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Pelabuhan Perdagangan Bebas
Operasi Bisnis Model Baru yang Beragam

Basis Pelatihan Bakat MaritimAkademi Perkembangan Maritim

Dalam sistem maritim global, Taiwan merupakan titik pertemuan rute pelayaran yang
harus dilalui antar Pesisir Barat Amerika
Serikat dan Asia Pasifik. Karena letak geografisnya yang unik, Taiwan telah menjadi pusat
transit untuk laut dan samudera di Asia timur.
Dalam beberapa tahun terakhir, bangkitnya
perekonomian Cina, Asia Tenggara, serta
perkembangan sistem perdagangan Asia
Timur Raya. Persaingan Pelabuhan di asia
sangat sengit. Keunggulan lingkungan alami
Pelabuhan dan efisiensi peningkatan layanan
yang berkelanjutan merupakan unsur penting bagi kelanjutan Taiwan sebagai pusat
ekonomi Asia Pasifik.

Integrasi Sumber Daya, Operasi yang Inovatif
“ Dengan inovasi sebagai inti, menjelajahi dunia, menjadi
grup operator pelabuhan yang unggul di dunia ”
“ Membangun pelabuhan dengan kualitas yang luar biasa,
sehingga arus sumber daya manusia, logistik, finansial
Taiwan dapat berkonvergensi dengan dunia ”

Kantor pusat

Kantor Cabang
Keelung

Kantor Cabang
Taichung

Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan
Keelung
Taipei
Su-Ao
Taichung
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Kantor Cabang
Kaohsiung

Taiwan International Ports Corporation, Ltd. merupakan perusahaan milik negara yang merupakan
bagian dari Kementerian Perhubungan. Pada 1 Maret 2012 bersama dengan tim pemerintah membuat satu langkah kemajuan, Kementerian Perhubungan di bawah yurisdiksi-nya mendirikan
“Kementerian Transportasi Biro Kemaritiman“ dan “Taiwan International Ports Corporation, Ltd”. Biro
Port Kemaritiman bertanggung jawab atas hal kebijakan maritim dan kekuasaan umum Pelabuhan,
Taiwan International Ports Corporation, Ltd berfokus pada pengoperasian bisnis Pelabuhan, mengintegrasikan berbagai sumber daya Pelabuhan internasional dalam negeri.
Taiwan International Ports Corporation, Ltd. mengatur tujuh Pelabuhan internasional besar, yaitu
Pelabuhan Keelung, Pelabuhan Taichung, Pelabuhan Kaohsiung, Pelabuhan Hualien, Pelabuhan
Taipei, Pelabuhan Suao, dan Pelabuhan Anping, serta dipercayakan atas pengoperasian dua Pelabuhan bisnis domestik, yaitu Pelabuhan Budai dan Pelabuhan Penghu, bergabung menjadi kumpulan
Pelabuhan Taiwan dengan fungsi yang sempura. Perusahaan melalui pemikiran inovatif dan kapasitas diversifikasi manajemen, memperkuat efisiensi kinerja dan fleksibilitas Pelabuhan, memajukan
perkembangan area bisnis internasional Pelabuhan dan industri sekitarnya. Meningkatkan daya
saing Pelabuhan negara di tingkat internasional.

Kantor Cabang
Hualien

Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan
Kaohsiung
Anping
Hualien
Penghu
Budai
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Pelabuhan Perdagangan Bebas,
Operasi Bisnis Model Baru yang Beragam
Taiwan memiliki total 6 zona perdagangan bebas,
yaitu zona perdagangan bebas Pelabuhan Keelung,
Pelabuhan Taipei, Pelabuhan Suao, Pelabuhan
Taichung, Pelabuhan Kaohsiung, serta Pelabuhan
Anping.

10million

TEU
Pelabuhan Berkualitas
Hub Transit
Pelabuhan Taiwan telah memiliki kemampuan untuk
menampung berbagai jenis kapal besar untuk berlabuh, serta melalui operasi bongkar muat berkinerja
tinggi, dapat menyediakan layanan Pelabuhan yang
lebih sempurna kepada pelanggan.
Pelabuhan di Taiwan dengan “hub transit” sebagai
inti perkembangan, mengembangkan Pelabuhan
besar “puluhan juta TEU”-Pelabuhan Kaohsiung.
Sebagai tanggapan atas tren kapal berskala besar
(berskala 20.000 TEU ke atas), perusahaan selain
membangun pusat kontainer besar yang baru,
juga mengeluarkan berbagai macam program
penghargaan, mendorong pembukaan rute pelayaran baru serta menaikkan kapasitas volume
barang, agar dapat menyediakan pelanggan berbagai pilihan transportasi yang lebih nyaman.
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Zona perdagangan bebas di area Pelabuhan dirancang sebagai wilayah dalam negeri bebas tarif,
mendorong liberasi dan internasionalisasi perdagangan, membuat sirkulasi barang, manusia,
keuangan, dan teknologi yang nyaman. Perusahaan
memperoleh diskon pajak, operasi dengan tingkat
autonomi tinggi dan informatization, memungkinkan proses mendalam serta menambah rasio
pengerjaan tenaga kerja asing, mengurangi berbagai rintangan logistik, arus bisnis, arus sumber
daya manusia yang dihadapi oleh bisnis dalam
menjalankan operasi transnasional, memenuhi
kebutuhan manajemen operasi dan rantai pasokan
global, memperkuat keunggulan kompetitif bisnis.
Perusahaan mengembangkan bisnis zona perdagangan bebas di Pelabuhan, secara aktif mengembangkan LME penyimpanan logam non ferro,
lingkungan operasi kargo Multi-Country Consolidation (MCC) yang praktis, serta pengiriman laut
ekspres, e-commerce lintas batas, bisnis inovatif
zona Pelabuhan bebas seperti gudang luar negeri
(bisnis inovatif tersebut di atas dapat ditampilan
melalui gambar), memanfaatkan keunggulan zona
Pelabuhan bebas, menarik barang datang ke Taiwan
untuk transit, mendirikan pusat pengiriman di
Taiwan. Pebisnis juga dapat melalui model bisnis
kerja sama depan toko belakang pabrik dan efisiensi dari kemenangan bersama bisnis, mencapai
tujuan operasi beragam dan perluasan bisnis .

