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PUSAT PENANGANAN MUATAN PETI KEMAS TERPADU di 
GRESIK 

Dani Darusman 

0651010036 

 

ABSTRAKSI 

 Pusat Penanganan Muatan Peti Kemas Terpadu di Gresik adalah sebuah 
wadah yang mengelola dan memberikan layanan jasa distribusi Peti Kemas yang 
berada pada kebupaten Gresik, Dengan kata lain  suatu suatu kawasan di daratan 
yang melayani pengelolaan peti kemas,dan dilengkapi dengan fasilitas bongkar 
muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan 
barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum, 
serta tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan 
kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna 
mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhan sesuai dengan tingkat kebutuhan. 

Metode pembahasan yang digunakan berupa pengumpulan data yang 
mendukung diperlukannya sebuah Pusan Penanganan Muatan Peti Kemas 
Terpadu di Gresik ini, yang kemudian dianalisa disertai contoh studi kasus dan 
literatur sejenis, sehingga pencapaian akhir dapat memberi gambaran yang jelas 
mengenai obyek yang akan dirancang.  

Gagasan awal rancangan dari berdasarkan Pertumbuhan lajur ditribusi 
Peti Kemas tiap tahun semakin meningkat tajam, Tidak semua pelabuhan di 
wilayah Pebuhan dimanfaatkan untuk kegiatan kapal-kapal peti kemas. Itu 
disebabkan kondisi beberapa pelabuhan tidak memungkinkan dapat melakukan 
handling petikemas,  Karena arus petikemas harus didukung dari hinterland 
sekitarnya, kendati fasilitas pelabuhan sudah disiapkan.  

Pengertian operasi Pusat Penanganan Muatan Peti Kemas Terpadu meliputi 
manajemen kedatangan/keberangkatan kapal, bongkar/muat (B/M) barang baik 
untuk aktivitas tujuan manapun bagi kegiatan transit. 

Konsep dasar rancangan dari Pusat Penanganan Muatan Peti Kemas Terpadu 
di Gresik didapat dari sebuah tema rancang yang ingin dihadirkan, yaitu yang 
berdasarkan analogi didalam proses pertumbuhan (Biomorfik) 

 
 

Kata Kunci : Penanganan Muatan, Peti Kemas, Terpadu. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan lalu lintas barang yang didistribusikan melalui 

angkutan laut selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu pada 

tahun 2006 sebesar kurang lebih 145 juta ton untuk angkutan dalam negeri, 

walaupun beberapa tahun sebelumnya cenderung menurun. Untuk muatan luar 

negeri pada angkutan periode yang sama sebesar kurang lebih 443 juta ton, 

demikian juga perkembangan volume petikemas sekitar 30% lalu-lintas 

barang untuk perdagangan luar negeri merupakan barang petikemas (Kompas, 

Minggu 13 Februari 2007). Hal di atas menunjukkan pula kegiatan 

penanganan di pelabuhan cukup besar atau cukup sibuk sesuai dengan fungsi 

utama pelabuhan sebagai gerbang utama perekonomian.  

Pertumbuhan lajur ditribusi Peti Kemas tiap tahun semakin 

meningkat tajam, Tidak semua pelabuhan di wilayah Pebuhan dimanfaatkan 

untuk kegiatan kapal-kapal peti kemas. Itu disebabkan kondisi beberapa 

pelabuhan tidak memungkinkan dapat melakukan handling petikemas,  Karena 

arus petikemas harus didukung dari hinterland sekitarnya, kendati fasilitas 

pelabuhan sudah disiapkan.  

Jumlah Peti Kemas ditentukan dalam bentuk satuan yang disebut 

dengan ”Teus”. Arus petikemas di Pelabuhan di Tanjung Perak 

(Konvensional) mencapai tercapai 206.045 Teus, dan PT.BJTI ( Berlian Jasa 

Terminal Indonesia ) mencapai 826.048 teus ini mengalami pertumbuhan 

delapan persen sedangkan PT.TPS ( Terminal Petikemas Surabaya ) mencapai 

1.181.384 Teus dan Di TPKS ( Terminal Peti Kemas Semarang ) sebanyak 

388.429 Teus. 

Tidak semua pelabuhan di wilayah Pebuhan dimanfaatkan untuk 

kegiatan kapal-kapal petikemas. Itu disebabkan kondisi beberapa pelabuhan 

tidak memungkinkan dapat melakukan handling petikemas,  Karena arus 

petikemas harus didukung dari hinterland sekitarnya 
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Tabel 1.1 Lalu Lintas Barang Melalui Pelabuhan 

