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Latar Belakang 
 
 Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari  17.500 
yang memiliki potensi besar di bidang ekonomi, perdagangan antar pulau tersebut 
menggunakan beberapa moda transportasi sehingga memerlukan dukungan 
jaringan logistik yang efisien (Kusumastanto 2016). Namun perhatian yang 
diberikan pada perencanaan sistem transportasi multimodal masih relatif sedikit, 
khususnya di tingkat nasional (Russ et al. 2005). Padahal sektor transportasi 
memegang peranan kunci dalam menunjang kesejahteraan yang merata bagi 
masyarkat. Lalu lintas intermodal yang tidak baik tidak hanya berakibat terhadap 
operator terminal tetapi juga terhadap masyarakat (Chen  2010). 
 Dalam sektor ekonomi, jumlah biaya transportasi memiliki porsi yang 
besar. Hal ini menjadi tantangan bagi operator peti kemas dan penyedia jasa logistik 
untuk dapat membuat harga  lebih murah, operasional lebih cepat dan layanan lebih 
baik (Salam and Khan  2016). 
 Pelabuhan di seluruh dunia saat ini saling berlomba untuk membangun 
sebuah terminal peti kemas paling modern. Namun kapasitas pelabuhan belum 
cukup meningkat untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan volume, sehingga 
berdampak terhadap kemacetan di sekitar pelabuhan (Maloni and Jackson  2007).  
 Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama dalam kegiatan ekspor 
dan import di Indonesia masih menghadapi ancaman kemacetan truk peti kemas 
yang masuk/keluar area pelabuhan. Dampak dari kemacetan bisa tersebar ke arah 
Barat - Jl RE Martadinata, arah Selatan - Jl Yos Sudarso dan arah Timur - Jl Jampea 
hingga Cakung- Cilincing.  
 Kemacetan truk peti kemas di terminal adalah sebuah fenomena yang tidak 
diharapkan di seluruh dunia. Hal ini terjadi karena: banyaknya truk yang beroperasi 
di terminal pada saat itu, rendahnya pemanfaatan aset kendaraan (truk peti kemas) 
dimana terdapat slot kosong yang ada dalam chassis truk peti kemas dan. perjalanan 
dilakukan dimana truk tanpa membawa satupun peti kemas baik full maupun empty 
(Islam et al. 2013). 
 Konsekuensi dari kemacetan adalah terlambatnya truk di terminal yang 
akan mengakibatkan tambahan biaya terhadap barang kepada customer. Pada saat 
truk terhenti di pelabuhan, sopir truk kehilangan pendapatan dan itu menjadi beban 
perusahaan truk. Kemacetan tidak hanya merugikan pemilik barang dan operasional 
tetapi juga lingkungan karena meningkat emisi greenhouse gas (GHG) dalam 
jumlah besar, komunitas lokal karena peningkatan NOx, PM dan berbagai polutan 
lain yang berbahaya (Huynh 2005). Emisi dari aktivitas transportasi berakibat 
terhadap perubahan iklim dalam skala global dan merusak kualitas air dan 
kesehatan manusia di area regional dan perkotaan (Wheeler 2010). Pengurangan 
emisi CO2 dan pengurangan perjalanan truk yang kosong bisa dilakukan dengan 
melakukan kolaborasi antar moda transportasi (Odijk 2009). Armada truk 
menghabiskan waktu pada saat berhenti (idle) di pelabuhan akibat macet untuk 
periode waktu yang lama (terutama truk yang sudah tua). Truk ini akan 
menghasilkan emisi dari knalpot yang akan mengakibatkan kanker dan memicu 
asma serta mempercepat penyakit jantung. Resiko ini akan diterima oleh sopir truk, 
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pekerja terminal dan masyarakat sekitar yang menghirup udara yang sudah terkena 
polusi. Bahkan, truk yang mesinnya menyala namun dalam kondisi berhenti akan 
berkontribusi terhadap pemanasan global dan menguras pasokan minyak 
(Gustafsson and Sternad  2016).  
 Untuk mengurangi dominasi truk peti kemas, di beberapa negara 
berkembang mencoba melakukan optimalisasi dengan moda kereta api (Juan  et al.  
2013). Pemerintah melalui Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan 
Kementrian Perhubungan melakukan upaya dengan mengaktifkan jalur Kereta Api. 
Kereta Api diharapkan bisa langsung membawa peti kemas dari PT. Jakarta 
International Container Terminal (JICT) menuju Cikarang Dry Port (CDP). Upaya 
lainnya dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II dengan rencana membangun 
jalur transportasi peti kemas melalui sungai dengan sebutan Cikarang-Bekasi-Laut 
(CBL). Peti kemas dibawa melalui jalur sungai CBL dengan menggunakan 
tongkang. Upaya-upaya ini diperlukan sebagai solusi untuk mengurangi antrian 
truk peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.  