Enam Ceruk Utama

Gratis
sirkulasi
barang

Barang bebas dari pemeriksaan,
pengujian, dan pengawalan.
Laporan bulanan tersebut
diterapkan untuk peredaran
barang di wilayah pajak dalam
negeri dan daerah berikat

Manajemen
otonom

Kontrol ruang dan penyimpanan buku elektronik, Bea
Cukai. Menggunakan fungsi
audit jarak jauh

Menawarkan
preferensi
pajak

Dikecualikan dari tarif, pajak
komoditas, pajak usaha, tembakau
tembakau & pajak, kesehatan
masyarakat & kesejahteraan
karena produk tembakau, biaya
layanan promosi perdagangan,
pelayanan Pelabuhan. Asing
untung-untungan dikecualikan
dari pajak penghasilan bisnis

Layanan
satu atap

One stop konsultasi dan
pelayanan administrasi

Di dalam Perbatasan
tapi di luar
Bea Cukai

Barang dikecualikan dari bea
dan pajak yang terkait dan
bebas dari pembatasan impor
sebagaimana diatur dalam
tindakan, peraturan atau perintah lainnya

Mengizinkan
pemrosesan
yang mendalam

Pengolahan mendalam diperbolehkan untuk FTZ termasuk
perakitan, pengolahan, manufaktur, dll
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Tujuan Baru Pesiar,
Pelabuhan Selatan dan Utara
Taiwan memiliki sumber daya pariwisata yang unik,
beberapa tahun ini menarik perhatian turis kapal
pesiar dari seluruh dunia untuk berkunjung, menjadi
titik berlabuh kapal pesiar penting di Asia. Empat
kantor cabang Taiwan International Ports Corporation, Ltd berkomitmen sepenuhnya pada perkembangan tempat wisata, memperbaiki proses bea
cukai untuk turis. Demi menyambut kapal pesiar
datang ke Taiwan, secara aktif meningkatkan fasilitas
Pelabuhan, serta memadukan konsep pembangunan tepi laut, menjadi Pelabuhan kapal pesiar yang
paling memiliki pesona wisata di Asia.

Sertifikasi Pelabuhan Ekologis
Pertama di Asia
Pelabuhan Selatan dan Utara

Taiwan International Ports Corporation, Ltd. telah
menjadikan bisnis wisata pelayaran internasional
sebagai strategi penting dalam operasi diversifikasi,
berusaha sepenuhnya memadukan sumber daya
pariwisata ciri khas lokal, memajukan kemakmuran
ekonomi industri daerah, serta secara aktif mempromosikan rencana pelayaran Pelabuhan Kaohsiung,
Pelabuhan Keelung, dua Pelabuhan asal keberangkatan utara dan selatan.

Pelabuhan
Keelung

Pelabuhan
Kaohsiung

Perusahaan melalui empat orientasi penting “transportasi penumpang”, “transportasi barang”, “lingkungan Pelabuhan”, “perkembangan kota/masyarakat”
melaksanakan program dorongan Pelabuhan hijau.
Berkomitmen untuk meningkatkan kualitas transportasi penumpang dan efisiensi transportasi
barang, di saat bersamaan juga perlu mendirikan
sistem pengelolaan mandiri lingkungan Pelabuhan
yang lebih lengkap, serta membentuk jalur komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat,
bersama membangun Pelabuhan berkelanjutan
yang indah yang diinginkan oleh masyarakat.

Kawasan laut di tepi barat Taiwan memiliki medan
angin yang bagus, perusahaan secara aktif megikuti
kebijakan politik sumber energi tenaga angin lepas
pantai negara, melakukan investasi terhadap
berbagai fasilitas dasar tenaga angin pelabuhan,
layanan operasi dan pemeliharaan kapal, pelatihan
dasar keamanan, dan lain-lain. Dengan Pelabuhan
Taichung sebagai pelabuhan asal pengoperasian
tenaga angin lepas pantai, Pelabuhan Taipei sebagai
pelabuhan pengoperasian fondasi bawah air, dengan
kemampuan layanan industri tenaga angin pelabuhan Taiwan.