JUMLAH DISTRIBUSI PETI KEMAS  

(Teus)* Uraian 

2006 2007 2008 2009 

Jumlah 7.357.325 7.589.963 8.173.264 8.264.737

Kenaikan 

rata-rata 

Presentase 

Pertumbuhan 

rata-rata 

kenaikan 0 232.638 583.301 91.473 
 

302.470 2.56 % 

* Satuan Peti Kemas 
(Sumber: PT. Pelabuhan Indonesia  (Persero), 2010) 

 

Potensi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang 

mempunyai 17.508 pulau dengan luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² 

dan luas perairannya yang jauh lebih besar lagi yaitu 3.257.483 km². Perairan 

laut Indonesia belum dimanfaatkan sebagai infrastruktur transportasi 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 

pulau dengan luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas 

perairannya yang jauh lebih besar lagi yaitu 3.257.483 km². Perairan laut 

Indonesia belum dimanfaatkan sebagai infrastruktur transportasi secara 

maksimal, masih banyak angkutan barang jarak jauh termasuk angkutan 

barang antar pulau yang menggunakan angkutan jalan raya, padahal ditinjau 

dari sisi ilmu transportasi biaya angkut menggunakan laut merupakan pilihan 

yang paling murah bila mengangkut barang dalam jumlah dan jarak tertentu 

dibanding melalui kereta api ataupun jalan raya, dan ini menjadi lebih baik 

lagi bila menggunakan peti kemas. 

Mark Levinson dalam bukunya The Box,2003 mengatakan: the 

container made shipping cheap, and by doing so changed the shape of world 

economy (penggunaan peti kemas mengakibatkan pengangkutan murah yang 

mengakibatkan perubahan ekonomi dunia). Pandangan ini juga harus 

dimanfaatkan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan angkutan barang 

dalam peti kemas dalam negeri. 
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Keunggulan peti kemas dalam sistem transportasi adalah 

intermodalitasnya yang sangat baik, karena bisa diangkut melalui jalan, kereta 

api maupun laut, karena memiliki dimensi yang baku, berat maksimal yang 

baku pula sehingga overloading seperti yang sering terjadi dijalan raya bisa 

dihindari, tidak memerlukan gudang karena bisa ditumpuk (sampai 7 lapis peti 

kemas) di lapangan terbuka, waktu bongkar muat yang singkat. sehingga 

angkutan barang dengan peti kemas dapat diangkut dengan berbagai moda 

dalam rangkaian pelayanan dari pintu ke pintu. 

Ini pulalah yang mengakibatkan tren angkutan peti kemas domestik 

sudah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, 

Tingginya pertumbuhan ini diakibatkan waktu yang lebih cepat serta biaya 

yang lebih rendah.Seiring dengan perkembangan potensi hinterland dan 

tuntutan operasional serta perkembangan teknologi angkutan laut yang 

cenderung melakukan perdagangan dunia dengan menggunakan kontainer 

serta adanya kebijakan regional/nasional perlu dilakukan Pengembangan 

Pelabuhan Gresik. Kunci pengembangan Pelabuhan Gresik adalah dengan 

Gambar 1.1 Kecepatan dan besaran gerak sarana transportasi 

(Sumber: Ben C. Gerwick,Jr. Contruction of offshore  

Structures,Jhon  wiley&Sons, 2006) 
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meningkatkan kapasitas alur pelayaran utamanya untuk pelayanan kapal-kapal 

yang melakukan kegiatan di terminal peti kemas, terminal curah cair dan 

curah kering, sehingga kedepan Pelabuhan Gresik sebagai Pelabuhan Utama 

dipersiapkan untuk menjadi hub port. Hal ini tentunya setelah melalui kajian 

potensi rencana strategi pertumbuhan kota/kawasan dengan lokasi yang 

strategis didukung kawasan andalan yaitu Surabaya, Mojokerto, Bangkalan, 

Lamongan, dan Sidoarjo, dengan kawasan, Kawasan Industri Surabaya dan 

Kawasan Industri Gresik.  

 

1.2. Maksud dan Tujuan Perancangan 

Pengangkutan barang di laut merupakan bidang kegiatan yang 

cukup penting dalam dunia perdagangan di Indonesia. Salah satu masalah 

utama dalam pengangkutan adalah pekerjaan pengepakan barang. Agar 

pengangkutan barang di laut dapat berjalan dengan lancar maka diperlukan 

peti kemas. Peti kemas memberikan beberapa banyak kegunaan antara lain 

mencegah kerusakan dan kehilangan barang; memperlancar traffic barang 

keluar dari dalam pelabuhan atau sebaliknya; serta sebagai gudang berjalan 

sehingga peti kemas dapat ditempatkan dimana saja, yaitu di tempat-tempat 

yang tidak ada fasilitas lapangan timbun terbuka. 

