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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peran angkutan laut sangat penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, 

pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya di wilayah kepulauan 

seperti negara Indonesia. Kelebihan angkutan laut dibandingkan moda 

transportasi lain adalah angkutan barang melalui laut sangat efisien dibandingkan 

moda angkutan darat dan udara. Kapal mempunyai daya angkut yang jauh lebih 

besar dari pada moda transportasi lain.  

 Hampir semua barang impor, ekspor, dan muatan lain dalam jumlah yang besar 

di angkut dengan menggunakan kapal laut, walaupun di tempat-tempat antara 

dimana pengangkutan dilakukan terdapat fasilitas angkutan lain yang berupa angkutan 

darat dan udara. Hal ini mengingat bahwa kapal mempunyai kapasitas yang jauh lebih 

besar daripada sarana angkutan lainnya. Sebagai contoh pengangkutan minyak yang 

mencapai puluhan bahkan ribuan ton, apabila harus diangkut dengan truk tangki 

diperlukan ribuan kendaraan dan tenaga kerja. Misalnya kapal tanker 10.000 DWT bisa 

mengangkut minyak 10.000 ton atau sekitar 12.000.000 liter atau setara dengan 1000 

truk gandeng dengan kapasitas 12.000 liter (Bambang Triatmodjo, 2009). Dengan 

demikian untuk muatan dalam jumlah besar, angkutan dengan kapal akan memerlukan 

tenaga kerja lebih sedikit, dan biaya lebih murah selain itu untuk angkutan barang antar 

pulau atau negara, kapal merupakan satu-satunya sarana yang paling sesuai. 

 Untuk mendukung sarana angkutan laut diperlukan prasarana berupa pelabuhan. 

Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu wilayah atau negara 

dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau atau bahkan antar 

negara, benua dan bangsa pelabuhan menjadi simpul penting dalam arus perdagangan 
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dan distribusi barang di Indonesia maupun di dunia dimana delapan puluh lima persen 

(85%) perdagangan dunia melalui jalur laut, sementara perdagangan di Indonesia 90 % 

melalui jalur laut (Arianto Patunru et.al, 2007).  

 Pelabuhan merupakan tempat berlabuh kapal untuk melakukan berbagai kegiatan 

seperti menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang, pengisian 

bahan bakar dan air bersih, dan lain sebagainya untuk itu diperlukan pelayanan 

pelabuhan yang baik pada kegiatan-kegiatan tersebut. 

Pelayanan yang baik merupakan pelayanan yang aman dan efisien terhadap pengguna 

pelabuhan dan membutuhkan kinerja yang baik dalam pelayanan pelabuhan. 

Pelayanan yang buruk dari pelabuhan akan berdampak besar bagi kegiatan 

perdagangan dan distribusi barang di Indonesia. Dengan fungsinya tersebut maka 

pembangunan pelabuhan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara sosial 

ekonomi maupun secara teknik. 

 Pelabuhan Laut  Babang  merupakan salah satu aicon pintu masuk 

kabupaten Halmahera selatan di kalangan masyarkat , pelabuhan laut Babang 

juga merupakan surat yang terbuka bagi pelayanan masyarakat  sehingga  dalam 

proses perkembangan   kedepan menjadi salah satu tolak ukur bagi pemerintah 

pusat maupun kabupaten dengan demikian Pelabuhan Laut Babang  merupakan 

salah satu kebutuhan Primer dalam bidang Pembangunan Infrakstruktur yang 

ada di kabupaten ini, sehingga pelabuhan laut babang juga berperan  sangat 

penting dalam Proses pengembangan Sumber Daya Manusia,  perekonomian, 

Pembangunan, Sosial, Budaya, Parwisata, Pertanian, Perkebunan  di kabupaten 

Halmahera Selatan .  

 Pelabuhan Laut Babang sesuai Fungsi dan peruntukannya  perlu 

pengembangan kedepan dalam bidang keselamatan,sehingga fasilitas 

http://et.al/
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pelabuhan, keselamatan pelayaran  yang  akan di utamakan dalam proses 

pengembangan. 