Sertifikasi Pelabuhan ekologis
Sertifikasi Pelabuhan ekologis (Organisasi Pelabuhan Laut Uni Eropa), merupakan sistem sertifikasi
European Sea Ports Organisation (ESPO) Uni Eropa
yang menyediakan pengawasan terhadap tingkatan ramah lingkungan Pelabuhan. Pelabuhan
Taiwan melalui ikut serta dalam sertifikasi Pelabuhan ekologis, membangun sistem pengelolaan
mandiri lingkungan, meningkatkan keseluruhan
lingkungan Pelabuhan. Saat ini bisnis Pelabuhan
internasional yang dikelola oleh perusahaan,
termasuk Keelung, Taichung, Kaohsiung, Hualien,
Taipei, Suao dan Anping, semua telah mendapat
sertifikasi Pelabuhan ekologis, merupakan satu-satunya kelompok Pelabuhan yang memperoleh
sertifikasi Pelabuhan ekologis di wilayah Asia.
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Energi terbarukan Pelabuhantenaga angin lepas pantai

Dalam beberapa tahun terakhir, TIPC telah secara
aktif mempromosikan "Mekanisme Bantuan
Pelambatan Kecepatan Pemutaran Antarmuka
Taiwan Port Group Vessel" dan telah menyiapkan
sebuah mekanisme untuk memperlambat kapal
untuk meningkatkan efektivitas pengurangan
polusi kapal sehingga berkontribusi terhadap
pembangunan berkelanjutan lingkungan.

Sumber Daya Hijau (Alam) Pelabuhan-Energi surya
Demi menanggapi penghematan energi dan pengurangan karbon, menghargai sumber daya bumi,
perusahaan di setiap wilayah Pelabuhan seperti
Pelabuhan Taichung dan Pelabuhan Kaohsiung dan
lainnya terlebih dulu terhadap atap gudang dengan
luas besar memasang panel surya, serta berusaha
mempromosikannya ke Pelabuhan lain, agar gudang
yang semula hanya berfungsi sebagai tempat penumpukan barang, berubah menjadi pelopor baru energi
terbarukan yang ramah lingkungan.
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Pelabuhan Cerdas,
Layanan Inovatif
Layanan cerdas
Perusahaan aktif membangun lingkungan WiFi,
menyediakan berbagai macam layanan komputasi
awan (cloud), pebisnis area Pelabuhan dapat
memanfaatkan layanan mobile app untuk melakukan bisnis operasi keluar masuk kapal, serta
mendapatkan informasi dinamis dan terbaru, perusahaan bongkar muatan juga dapat terhubung ke
website berbagai operasi perusahaan, mempercepat
proses dari berbagai operasi. Saat tiba di Pelabuhan
dapat segera menggunakan WiFi gratis di pusat
informasi turis untuk melihat informasi wisata.

Akademi Perkembangan Maritim Basis Pelatihan Bakat Maritim

Kebijaksanaan operasi
Sistem Pelabuhan pengelolaan otomatis

Perusahaan di Pelabuhan Taichung membangun taman pendidikan dan pelatihan,
serta pada tahun 2015 mendirikan Akademi Perkembangan Maritim, secara aktif
mendukung kebijakan pemerintah dan tren perkembangan industri, membangun
rencana pelatihan sumber daya dengan tujuan menjadi pusat pelatihan pendidikan bertingkat internasional.

Perusahaan terus mengintegrasikan sistem bisnis,
operasi Pelabuhan secara elektronik yang komprehensif, agar pelanggan dapat dengan segera mengikuti dinamika bisnis dan operasi Pelabuhan. Melalui
vessel traffic service (VTS), automatic identification
system (AIS), Identifikasi Frekuensi Radio (RFID),
alokasi kru melalui komputer, International Ship and
Port Facility Security (ISPS), sistem pemantauan
Pelabuhan (CCTV) dan perlengkapan lainnya.

Mendorong pembangunan pusat pelatihan pendidikan tenaga angin lepas
lantai, Pelatihan pebakat industri

Managemen Pengelolaan Otomatisasi

Platform cerdas

Di bagian manajemen lini belakang, serta melalui
otomatisasi toko, identifikasi kargo, pemosisi, manajemen pergudangan, pelacakan logistik, pengawasan bea cukai dan aspek lain dari aplikasi otomatis
membuat akses kapal dan arus kargo yang nyaman
dan aman.

Melalui rangkaian dan integrasi informasi sistem,
seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan (SAP ERP), sistem operasi kabinet (CATOS),
sistem layanan Pelabuhan (TPNet), sistem pintu
otomatis, dan lainnya, menyediakan pebisnis
keluar masuk sistem kapal, Pelabuhan dan
kabinet, mode operasi “one input, full service”,
pebisnis dapat lebih cepat menyelesaikan
prosedur relevan, meningkatkan efisiensi.

Berkoordinasi dengan negara untuk mendorong perkembangan industri tenaga
angin lepas pantai, mempromosikan pusat pelatihan yang sesuai dengan standar
GWO tenaga angin lepas pantai internasional, menyediakan kelas sertifikasi dan
layanan kustomisasi, melatih bakat yang diperlukan industri, mewujudkan
lokalisasi industri.
Menerapkan kelas profesional maritim internasional, meningkatkan daya
saing pebakat maritim
Demi memajukan tingkat internasionalisasi dan profesionalisme pebakat maritim
Taiwan, perusahaan menerapkan kelas profesional dari organisasi pelatihan maritim internasional terkenal seperti ICS, BIMCO, APEC, ClassNK luar negeri.

