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PANDANGAN DWELLING TIME BERDASARKAN 

PRE-CLEARANCE, CUSTOMS CLEARANCE DAN POST CLEARANCE 

 

Oleh: Rudy Sangian | Senior Consultant at Supply Chain Indonesia 

 
Dwelling time masih menjadi permasalahan yang harus segera diatasi 
apabila pemerintah ingin mengurangi biaya logistik di Indonesia. 
 
Koordinasi yang baik antar instansi dipelabuhan dan para pengguna jasa 
juga harus segera dilakukan agar dwelling time di pelabuhan dapat  

berkurang sedikit demi sedikit. 
 
Dari tabel dibawah ini maka dapat dilihat trend angkutan Internasional itu 70% mendominasi 
angkutan barang yang memerlukan pengawasan bea cukai. 
 

 
 

Instansi bea cukai mulai menelusuri bahwa lamanya barang-barang tersebut berkenaan dengan 
LARTAS sebesar 51% dari total TEUs yang dibongkar di pelabuhan Tanjung Priok, padahal barang-
barang yang dibongkar muat sebanyak kurang lebih 7 juta TEUS di Pelabuhan Priok berdasarkan 
sumber dari paparan Dirut Pelindo II di bawah ini adalah tidak semua barang-barang tersebut 
dalam pengawasan bea cukai. 
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Produksi Bongkar Muat Priok pada tahun 2012 adalah 6.2 juta TEUs. Total luas lahan lini I quay 
yard berdasarkan Laporan Tahunan Pelindo II yang dapat dilihat pada 
http://www.indonesiaport.co.id/sub/laporan-tahunan.html adalah 152.3 Ha, dengan demikian 
daya tampung lini I quay yard Priok berdasarkan hitungan perkiraan GSL capacity adalah 270,687 
TEUs (sudah dikurangi 35% untuk jalannya truk, alat LOLO dll), Jika jumlah hari kerja setahun itu 
360 hari maka untuk mencapai produksi bongkar muat Priok sebesar 6.2 juta TEUs itu 
memerlukan rata-rata waktu inap kontainer sebesar 15.7 hari. 
 
Saya coba exercise angka dwelling time Priok berdasarkan 5,5 hari dengan cara sebagai berikut: 

1. Katakanlah dari 70% dari Produksi Bongkar 6,2 Juta TEUs itu adalah barang-barang yang 
berkenaan Pengawasan Pabean menjadi 4,340,000 TEUs 

2. Katakanlah dari luas Lini I Quay Yard sebesar 152.3 Ha itu dipakai semua untuk barang-
barang Pengawasan Bea Cukai 

3. Maka dalam kurun waktu 360 hari untuk mencapai produksi bongkar muat 4,340,000 
TEUs itu memerlukan rata-rata inap kontainer selama 22.4 hari.  

4. Atau mengikuti data-data dwelling time 5,5 hari akan menghasilkan produksi bongkar 
muat priok mencapai 17,717,695 TEUs; jauh sekali dibanding dengan 4,340,000 TEUs 
dengan selisih sebesar 13,377,694 TEUs. 

Exercise di atas menyebabkan biaya logistik Indonesia itu mengambil porsi 30% dari PDB-nya, 
adalah hal yang tidak rasional, jika dwelling time Priok itu 5,5 hari dan porsi PDB-nya masih tetap 
30% atau, bisa saja dwelling time Priok itu 5,5 hari namun ada sejumlah kurang lebih 13 juta TEUs 
tidak dapat ditelusuri keberadaannya sehingga Biaya Logistik masih mengambil porsi 30% dari 
PDB. 

Lama inap kontainer di lini I quay yard dihitung dari tanggal kontainer keluar GATE lini I quay yard 
dikurangi dengan tanggal kontainer ditempatkan di lini I quay yard dan perhitungan ini hanya di 
Pelabuhan Pontianak sepanjang pengetahuan saya di lapangan. Adapun Priok itu masih diambil 
dari tanggal ETA (Estimate Time Arrival) dan dapat dilihat pada kwitansi tagihan overbrengen 
untuk pembayaran demurrage cost yang progressive. 

Estimasi daya tampung lini I quay yard itu jika dianggap kosong; maka selalu untuk sekali 
menyimpan kontainer berkisar pada kapasitas 270,687 TEUs dengan rata-rata tier 3.5 yang 
diambil dari jika empty container dapat ditumpuk setinggi 7 tier dan jika full container hanya 
dapat ditumpuk 3 tier. 

Semakin singkat diletakan di lini I quay yard maka semakin banyak produksi bongkar muat yang 
dapat diraih dalam kurun waktu 360 hari. 

