelling Time
Dwelling Time adalah waktu berapa lama petikemas impor ditimbun di lapangan
penumpukan lini 1 pelabuhan sejak dibongkar dari kapal sampai dengan barang
keluar dari lini 1.
Indikator Y:
a. Data dwelling time Terminal Petikemas Surabaya

E.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian merupakan sekumpulan objek yang ditentukan melalui
sistem suatu kriteria tertentu yang akan dikategorikan ke dalam objek tersebut bisa
termasuk orang, dokumen atau catatan yang dipandang sebagai objek penelitian.
Menurut Margono (2010:8) Populasi adalah seluruh data yang menjadi
perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Populasi
adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2011) Populasi yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah data realisasi pemindahan lapangan penumpukan dan data
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dwelling time Bulan Maret 2019 – Bulan Februari 2020 atau 6 (enam) bulan
sebelum dan sesudah adanya surat keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan
Utama Tanjung Perak dengan Nomor : HK.2.06/05/05/op.tpr-19 tentang tata cara
pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di
Pelabuhan Tanjung Perak.
Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang teliti.
Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan
dapat mewakili seluruh populasi (Suharsimi Arikunto 1998:117).
Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi
digunakan sebagai sampel. (Sugiyono 2001:61). Dalam menentukan sampel
menggunakan sampel jenuh dimana data yang memenuhi karakteristik populasi
yaitu data realisasi pemindahan lapangan penumpukan dan data Bulan Maret 2019
– Bulan Februari 2020 atau dwelling time 6 (enam) bulan sebelum dan sesudah
adanya surat keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak
dengan Nomor : HK.2.06/05/05/op.tpr-19 tentang tata cara pemindahan barang
yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di Pelabuhan Tanjung Perak.
F.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer
dan sumber data sekunder.
1.

Sumber data primer
Merupakan sumber data yang langsung diberikan oleh informan

mengenai fokus penelitian selama berada di lokasi penelitian. Sumber data
primer ini merupakan unit analisis utama yang digunakan dalam kegiatan
analisis data. Dalam hal ini sumber data primer diperoleh peniliti selama proses
Program Diploma Pelayaran

27

pengumpulan data dengan menggunakan tektik wawancara mendalam dan
mengobservasi IMPLEMENTASI TATA CARA PEMINDAHAN BARANG
YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (LONG STAY)
TERHADAP DWELLING TIME DI TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA.
2.

Sumber data sekunder
Merupakan sumber data tertulis yang digunakan sebagai informasi

pendukung dalam analisis primer. Sumber data sekunder berfungsi sebagai
penunjang data primer. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari
pengumpulan data di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya
yaitu:
a. Data Realisasi pemindahan lapangan penumpukan Terminal Petikemas
Surabaya
b. Data dwelling time Terminal Petikemas Surabaya
c. Surat keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung
Perak dengan Nomor : HK.2.06/05/05/op.tpr-19 tentang tata cara
pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long
stay) di Pelabuhan Tanjung Perak.
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G.

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2009:428) pada hakikatnya merupakan
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data kedalam
kategori, penjabaran ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, penyusunan ke dalam
pola memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Menurut Ardhana (dalam Lexy J. Moleong 2002: 103) menjelaskan bahwa
analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam
suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.
Penelitian deskriptif mempunyai langkah-langkah penting sebagai berikut:
a. Menganalisis implementasi tata cara pemindahan barang yang melewati
batas waktu penumpukan (long stay) di Terminal Petikemas Surabaya
untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
b. Menganalisis adanya pengaruh implementasi tata cara pemindahan
barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) terhadap
dwelling time Terminal Petikemas Surabaya.
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BAB IV
PEMBAHASAN
A.

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Terminal Petikemas Surabaya dan Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya, untuk mendapatkan data secara konkrit
dan objektif, kemudian untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang latar
belakang objek, penelitian ini dapat dikemukakan secara sistematis sebagai berikut.
1.