 Arus peti kemas melalui Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan oleh empat 
operator yaitu: PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) membawahi beberapa Terminal 
Operator (TO) untuk menangani kegiatan domestik dan internasional 
(ekspor/impor), sementara PT. JICT, KSO Terminal Peti kemas Koja (TPK Koja) 
dan New Port Container Terminal 1 (NPCT1) menangani kegiatan peti kemas 
internasional (ekspor/impor) saja. Total peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok di 
akhir tahun 2015 sebanyak 5.200.122 TEUs (twenty equivalent units) atau 
3.780.064 boxes dengan market share berdasarkan boxes: PT.PTP 43,1 %, PT. JICT 
39,7 % dan KSO. TPK Koja 17,2%. Sementara jumlah peti kemas tahun 2016 
sebanyak 5.518.729 TEUs atau 4.035.126 boxes. Dengan market share berdasarkan 
boxes: PT. PTP 48,5 %, PT. JICT 36,4 %, KSO. TPK Koja 13,9 % dan PT. NPCT1 
sebanyak 1,2 %.  
 Dalam perspektif yang lebih luas, pemerintah memiliki visi untuk 
meningkatkan daya saing nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui integrasi secara nasional dan terhubung secara internasional yang 
dituangkan dalam Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Dalam Cetak 
Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional disebutkan, logistik adalah bagian 
dari rantai pasok (supply chain) yang menangani arus barang, arus informasi dan 
arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), 
transportasi (transportation), distribusi (distribution), dan pelayanan pengantaran 
(delivery services) sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang 
dikehendaki konsumen, secara aman, efektif dan efisien, mulai dari titik asal (point 
of origin) sampai dengan titik tujuan (point of destination). Pada tanggal 15 Juni 
2017, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XV tentang 
Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional. Salah satu 
tujuan yang tercantum dalam poin 2 (B) adalah mengurangi biaya operasional jasa 
transportasi. 
 Terminal peti kemas memainkan peranan utama dalam sektor logistik 
(Asperen et al.  2011). Transportasi peti kemas melalui truk menjadi bagian yang 
sangat dibutuhkan dari rantai pasok logistik peti kemas, sejak kapal ataupun kereta 
tidak mampu menyediakan layanan door to door (Zhang  et al.   2010).  Selama ini 
industry di Indonesia pada umumnya lebih berfokus kepada peningkatan efisiensi 
proses (proses fungsional) dan belum menerapkan konsep logistik secara utuh 
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(Mulyadi 2011). Permasalahan transportasi dengan truk peti kemas adalah bahasan 
yang penting dalam kemutakhiran logistik peti kemas di seluruh dunia (Zhang et 
al.  2013).  Aktivitas logistik saat ini, secara khusus terminal peti kemas sudah 
mencapai tingkat yang begitu komplek sehingga diperlukan peningkatan/ 
improvement solusi secara ilmiah (Kiani et al.  2009).  
 Berdasarkan survey dari World Bank tahun 2016 disebutkan bahwa logistic 
performance index (LPI) Indonesia berada diperingkat 63 dengan score 2,98. Pada 
tahun 2016 terjadi penurunan 10 tingkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang 
berada di peringkat 53 dengan score 3,08. Sementara Singapura, Malaysia dan 
Thailand berada pada ranking 5, 32 dan 45. World Bank State of Logistics Indonesia 
(2013) menyebutkan bahwa biaya logistik tahun 2011 sebesar 24% dari Produk 
Domestik Bruto (PDB) dengan nominal Rp 1.830 trilyun.  
 Luasnya cakupan sektor logistik dalam negeri yang diiringi dengan 
keberagaman masalah di tiap sektor dan tiap wilayah akan menjadi tantangan 
tersendiri dalam mengurai permasalahan logistik yang ada. Tentu saja ini bisa 
dilakukan dengan semangat kebersamaan dan visi yang sama dari masing-masing 
sektor untuk melakukan berbagai upaya dalam melakukan peningkatan performa 
logistik, dengan melakukan optimalisasi dari kondisi yang ada saat ini.  
 Program pemerintah dan swasta untuk mengurangi biaya logistik, 
diharapkan menjadi perhatian stakeholder pelabuhan termasuk para akademisi. 
Berdasarkan hal tersebut diatas maka penelitian ini sangat diperlukan untuk 
menjawab masalah tingginya biaya logistik dari sudut pandang ketidakefisienan 
operasional truk peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga dihasilkan 
manajemen operasional truk petikemas yang optimal dan efisien.  
 