Maksud dan tujuan perancangan ini adalah bagaimanakah 

pelaksanaan pengangkutan barang menggunakan peti kemas yang dilakukan 

oleh Perusahaan Pengangkutan, yang meliputi pokok bahasan yaitu prosedur 

perjanjian pengangkutan, hak dan kewajiban pengirim maupun pengangkut, 

proses pelaksanaan, dan tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan 

barang menggunakan peti kemas. 

Adapun tujuan perancangan Pusat Penanganan Muatan Peti Kemas Terpadu di 

Gresik  ini adalah : 

1. Membantu masyarakat memberikan pelayanan dan kebutuhan angkutan 

Peti Kemas serta memberi kemudahan dalam proses distribusi barang 

2. Memberikan tempat bagi para exportir dan importir untuk bersosialisasi 

dan berinteraksi dengan lingkungannya.  
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3. Memberikan kawasan lahan Peti Kemas baru sebagai penunjang kapasitas 

penanganan muatan Peti Kemas yang lebih baik. 

 

1.3 Batasan dan Asumsi 

Untuk menghindari pembahasan yang ada agar tidak melebar 

sehingga dapat merambat pada masalah-masalah yang tidak perlu di bahas 

maka perlu adanya batasan-batasan yang melingkupi permasalahan yang ada. 

Dalam ruang lingkup pembahasan pada Pusat Penanganan Muatan Peti Kemas 

Terpadu ini, dimana lokasi site sudah dilakukan studi kelayakan untuk 

bangunan terisi karena telah sesuai dengan rencana pengembangan PT.Pelindo 

III (Persero) Cab.Tanjung Perak serta proyek ini untuk melayani kebutuhan 

sampai 20 tahun kedepan yang meliputi : 

1.3.1. Lingkup Pelayanan 

Lingkup pelayanan untuk Pusat Penanganan Muatan Peti Kemas 

Terpadu ini hanya untuk melayani Peti Kemas Angkutan Domestik dan 

Internasional yang selama ini semakin meningkat baik dari jumlah kapal yang 

tersedia maupun frekuensi kedatangan dan keberangkatan kapal yang semakin 

sering. Pelayanan berlaku bagi seluruh pengguna jalur distribusi laut yang 

akan dikelompokan lagi berdasarkan fasilitas sesuai kebutuhan.  

1.3.2. Daya Tampung / Kapasitas 

Dalam menentukan kapasitas Pusat Penanganan Muatan Peti 

Kemas Terpadu, faktor pertimbangan yang penting adalah : 

1. Jumlah rata-rata peti kemas perhari 

2. Jumlah rata-rata kunjungan kapal perhari 

3. Jumlah rata-rata Petikemas yang diangkut dalam 1 kapal  
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1.3.3. Realisasi Kunjungan Kapal Peti Kemas (container ship) 

Jumlah Peti Kemas maksimal pada jangka waktu 1 tahun terdapat 

2.000.000 teus, maka dapat di prediksi dengan perhitungan sbb: 

 

 

 

Jadi ditentukan kapasitas Terminal Petikemas harus dapat 

menampung minimal 5.500 teus/ hari (Berdasarkan studi kasus Terminal Peti 

Kemas Surabaya). Diasumsikan terdapat 60% distribusi Internasional (3300 

teus) dan 40% distribusi Domestik (2200 teus). Dengan rasio penumpang naik 

dan turun 1 : 1. 

Jumlah distribusi pertahun = 2.000.000 teus = 5.500 teus/ hari 
    360 hari          360 hari 

Tabel 1.2 Kajian Fungsi dan kegiatan Perencanaan Pelabuhan 

(Sumber: Soedjono Kramadibrata,2002) 
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1.4 Tahapan Perancangan 

Proyek tugas akhir ini yang berjudul Pusat Penanganan Muatan 

Peti Kemas Terpadu ini memiliki lingkup perancangan. Adapun lingkup 

perancangan dari proyek ini tercantum dibawah tabel 1.3 berikut: 

Langkah-langkah pendekatan yang dipergunakan untuk mengerti 

permasalahan dalam perencanaan Pusat Penanganan Muatan Peti Kemas 

Terpadu ini adalah sebagai berikut : 

1. Studi Obyek Pembanding 

 Pendekatan dengan cara menganalisi secara langsung terhadap obyek 

yang berhubungan langsung, sama / sebanding dengan judul pokok 

bahasan. Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sebenarnya 

yang berhubungan dengan program ruang, bentuk, aktivitas, serta 

sistem struktur yang diterapkan guna mendapatkan parameter 

kelayakan dari obyek yang dianalisis. 