Terminal Petikemas Surabaya
PT. Terminal Petikemas Surabaya atau disingkat PT TPS adalah salah

satu anak perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Persero. TPS
memberikan layanan jasa terminal petikemas ekspor-impor dan domestik.
PT TPS berdiri sejak tahun 1992 yang awalnya sebagai Unit Terminal
Peti Kemas (UTPK) dan diprivatisasi pada tanggal 29 April 1999 oleh P & O
Dover dengan saham kepemilikan sebesar 49%.
Pada tahun 2004 PT TPS telah mencapai throughput lebih dari 1 juta
Teus dan terus bertambah hingga saat ini. Pada tanggal 1 Maret 2006 Holding
Company P&O Port diakuisisi oleh Dubai Port World, sehingga seluruh asset
dan penyertaan milik P&O Dover berpindah kepemilikan ke DP World,
termasuk saham 49% di PT TPS sehingga komposisi saham PT TPS adalah 51%
milik PT Pelindo III dan 49% milik DP World.
PT TPS menjalankan bisnis inti sebagai operator terminal petikemas,
sebagai gerbang perekonomian dari kegiatan ekspor – impor di wilayah
Indonesia Timur dan merupakan terminal pertama di Indonesia yang
menerapkan standar keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang sudah
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diberlakukan sejak Juli 2004.
Terminal Petikemas Surabaya kini menggunakan New TOS System yang
diterapkan sejak tahun 2013 menggantikan Sistem TOPS telah beroperasi sejak
tahun 1999. Aplikasi sitem yang baru ini juga dipasok oleh Realtimes Business
Solutions dari Sydney, Australia. Perangkat lunak terpadu ini digunakan untuk
melayani kegiatan operasional dan billing (nota rampung).
New TOS System terdiri dari TOS (Terminal Operating System) untuk
kegiatan operasional dan C-TOS yang merupakan aplikasi untuk billing (nota
rampung) yang digunakan untuk mengatur seluruh pergerakan petikemas.
Fungsi dari kedua aplikasi tersebut terus dikembangkan sehingga pengguna jasa
PT. Terminal Petikemas Surabaya bisa memonitor pergerakan petikemasnya
secara online dan real time.

Gambar 2 Terminal Petikemas Surabaya
Sumber : www.tps.co.id
Dengan penambahan fasilitas WEBACCESS dan CLIQUE 247 yang
terdapat di website resmi PT. Terminal Petikemas Surabaya, para pengguna jasa
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bisa melakukan transaksi dan cetak dokumen secara online.New TOS System
menyediakan kondisi aktual dari kegiatan operasional serta menyediakan
Pertukaran Data Elektronik secara modern.
2.

Profil Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya
Sejarah berdirinya Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak

Surabaya erat kaitanya dengan Administrator Pelabuhan (ADPEL) dengan
diterbitkannya Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, maka
struktur organisasi kantor ADPEL yang salah satunya membawahi bidang Lalu
Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan dimana tugas pokok dan fungsinya
menjadi semakin luas/berkembang.
Keberadaan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya
untuk pertama kalinya menempati gedung di Jl. Prapat Kurung No.58 A
(ex.KPLP) pada tanggal 27 Desember 2010 sesuai dengan surat Sekretaris
Direktorat Jendral Perhubungan Laut nomor UK.13/2/12/DJPL-09 tanggal 01
Oktober 2009 oleh karena itu berdasarkan penjabaran tupoksi tersebut
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan yang dimana pada pasal 50 berbunyi perlu di bentuknya
kelembagaan baru di pelabuhan. Kementrian Perhubungan menindak lanjuti
keputusan Pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan tersebut
mengeluarkan Peraturan Mentri nomor : KM. 63 tahun 2010 tanggal 05
November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan.
Selanjutnya Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya
berpindah tempat menempati gedung di Jl. Perak Timur no. 369 Surabaya (ex.
Kantor Divisi Perkapalan PT. Pelindo III (Persero)) pada tanggal 28 januari
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2011. Penempatan kantor baru ini diresmikan oleh Dirjen Perhubungan Laut
Sunaryo, SH yang ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan penekanan
tombol peresmian Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya
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3.