Singkat atau tidaknya kontainer berada di lini I quay yard tidak dapat dilihat satu-satunya 
penyebab biaya logistik itu tinggi. 
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Pada gambar di atas, kapal bisa berlama-lama berada di tambatan disebabkan oleh: 

1. Cuaca 
2. Kerusakan alat 
3. Tidak tersedianya blok space bongkar muat di Lini I Quay Yard yang disebabkan oleh truk 

masuk keluar pelabuhan datang secara bersamaan di tanggal dan jam yang sama sehingga 
padat sekali di pelabuhan 

4. Kalau importir nakal dan sengaja membiarkan kontainernya itu di lahan lini I quay yard 
maka ia akan terkena demurrage cost yang progressive yang mahal 

5. Kalau harga sewa lahan lini I quay yard dibandingkan dengan harga sewa lahan di luar 
pelabuhan itu dengan mengambil contoh kwitansi tagihan yang sudah saya peroleh di 
lapangan itu tidak ada bedanya 

Kita tidak bisa membongkar adanya kebocoran atau Biaya Logistik yang tinggi di pelabuhan hanya 
mengandalkan data-data kepabeanan yang disebabkan pelabuhan itu tidak hanya menampung 
barang-barang ekspor impor tetapi ada juga barang-barang domestik 

NSW itu hanya pada cakupan barang-barang ekspor impor sehingga untuk menyelesaikan 
permasalahan di pelabuhan itu, pemerintah harus membuat SatGas Pelabuhan dibawah langsung 
komando Bapak Presiden dan dipimpin oleh mereka yang mengerti kepelabuhanan dan 
kepabeanan untuk merumuskan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) 
mengenai simplifikasi birokrasi lintas sektoral instansi pemerintah. 

Berdasarkan gambar di atas maka sistem teknologi yang akan digunakan jangan hanya fokus pada 
percepatan pengurusan dokumen saja (online electronik), tetapi ada jaminan (quality assurance) 
bahwa dapat mempercepat gerakan kapal dan barang melalui metodologi kepelabuhanan 

Perhitungan dwelling time itu tidak hanya dari sisi pre clearance, customs clearance dan post 
clearance sehingga kesalahan tidak tertumpu pada satu instansi bea cukai saja yang disebabkan di 
pelabuhan itu ada berbagai instansi dan ada berbagai pengguna jasa pelabuhan sebagaimana 
digambarkan di bawah ini. 
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Pada gambar piramida di atas penambahan DEPO/ TPS/ CFS agar dapat menjadi perhatian bagi 
pemerintah bahwa jika lini I quay yard itu penuh maka perlu dikoordinasikan dengan DEPO/ TPS/ 
CFS sebagai lahan penyangga di sekitar pelabuhan untuk menurunkan dwelling time. 

KOORDINASI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DAN KOORDINASI ANTAR PENGGUNA JASA 
PELABUHAN 
 
Upaya menurunkan dwelling time itu tidak hanya tugas pemerintah beserta instansi pemerintah 
terkait lainnya tetapi juga tugas pengguna jasa pelabuhan agar dapat berkoordinasi  dengan baik 
antara instansi, sehingga barang di lini I quay yard dapat segera dikeluarkan dari pelabuhan. 

PANDANGAN DWELLING TIME BERDASARKAN KEKUATAN DAYA TAMPUNG LINI I QUAY YARD 
PELABUHAN PRIOK 
 
Perhitungan dwelling time yaitu lamanya kontainer/ barang berada di lini I quay yard yang dapat 
dihitung berdasarkan: 

tanggal keluar container dikurangi dengan tanggal container di tempatkan di Lini I Quay Yard. 
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Pada gambar di atas dwelling time dilihat dari sisi alur inbound, padahal ada juga dwelling time 
bisa berefek lama dari sisi alur outbound. 

Dwelling time secara keseluruhan itu dapat dihitung dari produksi bongkar muat yang dihasilkan 
per tahun yang disejajarkan dengan kekuatan daya tampung lini I quay yard Pelabuhan Tanjung 
Priok sebesar 152,3 Ha yang digunakan untuk menampung kontainer hasil kegiatan bongkar muat 
keluar masuk di lini I quay yard itu selama 1 tahun (360 hari) seperti pada tabel di bawah ini. 

 

Dari perhitungan tabel di atas maka diperoleh dwelling time Pelabuhan Tanjung Priok itu 14 hari 
lamanya dan memang kesetaraannya sama dengan berbagai kajian dari peneliti konsultan lainnya 
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yaitu PDB sebesar 30% dan Indonesia tertinggi di Asean yang mana negara-negara lainnya di 
Asean hanya sebesar 10% dari PDB. 
 