Perumusan Masalah 
 
 Pertumbuhan volume peti kemas secara berkesinambungan meletakkan 
beban yang signifikan terhadap operasional sisi darat dari pelabuhan. Banyak 
pelabuhan mengalami masalah serius antara gate dan lapangan karena jumlah truk 
yang datang ke terminal pada periode puncak (Zhang and  Zheng 2013).  
 Contoh dari perjalan truk kosong adalah bukti yang terjadi di seluruh dunia 
hal ini biasa disebut permasalahan Pick up and delivery problems (PDPs) dimana 
hal ini termasuk dalam pemasalahan rute kendaraan (Vehicle routing problem - 
VRP) (Berbeglia  et al.  2009). Salah satu solusi yang diterapkan di Amerika adalah 
membuat truck appointment system (TAS). TAS diharapkan bisa mengatur truk agar 
mampu mengurangi keterlambatan truk, ini dibuat pertama kali sebagai tanggapan 
dari Assembly Bill 2650 (AB 2650). AB 2650 adalah aturan dimana operator 
terminal harus membayar denda sebesar USD 250 setiap kali truk menghabiskan 
waktu lebih dari 30 menit menunggu di pintu masuk gate terminal yang diakibatkan 
oleh terminal peti kemas. Sistem ini diaktifkan untuk menghindari panjangnya 
antrian truk di pintu gate pelabuhan Los Angeles - Long Beach dan Oakland. 
Pemerintah Amerika memberikan pilihan kepada terminal dengan dua cara untuk 
terhindar dari membayar denda:  menerapkan truck appointment system atau 
memperpanjang waktu di gate. (Zhaoa and Goodchildb 2013).   
 Meskipun truk “dituduh” sebagai biang kemacetan dan polusi di pelabuhan, 
namun armada truk tetap menjadi primadona dalam angkutan peti kemas. Beberapa 
keunggulan dari penggunaan armada truk yang disebutkan dalam Lampiran Cetak 
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Biru Sislognas adalah dapat melayani layanan door-to-door karena aksesibilitas 
dan fleksibilitas yang tinggi, serta intransit visibility yang sangat baik. Inilah 
karakteristik dari angkutan truk yang menyebabkan moda ini banyak dipilih untuk 
pengiriman barang-barang jadi. 
 Berdasarkan pengamatan di lapangan, kemacetan truk peti kemas di 
Pelabuhan Tanjung Priok ini sebagai salah satu dampak inefisiensi operasional truk 
peti kemas yang masuk dan keluar pelabuhan. Pada saat truk peti kemas melakukan 
kegiatan ekspor (pick up), truk membawa peti kemas menuju pelabuhan dan keluar 
kosong (tanpa membawa peti kemas). Namun sebaliknya untuk kegiatan impor 
yaitu truk masuk dalam keadaan tanpa membawa peti kemas dan keluar dengan 
membawa peti kemas, hal ini bisa dilihat pada Gambar.1 

 
Dari uraian tersebut maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Terdapat aktivitas kegiatan operasional truk yang tidak efisien yakni,  truk 
impor menuju terminal tanpa membawa peti kemas dan terdapat truk ekspor 
keluar terminal tanpa membawa peti kemas.  