Visi dan Misi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak
Surabaya
Visi : “Terselenggaranya Pelabuhan yang kondusif, efektif, efisien dan

berdaya saing tinggi dalam menunjang perekonomian nasional di era
globalisasi”.
Misi :
1. Menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran arus barang serta
kelestarian lingkungan pelabuhan.
2.

Mewujudkan Standar Kinerja Oprasional Pelabuhan sesuai dengan
kondisi fasilitas Terminal.

3.

Menyediakan infrastruktur pokok dab fasilitas penunjang pelabuhan
sesuai dengan kebutuhan.

4.

Mewujudkan tata guna lahan daratan dan perairan sesuai rencana
Induk Pelabuhan dan DLKr/DLKp.

4.

Tugas pokok dan fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
Tanjung Perak Surabaya
Pembentukan Otoritas Pelabuhan ditegaskan dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
Sebagaimana tersebut dalam PM Nomor : 35 Tahun 2012 Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian
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dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan
secara komersial.
Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pembinaan, pengendalian,
dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan
fungsi:
1. pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan
lahan daratan dan perairan pelabuhan;
2.

pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang,
kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;

3.

pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana Bantu Navigasi
Pelayaran;

4.

pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di
pelabuhan;

5.

pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan,
serta pengawasan penggunaannya;

6.

pelaksanaan pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas
penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang
disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang
diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pelaksanaan pengaturan lalu lintas
kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal;

7.

pelaksanaan penjaminan keamanan dan ketertiban, kelancaran arus
barang di pelabuhan;

Program Diploma Pelayaran

35

8.

pelaksanaan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan
yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh
Badan Usaha Pelabuhan;

9.

pelaksanaan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan
Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di
pelabuhan;

10. penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional
pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
11. pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan
hubungan masyarakat
5.

Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung
Perak Surabaya

Gambar 3 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan
Sumber : www.dephub.go.id/optgperak
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B.

Analisis Implementasi tata cara pemindahan barang yang melewati
batas waktu penumpukan (long stay) di Pelabuhan Tanjung Perak

Peraturan pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan
(longstay) berawal mula dari ditetapkannya Bapak Joko Widodo sebagai presiden
terpilih pada September 2014, pada saat itu beliau yang memiliki cita cita Indonesia
bisa menjadi Negara Poros Maritim Dunia memerintahkan kepada jajarannya untuk
memperbaiki dwelling time yang terbilang masih tinggi, hal ini mengakibatkan
biaya

logistik

yang

tinggi

dan

harga

barang

juga

tinggi.(https://www.cnnindonesia.com/tag/dwelling-time).
Menteri Perhubungan yang saat itu Bapak E.E. Mangindaan mengeluarkan
Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor : KP 807 Tahun 2014 Tentang

Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (longstay) Di
Pelabuhan Tanjung Priok yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2014 untuk
mengurangi angka dwelling time, di dalam keputusan menteri tersebut terdapat
batasan waktu penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok 7 (tujuh) hari sejak barang
tersebut ditumpuk di lapangan penumpukan di dalam pelabuhan yang diharapkan
dapat menurunkan angka dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun pada
tahun 2015 pada saat presiden Joko Widodo mengunjungi kembali Tanjung Priok,
angka dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok masih menunjukkan angka 5,5
hari , hal ini membuat Presiden Jokowi murka dan menurunkan pejabat pejabat
yang berwenang terkait, Presiden mengharapkan dwelling time di Indonesia bisa
mencapai 3 hari.(https://www.cnnindonesia.com/tag/dwelling-time).
Pada tahun 2015 Menteri Perhubungan Bapak Ignasius Jonan yang
menggantikan Bapak E.E. Mangindaan mengeluarkan Peraturan Menteri No.117
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Tahun 2015 Tentang Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu
Penumpukan (longstay) Di Pelabuhan Tanjung Priok. Pada peraturan menteri
tersebut batas waktu penumpukan yang semula 7 hari menjadi 3 hari, yang berperan
dalam memindahkan barang yang melebihi batas waktu penumpukan yaitu pemilik
barang/kuasanya dan berkoordinasi dengan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung
Priok dan Bea Cukai.
Pada tahun 2016 Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi
mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor PM 116 Tahun 2016 Tentang Pemindahan
Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (longstay) di Pelabuhan Utama
Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan
Pelabuhan Utama Makassar, karena dirasa perlu mengeluarkan peraturan untuk 4
Pelabuhan Utama di Indonesia yang menjadi ujung tombak pergerakan arus barang
di Indonesia. Pada peraturan menteri ini juga lebih detail peran dari Operator
Terminal, Pemilik Barang, Otoritas Pelabuhan Utama dan Bea Cukai dalam
pelaksanaan pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan
(longstay).
Pada Tahun 2019 Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak mengeluarkan
surat keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan
Nomor : HK.2.06/05/05/op.tpr-19 tentang tata cara pemindahan barang yang
melewati batas waktu penumpukan (long stay) di Pelabuhan Tanjung Perak untuk
mengurangi angka dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak.
Tata cara pemindahan barang yang melewati batas penumpukan ( long stay )
di Pelabuhan Tanjung Perak dibuat oleh Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak
untuk memenuhi tugasnya sebagai regulator di lingkungan Pelabuhan Utama
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Tanjung Perak sebagai pedoman oleh badan-badan terkait di lingkungan Pelabuhan
Utama Tanjung Perak, tentang tata cara pemindahan barang yang melewati batas
waktu penumpukan (long stay) di Pelabuhan Tanjung Perak yang harus ditaati dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan melihat faktor-faktor yang ada.
1.

Implementasi tata cara pemindahan barang yang melewati batas
waktu penumpukan (long stay) di Terminal Petikemas Surabaya.

Pemindahan lapangan penumpukan (PLP) terhadap barang yang melewati
batas waktu penumpukan (long stay) di Terminal Petikemas Surabaya dilakukan
oleh Terminal Petikemas Surabaya. Pemindahan lapangan penumpukan terhadap
barang yang (long stay) di lapangan penumpukan TPS lini 1 dipindahkan ke
lapangan penumpukan TPS lini 2. TPS Lini 2 dibagi menjadi beberapa grup, dimana
anggota grup di tentukan oleh ASDEKI.
Adapun anggota grup yang sudah ditentukan oleh ASDEKI sebagai Depo
PLP Terminal Petikemas Surabaya ada 9 (sembilan) depo dan dibagi menjadi 3
(tiga) grup sebagai berikut :
1) Grup 1
a. PT. Pelabuhan Indonesia III (Berkah Multi Cargo)
b. PT. Patriot Sakti Indonesia
c. PT. Citra Dermaga Perkasa Logistik
2) Grup 2
a. PT. Indra Jaya Swastika
b. PT. Primamas Segara Unggul
c. PT. Multi Bintang Abadi
3) Grup 3

Program Diploma Pelayaran

39

a. PT. Karana Panorama Logistik
b. PT. Surya Sekawan Sejahtera
c. PT. Marcapada Sukses Indonesia
Pola Operasi pembagian petikemas impor wajib PLP di Terminal Petikemas
Surabaya, sebagai berikut :
1) Setiap jam 08.00 pagi per harinya, sistem akan melaporkan total
petikemas yang telah memenuhi syarat PLP, selanjutnya secara
proporsional sistem akan membagi volume petikemas tersebut secara
merata dengan memperhatikan jumlah petikemas dalam 1 (satu) bills of
ladding (BL).
2) Kriteria petikemas import yang akan di PLP dalam 1 (satu) kapal adalah
yang telah menumpuk lebih dari 3 (tiga) hari terhitung sejak aktual
petikemas tersebut menumpuk di lapangan TPS lini I.
3) TPS lini II wajib melaporkan kondisi YOR per hari maksimal pukul 08.00
WIB kepada PT. Terminal Petikemas Surabaya melalui Web Access

