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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pelaksanaan perpindahan barang melalui jalur laut akan menghasilkan 

perkembangan yang pesat dalam perekonomian negara. Sebagai pintu 

gerbang ekonomi, pelabuhan merupakan ujung tombak untuk kapal yang 

bersandar sebagai tempat singgah sementara bagi kapal yang membawa 

barang dengan tujuan berbeda. 

Tentunya dengan standar pelabuhan yang baik hubungan ekonomi 

Indonesia sebagai Negara Poros Maritim akan dapat diwujudkan. Pelabuhan 

merupakan tempat singgah kapal yang memiliki fasilitas pendukungnya 

yaitu kolam pelabuhan, terminal, dermaga, lapangan penumpukan, gudang, 

kantor dan fasilitas lainnya yang wajib dipenuhi oleh pengelola pelabuhan. 

Di samping itu, Sumber Daya Manusia (SDM) yang cepat, tepat dan akurat 

akan mempengaruhi perkembangan tersebut. Perpindahan barang dari satu 

wilayah ke wilayah lain dengan jalur laut semakin populer dari waktu ke 

waktu. Sejak pertengahan tahun 1950, Malcolm Mclean selaku pemilik 

perusahaan truk Sea Land meperkenalkan sistem pengangkutan container. 

Sejak saat itu perubahan pelabuhan dari sistem konvensional menjadi 

containerisasi telah merubah pelabuhan secara fisik, seperti perubahan lay 

out terminal pelabuhan, perubahan alat –alat bongkar muat untuk container, 

perubahan pengoperasian dari labour intensive menjadi capital intensive, 

dan perubahan dari sistem manual menjadi sistem komputer, serta area 

penumpukan yang di buat sedemikian rupa supaya efektif untuk menumpuk 

container.  

Container merupakan alat yang dibuat menyerupai palka kapal, yang 

dapat dipindahkan dengan mudah menggunakan alat tertentu dan memiliki 

kualitas yang standar guna mempermudah pengangkutan suatu barang 

secara sistematis dan terpadu. Container dapat digunakan untuk 
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memindahkan barang antar pulau nusantara ataupun ocean going (Ekspor 

dan Impor)  

Standarisasi pelabuhan terminal container sangat penting untuk dapat 

melaksanakan pelayanan bongkar muat container. Seperti PT. IPC Terminal 

container Cabang Tanjung Priok Jakarta, yang berusaha secara maksimal 

untuk dapat memberi pelayanan kebutuhan bongkar muat container. 

Sistem yang digunakan dalam pelayanan bongkar muat container 

merupakan bentuk usaha untuk mempermudah pelayanan bongkar muat 

container. Terminal Operasi Sistem (TOS) merupakan Aplikasi untuk 

mempermudah pengoperasian terminal container agar pengoperasian 

pelayanan container di terminal dapat berjalan dengan aman dan efisien 

untuk memenuhi kebutuhan container di kawasan terminal. 

Di PT Indonesian Port Corporation cabang Tanjung Priok Jakarta 

untuk mencapai standar terminal container, masih terbatasi dengan 

ketersediaan alat dan fasilitas yang kurang produktif dalam pelaksanaan jasa 

container. Selain fasilitas dan alat, dalam penggunaan sistem yang 

digunakan yaitu TOS Opus yang kurang maksimal, sehingga menyebabkan 

kesalahan pengoperasian kegiatan lapangan yang menyebabkan kerugian 

baik dari perusahaan ataupun costumer. Dan juga hambatan-hambatan 

perusahaan yang harus diselesaikan dengan solusi yang tepat merupakan 

syarat dalam mencapai standarisasi terminal container. Berdasarkan uraian 

di atas maka penulis mengambil judul : STANDARISASI TERMINAL 

CONTAINER MENGGUNAKAN TOS OPUS DI PT INDONESIAN 

PORT CORPORATION CABANG TANJUNG PRIOK JAKARTA “ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, serta mengingat cakupan objek 

penelitian yang luas, maka penulis membuat rumusan masalah mengenai 

standarisasi suatu terminal container di Indonesia Port Corporation terminal 

container cabang Tanjung Priok Jakarta sebagai berikut : 
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1. Fasilitas dan alat apa yang digunakan terminal container di PT 

Indonesian Port Corporation cabang Tanjung Priok Jakarta ? 

2. Bagaimana standarisasi terminal container yang menggunakan TOS Opus 

di PT Indonesian Port Corporation cabang Tanjung Priok ? 

3. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi di terminal container di PT 

Indonesian Port Corporation cabang Tanjung Priok Jakarta ? 

 

1.3 Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulis 

1. Tujuan Penulis 

Dalam pelaksanaan Praktek Darat ini penulis bertujuan untuk 

melihat dan merasakan secara langsung dunia kerja yang selama ini 

penulis kenal hanya dalam bangku perkuliahan. Sekaligus 

membandingkan dan menetapkan disiplin ilmu yang penulis dapat 

selama melaksanakan pendidikan di kampus STIMART “AMNI” 

Semarang. Dalam penulisan ini penulis mempunyai tujuan sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengetahui fasilitas dan alat terminal container di PT. 

Indonesian Port Corporation cabang Tanjung Priok Jakarta. 

b. Untuk mengetahui standarisasi terminal container menggunakan 

TOS Opus di PT Indonesian Port Corporation cabang Tanjung 

Priok Jakarta. 

c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami terminal 

container di PT Indonesian Port Corporation cabang Tanjung 

Priok Jakarta. 

2. Kegunaan Penulisan 

Dalam penyusunan dan penulisan karya tulis ini diharapkan 

dapat memperoleh kegunaan atau manfaat yang diharapkan antara lain 

sebagai berikut : 

a. Bagi Penulis 

1) Dapat membedakan dan mengoperasikan fasilitas dan alat yang 

ada di terminal container 



4 
 

 

2) Dapat mengembangkan dan mengoperasikan sistem TOS Opus 

dalam standarisasi terminal container 

3) Dapat memahami dan memberi solusi tentang hambatan-

hambatan yang terjadi di terminal container untuk mencapai 

terminal standar dalam memberi pelayanan jasa container. 

b. Bagi Perusahaan 

Bagi PT Indonesian Port Corporation cabang Tanjung Priok 

jakarta, hasil penelitian penulis dapat digunakan sebagai masukan 

untuk mengambil keputusan dan kebijakan dimasa yang akan 

datang mengenai pembaharuan fasilitas, alat dan sistem agar 

menjadi terminal container yang baik sesuai standar dalam 

pelayanan jasa container di PT Indonesian Port Corporation cabang 

Tanjung Priok Jakarta 

c. Bagi Lembaga 

merupakan perbandingan bagi penulis apa yang didapat dari teori 

di bangku kuliah dan di lapangan yang disalurkan pada hasil 

penulisan dapat menambah kepustakaan di Sekolah Tinggi Maritim 

dan Transport “AMNI” Semarang. 

d. Bagi Pembaca 

Hasil penulisan ini dapat menjadi edukasi sebagai acuan dalam hal 

wawasan informasi mengenai pengertian dan fungsi dari 

standarisasi Terminal Container bagi pembaca. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan agar dapat di peroleh saat penyusunan dan 

pembahasan karya tulis yang sistematis, terarah pada obyek masalah yang 

di pilih serta tidak bertentangan  satu sama lain, maka penulis memberikan 

gambaran secara garis besar. Penulis membagi karya tulis yamg akan di 

buat ini menjadi 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bagian. Adapun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB 1 Pendahuluan  
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Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

dan Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 

BAB 2 Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini akan dijelaskan Tinjauan Pustaka mengenai Teori-Teori 

yang digunakan Penulis dalam Penyusunan Karya Tulis dan Gambaran 

Umum PT. Indonesian Port Corporation terminal container cabang 

Tanjung Priok, Jakarta. 

BAB 3 Metodologi Penelitian 

Pada bab ini akan dibahas mengenai Metodologi Penelitian Penulis. 

Dalam hal ini yang akan dibahas adalah Jenis dan Sumber Data dan 

Metodologi Pengumpulan Data. 

BAB 4 Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan mengenai Rumusan 

Masalah yang meliputi PT. IPC terminal container babang Tanjung Priok 

Jakarta, Pihak-Pihak dalam Pengoperasian Pelabuhan, serta Pengurusan 

Dokumen untuk Pelayanan Peti Kemas di Terminal. 

BAB 5 Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir, dalam bab penutup ini penulis 

mengemukakan Kesimpulan dan Saran terhadap Penelitian penulisan di 

PT. IPC terminal container cabang Tanjung Priok Jakarta, yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perusaan sebagai langkah untuk 

peningkatan kualitas perusahaan. 