Perusahaan berencana untuk mengumpulkan
informasi mengenai lalu lintas darat dan laut ke
“platform transportasi cerdas”, melalui teknik big
data melakukan penanganan langsung, mendobrak batasan platform transportasi cerdas, untuk
menjamin kelancaran lalu lintas Pelabuhan,
meningkatkan efisiensi operasi.
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Posisi Perkembangan Pelabuhan

Pelabuhan komersial internasional

Prospek Masa Depan

‧Pelabuhan kontainer rute perjalanan laut
‧Pelabuhan pengiriman laut ekspres dan
transportasi laut dan udara
‧Pelabuhan logistik otomotif dan industri lainnya

Pelabuhan
Taipei

Pelabuhan komersial domestik

‧Pelabuhan kontainer dengan rute
pelayaran samudera
‧Pelabuhan asal keberangkatan
kapal pesiar

Pelabuhan
Keelung

Mengontrol rute pelayaran kontainer, posisi hub yang stabil
Membangun basis logistik, aktif dalam perkembangan ekonomi dan perdagangan
Mempromosikan pelayaran kapal pesiar, mengumpulkan turis pariwisata

‧Pelabuhan transportasi penumpang dan barang
dua benua dan nilai tambah industri
‧Pelabuhan penyimpanan dan transportasi energi
dan bahan pokok
‧Basis perkembangan manufaktur dekat pelabuhan

Pelabuhan
Taichung

Daur ulang asset Pelabuhan, membuka kesempatan tepi laut
Mendukung tenaga angin lepas pantai, mengembangkan bisnis beragam
Menuju Pelabuhan cerdas, mengejar perkembangan berkelanjutan

‧Pelabuhan ekspor impor barang
daerah timur
‧Pelabuhan rekreasi pariwista

Pelabuhan
Penghu

Pelabuhan
Budai

‧Pelabuhan barang curah dan pengiriman
laut ekspres
‧Pelabuhan rekreasi pariwista
‧Pelabuhan pusat kontainer antar benua
‧Pelabuhan operasi logistik cerdas
‧Pelabuhan transportasi penumpang
dan rekreasi pariwista
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‧Pelabuhan ekspor impor barang
daerah Lan Yang
‧Pelabuhan rekreasi pariwista

Pelabuhan
Hualien

‧Pelabuhan utama antar Penghu dan daerah
luar serta antar pulau
‧Pelabuhan Xiaosantong dua benua
‧Pelabuhan pariwisata dan hidrofilik

‧Pelabuhan operasi pengiriman lingkar
dan luar pulau
‧Pelabuhan pariwisata dan hidrofilik

Pelabuhan
Suao

Pelabuhan
Anping
Pelabuhan
Kaohsiung
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PORT OF
KEELUNG
Pelabuhan Keelung

Pelabuhan Kota
Dua Fokus Penumpang dan Barang
Pelabuhan Keelung berdekatan dengan wilayah daratan Cina, berjarak 378 mil laut dari
Pelabuhan Shanghai, berjarak 326 mil laut dari Pelabuhan Ningbo, dan terletak pada jalur
pelayaran yang harus dilalui di Asia Timur Laut, merupakan Pelabuhan alami yang unggul,
rata-rata kisaran pasang surut hanya 0.73 meter, pemasok dan penyedia bahan dan pemasar sumber daya pendukung industri Pelabuhan terkait sempurna, serta berdekatan
dengan pusat politik ekonomi serta pusat konsumen bagian utara. Beberapa tahun ini
berkembang ke arah dua fokus penumpang dan barang, Pelabuhan luar dengan rute pelayaran samudera berfokus pada kontainer, fungsi pengiriman termasuk kontainer dengan
rute pelayaran berdekatan dengan samudera, transportasi penumpang dan pengiriman
barang antar dua benua, tempat berlabuh kapal pesiar internasional, pusat logistik distribusi wilayah Asia dan penyimpanan dan transportasi kontainer. Barang curah utamanya
adalah kerikil, minyak, semen, perangkat keras baja, dan penanganan otomotif.

Pelabuhan Keelung pada tahun 2015 memperoleh sertifikasi Pelabuhan ekologis Eropa, mendorong berbagai kebijakan terkait Pelabuhan hijau dan tindakan
ramah lingkungan, termasuk rencana penanganan limbah di Pelabuhan,
memasang fasilitas pengolahan limpasan air limbah, dan sistem monitor
lingkungan yang beroperasi 24 jam terus menerus secara otomatis.

Selain itu, Pelabuhan Keelung melalui kerja sama dengan perusahaan swasta dalam bisnis
bongkar muat dan ruang kontainer, bertujuan mengurangi biaya operasi demi pelanggan.
Dalam Pelabuhan mengutamakan pariwisata transportasi penumpang, termasuk tempat
berlabuh kapal pesiar dan pusat turis di gudang barat dua, tiga, menampilkan budaya dan
seni, mewujudkan strategi perkembangan dua fokus penumpang dan barang, mendorong
perkembangan distrik bisnis Pelabuhan kota.
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Pelabuhan Keelung