Gambar 4 Web Acces TPS
Sumber : www.tps.co.id:81/webaccess/
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Gambar diatas adalah gambar web access yang terintegrasi dengan
Otoritas Pelabuhan, Karantina, Bea Cukai dan TPS Lini II.
4) TPS lini II yang tidak melaporkan YOR pada hari yang sama, selambatlambatnya 1 (satu) jam sebelum pengiriman, maka sistem akan
menganggap kapasitas TPS Lini II tersebut telah mencapai 65%.
5) Proses pengiriman permohonan PLP dilakukan oleh sistem PT. Terminal
Petikemas Surabaya setiap pukul 09.00 ke Bea Cukai
6) Proses pengajuan dan respons PLP di PT. Terminal Petikemas Surabaya,
dilakukan melalui system TPS online yang terkoneksi dengan Bea Cukai
secara Otomatis.
7) Pembagian petikemas yang akan di PLP dilakukan per kapal, ke dalam
satu grup.
8) Pembagian kontainer terhadap TPS lini II dalam satu grup yaitu :
a. Prosentase dasar akan pembagian akan diberikan sama rata untuk
masing-masing TPS lini II
b. Alokasi pembagian jumlah petikemas dalam 1 (satu) grup akan
dilakukan sesuai dengan prosentasi pembagiannya terlebih dahulu.
c. Pengiriman akan dilakukan maksimum sebesar sisa kapasitas yang
tersedia sampai dengan kapasitas TPS lini II mencapai maksimum 65
persen.
d. Posisi TPS lini II dalam 1 (satu) grup berurut dan urutan dirotasi di
dalam satu grup terhadap setiap pengiriman volume PLP.
e. Ketika volume PLP yang diberikan ke salah satu TPS lini II lebih
besar dari pada kapasitas YOR (65%) di TPS lini II, maka kelebihan
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volume PLP tersebut akan di alokasikan ke TPS lini II sesuai
urutannya di grup yang sama dengan memperhatikan ketentuan tidak
memecah volume dalam satu BL.
f. Jika sampai urutan terakhir masih ada kelebihan volume PLP, maka
sisa volume tersebut akan ditumpuk di lapangan PT. Terminal
Petikemas Surabaya dan tidak akan dikirimkan ulang.
Group
1

2

3

Depo
P3
PSI
CDL
IJS
PSU
MBA
KPL
SSS
MSI

Kapasitas
1000
700
600
2000
1500
1000
1100
700
800

Tabel 1 Pembagian Grup PLP
Sumber : Dokumen Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak

Gambar 5 Pola Pembagian PLP
Sumber : Dokumen Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahsan seksi fasilitas dan
pengawasan pelabuhan bahwa kebijakan tata cara pemindahan barang yang
melewati batas waktu penumpukan (long stay) di Terminal Petikemas sudah
berjalan dengan baik dan tidak ada kendala hal ini dibuktikan dengan adanya
laporan realisasi pemindahan barang oleh PT. Terminal Petikemas Surabaya dan
Berita acara kesepakatan antara TPS Lini 1 ( Terminal Petikemas Surabaya dengan
ASDEKI yang menentukan Depo (PLP) TPS Lini II.

Gambar 6 Data Realisasi Pemindahan Lapangan Penumpukan Oktober 2019
Sumber : Dokumen Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak
C.

Analisis Pengaruh Implementasi tata cara pemindahan barang yang
melewati batas waktu penumpukan (long stay) di Pelabuhan
Tanjung Perak terhadap dwelling time jalur hijau di Terminal
Petikemas Surabaya.