2. Studi Literatur 

Secara prinsip proses pendekatannya sama, hanya saja dalam studi 

literatur ini, obyek yang dipakai sebagai studi melalui buku-buku, 

majalah, tabloid, internet, dan media lainnya yang berhubungan 

dengan Pusat Penanganan Muatan Peti Kemas Terpadu. 

3. Interview atau wawancara 

Cara untuk memperoleh data dengan cara mengadakan tanya jawab 

(wawancara) dengan responden, yang kali ini merupakan penghuni, 

pengelola, serta teknisi yang dianggap berkompeten. Ini dilakukan 

secara langsung berhadapan dengan para pengelola untuk mendukung 

dan melengkapi data yang berhubungan dengan laporan perancangan 

dan perencanaan. 

4. Studi Standarisasi 

Mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan proyek yang 

direncanakan untuk melengkapi data masukan dalam proses 

perencanaan dan perancangan. Adapun yang dibahas adalah, mengenai 

standarisasi ruang dan bentuk dalam konteks Arsitektural. 

5. Penyusun Konsep Rancangan 
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6. Gagasan Ide 

7. Penembangan Rancangan 

Tahapan skematik yang akan dilalui dalam proses perancangan proyek ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Sistematika Laporan 

Untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman yang sama tentang 

Pusat Penanganan Muatan Peti Kemas Terpadu, maka penyajian laporan ini 

melalui sistemetika pembahasan dapat memberikan secara garis besar 

gambaran mengenai isi laporan ini sebagai berikut : 

BAB 1 : 

Pada bab 1 ini berisi pendahuluan, dimana isi dari pendahuluan ini 

menjabarkan mengenai latar belakang dari pemilihan judul proyek (Pusat 

Penanganan Muatan Peti Kemas Terpadu) tugas akhir, maksud dan tujuan, 

lingkup perancangan, metode perancangan, dan sistematika laporan. 

BAB 2 : 

Merupakan pengenalan proyek, menjabarkan tentang tinjauan 

obyek rancangan yang meliputi tunjauan umum dan tinjauan khusus. Dimana 

tinjauan umum membahas pengertian judul (Pusat Penanganan Muatan Peti 

Kemas Terpadu), studi proyek sejenis, persyaratan pokok proyek, dan 

kepemilikan proyek. Sedangkan pada tinjauan khusus membahas mengenai 

Gagasan /Ide 
Proyek 

Studi Pustaka

Studi Kasus

Studi Standarisasi

Wawancara

Interpretasi Soal Kompilasi 
data 

Konsep 
Rancangan 

Makro 

Mikro 

Alternatif 2 

Pengujian 
Rancangan 

Transformasi/Gagasan 
Ide bentuk 3D 

Gagasan 
Pra Desain 

Feedback control 
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batasan dan asumsi proyek, lingkup pelayanan, aktivitas dan kebutuhan ruang, 

perhitungan luas ruang, serta pengelompokan ruang. 

BAB 3 :  

Pada bab 3 ini merupakan tinjauan lokasi perancangan yang 

menjabarkan tentang Latar Belakang Pemilihan Lokasi, penetapan Lokasi, dan 

fisik lokasi yang berisi tentang aksesibilitas, potensi Bangunan Sekitar 

dan.infrastruktur kota 

BAB 4 : 

Berisi mengenai analisa perancangan, dimana didalamnya 

menjabarkan mengenai tema yang diinginkan dalam rancangan. Serta 

beberapa analisa yang mendukung proses perancangan.  

 

 BAB 5 : 

Pada bab ini berisi mengenai konsep serta tema perancangan dari 

Pusat Penanganan Muatan Peti Kemas Terpadu di Gresik yang mendasari 

terciptanya sebuah desain rancangan. 

 BAB 6: 

Bab ini menjelaskan tentang aplikasi rancangan dari Pusat 

Penanganan Muatan Peti Kemas Terpadu di Gresik dengan menggunakan 

persyaratan-persyaratan yang ada pada bab sebelumnya, untuk kemudian 

diterapkan pada penyelesaian gambar rancangan tugas akhir. 
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