B2

lan

Ak
s

es

Pa
nt
a

iB

ar
at
W28A

W30

7
W2

B
W28

W29

W32

W31

W3
3

B1

W25

W26

W24

A1

W22

W21

W11

W8

W12

W9

A2

W18

W5

W2

E6

1

r

ol
nT

N

M

Luas area pelabuhan

572 hektare

j
nu

e

Luas perairan 376 hektare

la

Ja

Kapal kargo curah dengan kapasitas

u
i Tim
nta

E1

sio

a
uN

Dapat menyediakan

s Pa

l
na

E15

kse
nA

E3
E2

C2

E17

E7

E4

1
W

E12

Jala

2

B
W1

si

E5

E9

E11

E10

E14

E8

W3

Pr
ov
in

W17

E16

W15

E22 E21
E19

E20

2B
W1

W7

W14

W16

W4

To
l

C1

W20

W19

W10

lan

W23

A1

W6

Ja

W3
3B

Ja

←

Lebar pelabuhan

355 meter

Kedalaman saluran air

-15~-15.5 meter

Dermaga terminal

56

Kantor Pelabuhan

Pelabuhan Perikanan

Zona Hijau

Muatan Peti Kemas

Kawasan Industri

A1

Terminal Utara Pantai Barat

B1

CSBC Corporation Taiwan Keelung

A2

Terminal Selatan Pantai Barat

B2

Pulau Tong Pan

Kantor Administrasi Pelabuhan

Muatan Curah

Area Reklamasi

Daerah Terbatas Khusus Militer

Toko wisata, jasa, dan rekreasi

Perintah Dukungan Logistik
Keelung Angkatan Laut

C1

Kawasan Rekreasi Pesisir

C2

Plaza Maritim Keelung

Kapal kontainer dengan kapasitas

10,000
TEU untuk berlabuh

Kapal pesiar dengan kapasitas

225,000
tons untuk berlabuh

Luas daratan 196 hektare
Logistik & Pergudangan

60,000
tons untuk berlabuh

(rata-rata tiga tahun terakhir 2014-2016)
Kapasitas penanganan kargo curah sekitar

Kapasitas bongkar muat kargo sekitar

14.6 juta tons/tahun

64 juta freight tons/tahun

Kapasitas penanganan kontainer sekitar

Kapasitas bongkar muat kargo sekitar

3.1 juta TEU/tahun

1.5 juta TEU/tahun
Kapasitas penanganan kargo sekitar

15

19 juta tons/tahun

Detail information
QR code
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Pelabuhan Keelung

Pelayaran Pesiar
Pelabuhan Keelung merupakan Pelabuhan kapal pesiar
tersibuk di antara Pelabuhan Taiwan lainnya, juga merupakan
basis Pelabuhan asal keberangkatan kapal pesiar yang paling
penting di Taiwan. Terletak di lokasi kota yang strategis,
memiliki sistem transportasi umum yang nyaman, ditambah
lagi berdekatan dari ibukota Taipei dan atraksi Pantai Utara,
disukai turis kapal pesiar internasional. Saat ini Pelabuhan
Keelung terminal 2-4 di pantai timur (Dong An) dan terminal
2-4 di pantai barat (Xi An) memiliki tempat berlabuh kapal
pesiar. Mulai dari 2018, dapat menyediakan kapal pesiar
dengan kapasitas 225,000 ton untuk berlabuh.
Letak geografis Pelabuhan Keelung yang strategis mempromosikan tanah air, berbagai negara Asia Tenggara
untuk menjadi sumber pelanggan pasar pariwisata kapal pesiar Pelabuhan Keelung. Setiap tahun rasio pertumbuhan jumlah penumpang rata-rata melebihi 20%, juga karena ini menarik perhatian Star Cruises, Princess Cruises, Costa dan Royal Caribbean International dan perusahaan kapal pesiar lainnya untuk berkembang. Saat musim
sibuk setiap minggu rata-rata ada 5 jadual pelayaran kapal pesiar yang berangkat dari Pelabuhan Keelung,
pilihan wisata kapal pesiar yang beragam dapat memenuhi berbagai kebutuhan penumpang, dapat dilihat jelas
industri kapal pesiar di perkembangan Pelabuhan Keelung telah mencapai tahap kesuksesan.

Zona Perdagangan Bebas
Pelabuhan Keelung dekat dengan pusat konsumsi area
metropolitan besar Taipei dan dekat dengan pusat
administrasi bisnis penting Taiwan, di sekitarnya juga
ada dukungan industri Xizhi, Nangang, Neihu dan
taman sains lainnya serta kawasan industri Da Wulun,
Ruifang, Liudu, dapat menyediakan bisnis pengiriman
kapal, bisnis logistik internasional, bisnis pergudangan,
bisnis grosir besar, operasi perdagangan ekspor impor
antar negara. Dengan Pelabuhan sebagai basis operasi,
menggunakan keuntungan zona perdagangan bebas
Pelabuhan, melaksanakan pengiriman, distribusi, reorganisasi, kargo konsolidasi multi-negara,
pengolahan sederhana, pengolahan mendalam, dan lainnya, menghemat waktu logistik, meningkatkan efisiensi operasi secara drastis.
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Penumpang di Timur Kargo di Barat,
Menciptakan Kesempatan Baru Pengiriman Barang dan Pariwisata
Rencana perkembangan Pelabuhan Keelung akhir-akhir ini setahap demi
setahap mewujudkan “Penumpang di Timur Kargo di Barat”, menggabungkan
rencana pembaruan Pelabuhan dan kota, menciptakan kemakmuran bersama
lingkaran hidup Pelabuhan dan kota, meningkatkan citra di pasar internasional,
menarik pebisnis untuk berinvestasi.
Rencana visi dan fungsi ruang dari keseluruhan perkembangan Pelabuhan
Keelung, dengan “Big U (Rencana senyum lebar Pelabuhan)” sebagai tema
perkembangan Pelabuhan, berharap dapat melalui area pengalaman budaya
Pelabuhan, area bisnis pelayaran dan budaya, area penumpang kapal pesiar, area
bisnis rekreasi tepi laut dan area kota budaya laut gunung dan area lainnya,
merencanakan pembangunan kembali “Pelabuhan hijau, menerangkan Keelung
baru”, demi mencapai garis senyuman Pelabuhan, serta menggabungkan
sumber daya tepi laut Pelabuhan Keelung dan ruang kota.