Dwelling time adalah waktu berapa lama petikemas impor ditimbun di
lapangan penumpukan lini 1 pelabuhan sejak dibongkar dari kapal sampai dengan
barang keluar dari lini 1. Dwelling Time Sebelum adanya Surat keputusan Kepala
Kantor

Otoritas

Pelabuhan

Utama

Tanjung

Perak

dengan

Nomor

:

HK.2.06/05/05/op.tpr-19 tentang tata cara pemindahan barang yang melewati batas
waktu penumpukan (long stay) di Pelabuhan Tanjung Perak, dwelling time di
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Pelabuhan Tanjung Perak khususnya Terminal Petikemas Surabaya masih
mencapai angka 4,8 hari, itu terjadi pada bulan Januari 2019.
Namun setelah adanya surat keputusan tersebut dan juga dengan
implementasi yang baik dari Operator Terminal dan badan-badan terkait angka
tersebut turun menjadi 3,8 hari pada bulan januari 2020.Bukan hanya itu saja
peneliti juga melakukan perbandingan data angka dwelling time 6 (enam) bulan
sebelum dan sesudah adanya SK.
BULAN
TAHUN

Disc to
Stack

MARET
2019
APRIL 2019
MEI 2019
JUNI 2019
JULI 2019
AGUSTUS
2019
TOTAL
RATA – RATA

Stack to
Customs
Clearance

Customs
Clearance to
Job Delivery

Job
Delivery
to Gate In

Gate In to
Gate Out

Dwelling
Time

0,02

1,62

0,91

0,86

0,04

3,46

0,02
0,02
0,02
0,02

1,77
1,64
1,69
1,55

0,93
0,84
0,91
0,81

0,96
1,00
0,82
0,83

0,04
0,04
0,04
0,03

3,73
3,57
3,48
3,24

0,02

1,41

0,77

0,79

0,03

3,02
20,5
3,41

Tabel 2 Data Dwelling Time 6 (enam) bulan sebelum adanya SK
Sumber : www.dwelling.pelindo.co.id ,data di olah Peneliti

BULAN TAHUN

SEPTEMBER
2019
OKTOBER 2019
NOVEMBER
2019
DESEMBER
2019
JANUARI 2020
FEBRUARI 2020
TOTAL
RATA – RATA

Disc to
Stack

Stack to
Customs
Clearance

0,02

1,56

0,02

Customs
Clearance to
Job
Delivery

Job
Delivery
to Gate In

Gate In to
Gate Out

Dwelling
Time

0,76

0,74

0,03

3,12

1,37

0,77

0,73

0,03

2,92

0,02

1,31

0,75

0,8

0,03

2,9

0,02

1,47

0,73

0,78

0,04

3,04

0,02
0,02

1,99
1,29

0,86
0,68

0,87
0,79

0,03
0,03

3,78
2,81
18,57
3,095

Tabel 3Data Dwelling Time 6 (enam) bulan sesudah adanya SK
Sumber : www.dwelling.pelindo.co.id ,data di olah Peneliti
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Melihat kedua data di atas adalah bahwa sesudah adanya SK. Terjadi
penurunan angka dwelling time. Rata-rata dwelling time 6 (enam) bulan sebelum
adanya SK. yaitu 3,41 hari , dan rata-rata dwelling time 6 (enam) bulan sesudah
adanya SK. yaitu 3,09 hari, sehingga memiliki selisih penurunan angka dwelling
time 0,4 hari.
Namun pada Bulan Januari 2020 terjadi peningkatan dwelling time yaitu 3,78
hari. Jika melihat dari data yang ada proses stuck to custom clearance
membutuhkan waktu (2) dua hari, Proses tersebut adalah proses pengurusan
dokumen dan persetujuan Bea Cukai untuk barang tersebut apakah memerlukan
proses pemeriksaan (custom clearance) atau tidak, disini peneliti melihat kurang
adanya keterbukaan data oleh Bea Cukai terkait data Container yang memerlukan
pemeriksaan (custom clearance)
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Deddy Tri seksi Fasilitas
dan pengawasan pelabuhan bahwa memang terjadi penurunan angka dwelling time
setelah adanya Surat keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung
Perak dengan Nomor : HK.2.06/05/05/op.tpr-19 tentang tata cara pemindahan
barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di Pelabuhan Tanjung
Perak dan juga kerjasama yang baik antara Otoritas Pelabuhan, Operator Terminal
dalam hal ini Terminal