2. Perlunya melakukan identifikasi secara populasi terhadap pola gerakan truk 
dan jumlah total truk yang beroperasi di satu terminal peti kemas 

3. Bagaimana membuat model penelitian yang sesuai dalam mengoptimalkan 
manajemen operasional truk peti kemas dan menghitung dampak terhadap 
biaya logistik di pelabuhan ? 
 

Tujuan Penelitian 
 
 Saat ini kompetisi antar perusahaan sedang menghadapi tantangan untuk 
menyeimbangkan kinerja bisnis dan ekonomi dengan permasalahan lingkungan. 
Kolaborasi rantai pasok dengan memasukan pengembangan lingkungan dapat 
memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup jangka 
panjang industri tersebut (Danloup et al.  2015).  Minimalisasi kerugian dan 
memaksimalkan keuntungan adalah tujuan utama dari manajemen operasi, 
sehingga diperlukan riset operasi dengan menggunakan teknik optimalisasi 
(Sartono 2011). Oleh karena itu,  perlunya pengelolaan transportasi secara 
terstruktur dan kinerjanya yang lebih efisien serta berkesinambungan dengan 
mengurangi dampak negatif dari emisi (Kopfer et al.  2013). Kemacetan di salah 

Gambar 1 Pola kegiatan truk peti kemas  
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satu simpul rantai pasok akan berdampak seperti bola salju dalam keseluruhan 
rantai pasok (Dong 2001). 
 Dalam mencapai tujuan efisiensi di sektor transportasi truk peti kemas agar 
memberikan dampak positif bagi sektor-sektor terkait, maka peneliti menentukan 
tiga tujuan sebagai berikut : 

1. Menganalisis pola kegiatan operasional truk secara faktual di terminal, hal 
ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman-pengalaman terbaik (best 
practice) yang dilakukan secara unik di salah satu terminal peti kemas. 

2. Membangun model untuk optimalisasi manajemen operasi truk peti kemas 
berdasarkan best practice.  

3. Menghitung hasil optimalisasi manajemen operasi truk peti kemas dari 
model simulasi yang dihasilkan terhadap efisiensi biaya logistik dan benefit 
lainnya di pelabuhan.  
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 
 Penelitian dilakukan terhadap truk peti kemas yang melakukan kegiatan 
pengiriman (pick up) dan penerimaan (delivery) peti kemas selama tahun 2015 dan 
2016  (24 bulan) di Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja). 
Pilihan penelitian di KSO TPK Koja karena pada saat ini sudah menerapkan sistem 
pintu otomatis (gate automation) sehingga data truk yang masuk ke terminal peti 
kemas bisa diperoleh secara lengkap dan akurat. Berdasarkan data tersebut 
dibangun model untuk optimalisasi truk peti kemas serta mengkaji manajemen 
operasional truk petikemas di pelabuhan. 
 

Manfaat Penelitian  
 
 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi tiga pihak, 
yaitu bagi pribadi peneliti, pelaku bisnis (operator) & pemerintah (regulator) dan 
lingkungan akademis. 
1. Menyelesaikan studi pada program pasca sarjana Port, Shipping and Logistics 

Management, Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SB-IPB). 
2. Memberi masukan kepada pelaku usaha dan pemerintah dalam menemukan 

solusi untuk mengurangi biaya logistik, berdasarkan praktek-praktek terbaik 
Pelabuhan Tanjung Priok.  

3. Memberikan sumbangan penelitian bagi lingkungan akademis berdasarkan 
kesesuaian dari karakteristik unik Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian 
mengenai kemacetan truk peti kemas dan logistik peti kemas masih sangat 
terbatas di Indonesia, sehingga dalam penelitian ini sangat didominasi oleh 
penelitian dari berbagai negara lain.  

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pelabuhan Tanjung Priok 

 Menurut undang-undang No.17 tahun 2008 yang dimaksud dengan 
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan yang memiliki 
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