Informasi kontak
Kantor Cabang Keelung
Pelabuhan Keelung
No.1, Zhongzheng Rd., Zhongzheng Dist., Keelung City 20202, Taiwan (R.O.C.)
+886-2-2420-6100
kl.twport.com.tw
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Industri Energi Taiwan Tengah
Menambah Nilai Pelabuhan
Pelabuhan Taichung terletak di bagian tengah Taiwan, berjarak 508 mil laut dari
Pelabuhan Shanghai, berjarak 395 mil laut dari Pelabuhan Hong Kong, memegang
posisi pusat rute pelayaran Asia Timur. Pelabuhan Taichung merupakan pusat
penyimpanan barang curah daerah dan Pelabuhan kontainer dengan rute pelayaran dekat samudera, memiliki jaringan yang sempurna untuk terhubung ke luar,
serta berdampingan dengan bandara internasional Taichung, juga merupakan
Pelabuhan penting tempat berlabuh kapal pengangkut barang dan penumpang
dua benua. Bongkar muat barang utamanya adalah batubara, minyak, biji besi,
gas alam cair, semen.
Pelabuhan Taichung memiliki kawasan perkembangan industri petrokimia,
energi, manufaktur, pengolahan, pergudangan dan transportasi, layanan Pelabuhan dan rekreasi hidrofilik dan industri lainnya, dengan layanan pendukung yang
sempurna, membawa efisiensi ekonomi klaster, serta berkembang menjadi transportasi penumpang daerah, pusat penyimpanan dan transportasi kontainer, basis
industri, dan Pelabuhan bernilai tambah logistik.

21

Pelabuhan Taichung pada tahun 2015 memperoleh sertifikasi Pelabuhan ekologis Eropa,
mendorong berbagai kebijakan terkait Pelabuhan hijau dan tindakan ramah lingkungan,
termasuk merawat Lahan Basah Gaomei di
bagian utara, dan wilayah konservatif hewan
liar Daduxi di bagian selatan, mendorong
pengurangan emisi CO2 dan menggunakan
kembali energi daur ulang, serta melindungi
daerah hijau dan 200 hektare lebih taman dan
hutan, contoh perwujudan yang paling baik
adalah kebijakan ekologis dan daerah hijau,
manufaktur yang ramah lingkungan, dan
taman industri tenaga angina.
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Taiwan Blvd., Bagian 9.

Kawasan Penyangga Hutan

Kapasitas bongkar muat kargo sekitar

11

D1

124 juta freight tons/tahun
Kapasitas bongkar muat kargo sekitar

1.5 juta TEU/tahun

E1
E2

Detail information
QR code

Kantor Administrasi Penjaga Pantai
Muatan Peti Kemas

A1

Area Tanggul Utara

A2

Area Tanggul Tengah dan Selatan

Area perencanaan
Zona Industri (II)

Kapasitas penanganan kargo sekitar
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5B

Kawasan Pelayaran/Kapal Feri

(rata-rata tiga tahun terakhir 2014-2016)

74 juta tons/tahun

4B

1.8 juta TEU/tahun

C7

C4

C7
C1

Kantor Administrasi Pelabuhan

Toko wisata, jasa, dan rekreasi

Kapasitas penanganan kontainer sekitar

C2

C7
D1

Jalan Lingang

Pelabuhan Perikanan

160,000
tons untuk berlabuh
105.41 juta tons/tahun

E1

4C

5,000
TEU untuk berlabuh

Kapal pesiar dengan kapasitas

Kapasitas penanganan kargo curah sekitar

C2

4A

Luas daratan 2,903 hektare

Kapal kontainer dengan kapasitas

C2 C2

5A

-16 meter

(akan membangun perluasan
sampai dengan terminal 78)

206,000
tons untuk berlabuh

4

Kedalaman saluran air

58

C7

C7

N

Luas perairan 8,382 hektare

400 meter

Kapal kargo curah dengan kapasitas

C2

5

11,285 hektare

Lebar pelabuhan

Dermaga terminal

B2

3

Luas area pelabuhan

6

Dapat menyediakan

A1

15 14 13 12

Jalan Tol Provinsi 12

Jalan Tol 61

17 16

C2

C7

C2

18

B1

7

Jalan Tol Provinsi 17

19

E2

2

20B 20A 20 21 22 23 24 25
C7

C5

1

A2

C10

8

C2

28 29

45

C11

W1

30

44

43

W6

Kawasan Industri
C1

Zona Pelayanan (I)

C2

Zona Pelayanan (II)

C3

Zona Listrik

C4

Zona Depot Minyak CPC

C5

Zona Pengolahan Makanan

Muatan Curah

C6

Zona Industri Petrokimia

Logistik & Pergudangan

B1

Muatan Curah Utara

C7

Pengembangan Industri Pelabuhan

Zona Hijau

B2

Muatan Curah Pusat

C8

Zona Industri (I)

B3

Muatan Curah Barat

C9

Zona Industri (II)

B4

Muatan Curah Selatan (Sisi Barat)

C10

Zona Industri (III)

B5

Muatan Curah Selatan (Sisi Timur)

C11

Zona Industri (IV)

Taman Hutan Raya
Area dalam Pengembangan
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Membawa Kesempatan Baru Mal Pelabuhan
Mempromosikan Titik Baru Energi Hijau Lepas Pantai
Mal pelabuhan
Pelabuhan Taichung menarik perusahaan Jepang
Mitsui Fudosan Co., Ltd. untuk berinvestasi dan
membangun Outlet Park Mall di atas 18 hektare
lahan Pelabuhan Taichung. Di masa mendatang
dengan fasilitas rekreasi hidrofilik di pantai sekitar,
bersama berkembang menjadi “wisata jalur laut”.