Pelabuhan laut babang dilihat fungsi dan peruntukannya, masih 

mengutamakan keselamatan pelayaran dan fasilitas, terutama olah Gerak kapal 

saat tambat di dermaga, bongkar muat barang tempat penampungan peti kemas 

untuk pelabuhan babang ini masih dalam taraf pengembangan kedepan 

sehingga dalam bidang keselamatan pelayaran  yang harus di sediakan terutama 

lampu – lampu Nafigasi (suar) yang  belum ada sampai saat ini, fandel yang 

rusak  ada di dermaga perlu di ganti , kapal –kapal  yang pola trayek linier  dan 

tramper masuk  di pelabuhan  babang  bisa  melihat posisi dan letak Pelabuhan 

Laut Babang selain itu Setiap hari pelabuhan ini padat dengan kegiatan-kegiatan 

seperti menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang, pengisian 

bahan bakar, dan lain-lain, salah satunya adalah kegiatan pelayanan bongkar muat peti 

kemas dimana semua barang dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia sebagai 

prasarana penunjang pendistribusian barang ke daerah-daerah yang ada di 

Kabupaten Halmahera Selatan kegiatan-kegiatan tersebut tentunya berdampak pada 

kinerja pelabuhan dimana jumlah pemakaian pelabuhan ini tiap tahunnya selalu 

meningkat sedangkan ketersediaan jumlah waktu dan tempat yang sangat terbatas 

salah satunya adalah kegiatan pelayanan peti kemas di pelabuhan Babang. 

Pelayanan operasional peti kemas pada pelabuhan Babang tidak sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan sebagai contoh tidak temapt penampungan peti kemas yang 

terlalu kecil sehingga pihak pengelola pelabuhan harus melakukan langkah 

pengembngan lapangan penumpukan peti kemas sehingga berpengaruh pada kegiatan 

pelayanan operasional peti kemas belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 

maka dari itu perlu di analisis mengenai tingkat pelayanan berupa kinerja pelayanan 
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operasional peti kemas di pelabuhan Babang untuk mengetahui kapasitas lapangan 

penumpukan, kapasitas terpasang dermaga, untuk masa sekarang dan masa yang 

akan datang agar pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan Babang sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kekurangan dan keterbatasan inilah yang 

nantinya perlu diukur sejauh mana pemanfaatan fasilitas pelabuhan dengan sarana 

penunjang yang ada karena dengan kinerja pelayanan operasional peti kemas yang 

baik maka pelayanan pada masa yang akan datang meningkat sehingga nantinya 

pelabuhan Babang memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana moda angkutan laut. 

Studi ini memfokuskan pada analisis kinerja pelayanan operasional peti kemas 

di pelabuhan Babang Kabupaten Halmahera Selatan pada kondisi eksisting dan 

kemudian memproyeksikan kinerja pelayanan sampai tahun 2031. 

Selanjutnya mencari solusi yang kemungkinan dapat memperbaiki kinerja 

pelayanan peti kemas yang kurang baik demi tercapainya standarisasi kepelabuhan laut 

Indonesia Maka dari pada itu penulis mengangkat topik penilitian dengan judul 

“Analisis Kinerja Pelayanan Operasional  Peti Kemas Di Pelabuhan Babang 

Kabupaten Halmahera Selatan”, sebagai dari laporan tesis penulis. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, terdapat 

beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu sebagai berikut: 

Setiap tahunnya pengguna peti kemas di pelabuhan ini semakin meningkat ini 

menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan 

operasional dalam hal ini tentang tempat penampungan peti kemas di pelabuhan 

Babang, dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kondisi dimasa yang 

akan datang guna tercapainya standarisasi kepelabuhanan Indonesia  
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1.3.  TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk menganalisa 

kapasitas lapangan penumpukan Container Yard Occupancy (YOR), kapasitas 

terpasang dermaga untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian Tingkat Kinerja dan optimalisasi Container Terminal Pelabuhan 

peti kemas Babang Kabupaten Halmahera Selatan, merupakan bagian dari 

perencanaan transportasi terutama sistem angkutan barang.  

Manfaat penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan dan pihak 

pemerintah dalam menetapkan kebijakan optimasi, dan efisiensi operasional 

maupun pengembangan sarana Terminal Petikemas Pelabuhan Babang 

Kabupaten Halmahera Selatan, agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di 

wilayah Indonesia Timur Khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan. 

 

1.5. Batasan  Masalah 

Studi ini memfokuskan pada analisis kinerja pelayanan operasional peti 

kemas di pelabuhan Babang Kabupaten Halmahera Selatan pada kondisi 

eksisting dan kemudian memproyeksikan kinerja pelayanan sampai tahun 2031. 

Selanjutnya mencari solusi yang kemungkinan dapat memperbaiki kinerja pelayanan 

peti kemas yang kurang baik demi tercapainya standarisasi kepelabuhan laut Indonesia 

 

 

 