SOLUSI SENTRA KOORDINASI TUNGGAL UNTUK MENURUNKAN DWELLING TIME PELABUHAN 
 
Tidak mudah membangun sentra koordinasi tunggal, karena sejak dahulu di pelabuhan itu sudah 
ada perihal semacam itu yang disebut dengan PPSA (Pusat Pelayanan Satu Atap). 
Pengamatan saya selama beberapa tahun di pelabuhan, bahwa persentase koordinasi antar 
instansi pemerintah dan persentase koordinasi antar pengguna jasa pelabuhan itu tidak 
berimbang yang disebabkan oleh: 

1. Esensi nomor BC 1.1 pada PIB itu sering terlalu lama diperoleh sehingga pada saat PIB 
ingin disimpankan lalu di-submit ke Inhouse bea cukai menjadi terkendala waktu lama 
sampai dengan 2 atau 3 hari 

2. Menunggu respon SPPB dari PIB itu tidak dapat diprediksi waktunya sehingga memberi 
kontribusi lamanya barang dikeluarkan dari lini I quay yard. SPPB merupakan indikator 
bahwa bea cukai belum bisa menerbitkan SPPB jika instansi terkait lainnya di luar bea 
cukai itu belum selesai melakukan verifikasi/inspeksi terhadap barang yang diawasinya. 

3. DO yang diterbitkan Agen Pelayaran itu memiliki durasi tanggal expired date sehingga 
jika terjadi kendala SPPB yang lama maka freight forwarder harus kembali ke kantor 
perwakilan agen pelayaran untuk menerbitkan DO yang baru lagi dengan tanggal jatuh 
temponya dan akhirnya kontainer masih berlama-lama di lini I quay yard 

4. Biaya LOLO dan Penumpukan Barang di lini I quay yard akhirnya bergeser karena 
tanggal keluar kontainer berubah, dengan demikian petugas lapangan freight 
forwarder harus mengajukan anggaran baru kepada unit keuangan perusahaanya 
untuk membayar tagihan LOLO dan Penumpukan Barang di lini I quay yard. Proses 
penetapan anggaran baru dari unit keuangan memerlukan waktu dan akhirnya 
kontainer masih berlama-lama di lini I quay yard 

5. Ketika SP2 diterbitkan maka untuk mengambil barang di lini I quay yard itu, freight 
forwarder harus memberikan dokumen SP2 kepada supir truk sehingga terjadi 
penguluran waktu untuk mengambil kontainer di lini I quay yard 

6. Terkadang koordinasi pada butir 5 di atas itu tidak menunjukkan kekompakan sehingga 
truk sudah berada di pelabuhan sementara kontainer yang mau diambil masih di atas 
kapal (belum dibongkar/ ditempatkan di lini I quay yard). 

7. Pengaturan truk masuk pelabuhan itu tidak ditata dengan baik sehingga mereka (truk-
truk) tersebut datang secara bersamaan di pelabuhan dengan fasilitas pintu masuk 
yang terbatas dan akhirnya kontainer berlama-lama di lini I quay yard 

8. Jika terjadi peralihan kontainer dari lini I quay yard ke lini II TPS atau lini TPS lainnya di 
luar pelabuhan maka perubahannya ini tidak disampaikan kepada supir truk 
pengangkut kontainer dan akhirnya kontainer berlama-lama di TPS dengan biaya 
demurrage cost progressive yang sama dengan hitungannya di lini I quay yard. 

Untuk membangun Sentra Koordinasi Tunggal itu harus dilakukan oleh mereka yang memang 
mengerti tentang mekanisme manajerial pelabuhan. Hal ini merupakan syarat utama mengenai 
Sentra Koordinasi Tunggal itu dapat menjadi solusi menekan dwelling time. 
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Sekilas tentang Supply Chain Indonesia 

Supply Chain Indonesia (SCI) merupakan lembaga independen yang bergerak dalam kegiatan 

pendidikan, pelatihan, konsultasi, penelitian, dan pengembangan bidang logistik dan supply chain 

di Indonesia. SCI menjadi wadah informasi, interaksi, dan komunikasi para praktisi, akademisi, 

birokrasi, peneliti, dan pemerhati bidang logistik dan supply chain di Indonesia. 

SCI telah berperan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja logistik untuk perusahaan-

perusahaan swasta dan BUMN. SCI juga berkontribusi dalam perbaikan dan pengembangan 

logistik melalui beberapa kementerian dan lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan 

lain-lain, termasuk dalam implementasi Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. 