Tenaga angin lepas pantai

Zona Perdagangan Bebas
Pelabuhan Taichung berfokus kepada campuran produk minyak, juga secara aktif mempromosikan
depan toko belakang pabrik, dengan model pengolahan subkontrak, menghubungkan area pintu
keluar hasil pengolahan, taman sains, dan kawasan industri Zhangbin wilayah tengah, menciptakan
efek klaster daerah, serta meningkatkan nilai tambahan barang, memenuhi berbagai kebutuhan
operasi pelanggan, seperti penyimpanan barang, perakitan kembali, pengolahan sederhana, pembuatan pengolahan, re-ekspor, dan lainnya, merupakan tempat paling baik untuk mendirikan pusat
pengiriman dan pusat logistik.

Kapal Pesiar

25

Pelabuhan Taichung berhadapan dengan
Selat Taiwan, merupakan Pelabuhan
utama tempat berlabuh kapal pesiar
internasional dan kapal feri dua benua.
Taichung memiliki monumen, budaya
dan fitur makanan yang kaya, dari Pelabuhan menuju kota Taichung kira-kira 1 jam
perjalanan. Saat ini terminal 18-19 dan
30-31 Pelabuhan Taichung memiliki
tempat berlabuh kapal pesiar, dapat
menampung paling besar 160,000 ton
kapal pesiar, serta menyediakan fasilitas
bea cukai yang sempurna.

Pelabuhan Taichung berjarak paling dekat
dengan lapangan tenaga lepas lantai, pembangunan basis Pelabuhan sempurna, kondisi jalan,
dermaga dan area belakang bagus, memenuhi
kebutuhan operasi khusus pembuatan perakitan
turbin angin. Demi mentaati kebijakan polisi
sehubungan pembangkit tenaga angin lepas
lantai, Pelabuhan Taichung selain telah memulai
membangun dermaga #5A, #5B, bersamaan
merenovasi dermaga #2, membangun dermaga
#106, untuk perakitan turbin, selain itu menyediakan 80 hektare lahan dan membangun jalan
dan fasilitas umum terkait lainnya, sebagai
kawasan industri lokalisasi komponen turbin
negara, menarik kehadiran industri terkait pembangkit tenaga angin lepas pantai dalam dan luar
negeri, membawa perkembangan rantai pasokan
peralatan dan komponen terkait dalam negeri, di
masa mendatang perusahaan juga merencanakan mempekerjakan staf dan awak kapal saat
ini, membangun dermaga, kanal kerja dan saluran
air dangkal, menyediakan layanan pengoperasian
pemeliharaan tenaga angin lepas pantai dan pelatihan keamanan, juga menerapkan kelas pelati-

han tenaga angin lepas pantai internasional,
melatih bakat industri, menjadikan Pelabuhan
Taichung sebagai kota industri tenaga angin, dan
sebagai Pelabuhan indikator energi terbarukan
internasional.

Informasi kontak
Kantor Cabang Taichung
Pelabuhan Taichung
No.2, Sec. 10, Taiwan Blvd., Wuqi Dist., Taichung City 43501, Taiwan (R.O.C.)
+886-4-2656-2611
tc.twport.com.tw
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Kontainer Pelabuhan
Hub transit

Untuk lebih meningkatkan efisiensi transportasi, jalan tol sepanjang 4.53 km
yang menghubungkan Pelabuhan Kaohsiung ke daerah luar sedang dibangun. Begitu jalan tol selesai, maka bisa mempersingkat waktu transit dan biaya
transportasi yang lebih rendah.

Pelabuhan Kaohsiung terletak di barat daya Taiwan, dan merupakan
titik transit penting untuk transportasi maritim antara Asia, Eropa dan
Amerika. Jaringan pengiriman pelabuhan Kaohsiung tersebar di lima
benua memiliki lebih dari 300 rute, dan merupakan salah satu pelabuhan kontainer terkemuka di dunia. Pelabuhan Kaohsiung adalah pelabuhan alami yang sangat baik dengan kisaran pasang surut rata-rata
0.75 meter dan kondisi laut yang stabil, yang memungkinkan berjalan
24 jam kapal. Operasi pengiriman dilakukan sepanjang tahun tanpa
hambatan karena kondisi laut yang stabil sepanjang musim.

Pelabuhan Kaohsiung telah menerapkan beberapa konstruksi berskala besar
untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menerima sertifikat
sertifikasi EcoPort Eropa pada tahun 2014 dengan mempromosikan berbagai
ukuran pelabuhan hijau. Contoh praktis terbaik meliputi fasilitas pemuatan
kargo massal, rehabilitasi ladang coklat, penyimpanan habitat burung liar di
Southern Stars Plan, dan pengembangan keragaman ekologi.