Petikemas Surabaya dan badan-badan terkait, beliau

menambahkan bahwa faktor terjadinya dwelling time adalah kurangnya
pengetahuan proses clearance in oleh importir, tidak tersedianya tempat
penyimpanan barang (gudang) importir dan biaya penumpukan di lapangan
penumpukan TPS lini I yang murah juga dirasa aman menjadikan importir lebih
memilih barangnya berlama lama di lapangan penumpukan TPS lini 1. Namun
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setelah adanya SK. banyak yang mengikuti aturan atau tata cara yang ada karena
ada ketegasan terkait sanksi pencabutan izin usaha dan biaya yang bertambah ketika
barang harus dipindahkan ke lapangan penumpukan TPS lini II.
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BAB V
KESIMPULAN
A.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang
di teliti yaitu IMPLEMENTASI TATA CARA PEMINDAHAN BARANG YANG
MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (LONG STAY) TERHADAP
DWELLING TIME DI TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA adalah sebagai
berikut :
a. Dari hasil pengamatan di lapangan peneliti mengambil kesimpulan
bahwa IMPLEMENTASI TATA CARA PEMINDAHAN BARANG
YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (LONG
STAY)

TERHADAP

DWELLING

TIME

DI

TERMINAL

PETIKEMAS SURABAYA berjalan dengan baik, dan sinergi antara
Operator Terminal, Otoritas Pelabuhan, dan badan-badan terkait
menjadi lebih baik . hal ini dibuktikan dengan adanya Berita acara
kesepakatan antara TPS lini 1 dengan TPS lini II, Website PT. Terminal
Petikemas (Web Access) yang awalnya hanya untuk di akses pengguna
jasa, bisa diakses oleh Otoritas Pelabuhan, Karantina Pelabuhan dan
Bea Cukai. Ditambah laporan data realisasi pemindahan lapangan
penumpukan yang setiap hari dilaporkan kepada Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya.
Adapun

hal yang menjadi pandangan peneliti dalam menilai

Implementasi tata cara pemindahan barang yang melewati batas waktu
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penumpukan (longstay) di Terminal Petikemas Surabaya berjalan
dengan baik adalah
a) Adanya Web yang terintegrasi antara Operator Terminal dan Badan
Badan terkait.
b) Adanya penurunan angka dwelling time di Terminal Petikemas
Surabaya dengan membandingkan rata rata dwelling time 6 (enam)
bulan sebelum dan sesudah memiliki selisih 0,4 hari, juga
memenuhi

standar

yaitu

3

hari.

Namun

masih

kurang

keterbukaannya data oleh Bea Cukai menjadikan dwelling time
pada bulan Januari mengalami peningkatan.
c) Data realisasi pemindahan lapangan penumpukan per hari.
B.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka direkomendasikan
saran saran sebagai berikut :
a) Mengusulkan adanya pembukaan sistem informasi dari Bea Cukai
untuk transparansi sehingga pengguna jasa bisa mengetahui berapa
jumlah container yang diapprove, direject maupun dicancel.
b) Memberlakukan tarif yang mahal untuk penumpukan di Lapangan
TPS lini I agar pemilik barang sesegera mungkin mengurus proses
clearance dan segera mengeluarkan barang atau mengambil
barangnya, karena hal ini juga diberlakukan di Pelabuhan di Negara
Singapura.
c) Perlu di bentuknya tim secara khusus untuk mengawasi dan
menertibkan

kegiatan

Pemindahan

Lapangan

Penumpukan/
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melakukan penambahan staf kantor Otoritas Pelabuhan Utama
Tanjung Perak yang masih terbatas agar pelaksanaan PLP bisa
berjalan lebih baik, sehingga angka dwelling time di Pelabuhan
Tanjung Perak termasuk Terminal Petikemas Surabaya mampu
bersaing dengan Negara Malaysia.
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