Pelabuhan Kaohsiung menyumbang sekitar 62% volume kargo impor /
ekspor Taiwan dan sekitar 70% volume pemuatan peti kemas di
Taiwan, yang menangani volume tahunan lebih dari 10 juta TEU.
Penanganan kargo massal terutama bijih besi, minyak, besi babi,
minyak mentah, dan bahan berbasis batubara. Pelabuhan Kaohsiung
juga memiliki energi, industri berat, galangan kapal, bahan baku
petrokimia, dan zona layanan manufaktur kapal pesiar. Ini berkembang pesat karena dekat dengan CPC Corporation, China Steel, CSBC
Corporation, dan kawasan industri berat lainnya.
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Kantor Administrasi Pelabuhan
Muatan Peti Kemas
D2
E2

D2

IMuatan Curah Antar Benua Kedua

B2

Zona Pengolahan Ekspor

B3

Dermaga No. 8

B4

CSBS

B5

CPC

B6

Pembangkit Listrik Dalin

A2

Pusat Peti Kemas No. 2

A3

Pusat Peti Kemas No. 3

E1

Logistik dan Pergudangan

A4

Pusat Peti Kemas No. 4

E2

A5

Pusat Peti Kemas No. 5

Logistik dan Pergudangan
Antar Benua Kedua

A6

Pusat Peti Kemas
Antar Benua Utama
Pusat Peti Kemas
Antar Benua Kedua

Logistik & Pergudangan

C1

Pelabuhan Bisnis Penglai

C2

Pelabuhan Bisnis Lingya

81 80

72
73

75

74

Kawasan Industri

F1

Pangkalan Angkatan Laut

63

62

57 56 55
54

61 60
59

53 52 51
50 49

A2

B2

27
28 2
9 25

183 meter

Kedalaman saluran air

-17 meter

A1 41

Jalan Xinsheng

3
30 1 32
33
34
35
22

D1

37
36

39

38

17
9 18
01
2
21 C2

40

10

7 6
9 8 C1

5

4

3

2

Jalan Tol Provinsi 17

Kapasitas penanganan kargo curah sekitar

95.6 juta tons/tahun

Kapasitas penanganan kontainer sekitar

Pelabuhan
Kedua

Lebar pelabuhan

48 47
46 45 44
43 42
D1

B1

E1

Jalan Akses

F1

1

64

58

65

12
11
3
14 1
15

-12.5 meter

66

16

Kedalaman saluran air

122

Jalan Tol Nasional 1

98 meter

121

Jalan Yugang

Jalan Jinfu

B4

120
67

68

A3

76

90

77

A5

86 85

95 94

91

78

119

n

69

118

71

105
104

79

89 88 87

92

111

117

Kuoj
ia

110

109

70

96

Jalan Zhonglin

2 103
101 10 97
98
100 99

Pelabuhan
Pertama

12.8 juta TEU/tahun
Dapat menyediakan
Dermaga terminal

122

Kapal kargo curah dengan kapasitas

200,000
tons untuk berlabuh

Kapal kontainer dengan kapasitas

(rata-rata tiga tahun terakhir 2014-2016)
Kapasitas bongkar muat kargo sekitar

14,000
TEU untuk berlabuh

458 juta freight tons/tahun

Kapal pesiar dengan kapasitas

Kapasitas bongkar muat kargo sekitar

225,000
tons untuk berlabuh

10.44 juta TEU/tahun
Kapasitas penanganan kargo sekitar

117 juta tons/tahun
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Zona Hijau

Area Terbatas Khusus Militer

Area Rekreasi Komersil

Jalan

108

7
10

116

Lereng
Sanguo

Luas daratan 1,871 hektare

Kawasan Industri

N

6
10

B5

Luas perairan 15,865 hektare

B1

B3

115

Guogangsuidao

xing.
Jalan Nan

17,736 hektare

Pelabuhan Bisnis Zhongdao

Pusat Peti Kemas No. 1

A6
B6

Lebar pelabuhan

D1

Kawasan Industri

A4

E1

Luas area pelabuhan

Kawasan Industri

A1

A7

A7

Area komersial massal

Detail information
QR code
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Zona Perdagangan Bebas
Pelabuhan Kaohsiung berdekatan dengan industri
berkeuntungan kompetitif yaitu industri pembuatan
baja, pembuatan kapal, petrokimia, dan lain sebagainya, serta dapat menyediakan dermaga, gudang, ruang
dan fasilitas lainnya yang sempurna. Dalam Pelabuhan terdapat fasilitas dan teknologi penyimpanan
logistik paling maju dengan berbagai temperatur,
menyediakan basis operasi logistik penyimpanan dan
pengiriman internasional untuk berbagai macam
produk segar, makanan, manufaktur. Selain itu,
Pelabuhan Kaohsiung merupakan Pelabuhan pengiriman yang terdaftar dalam LME (London Metal
Exchange), menarik minat anggota pergudangan
internasional LME untuk menyimpan logam non ferro,
mengurangi biaya transportasi dan penyimpanan,
serta meningkatkan efisiensi logistik.

Pelayaran Pesiar
Berdekatan dengan wilayah kota Kaohsiung, kaya
akan sumber daya pariwisata, menarik minat
kapal pesiar internasional untuk berlabuh, saat ini
merupakan Pelabuhan asal keberangkatan kapal
pesiar kedua di Taiwan. Saat ini kapal pesiar dapat
berlabuh di terminal no. 2-3 dan no. 8-10. Mulai
dari tahun 2020 dibangun Gedung Terminal
Kaohsiung di terminal no. 18-21, dapat menyediakan kapal pesiar berkapasitas 225,000 ton
untuk berlabuh, serta menyediakan fasilitas dan
layanan bea cukai yang lebih nyaman dan
sempurna bagi penumpang, pada saat bersamaan juga menjadi petanda baru Pelabuhan
Kaohsiung.

Membangun Pusat Kontainer Generasi Baru
Memutar Sejarah Pelabuhan Lama
Pusat kontainer antar benua
Tahap kedua dari proyek ini terdiri dari pembangunan
gudang penyimpanan petrokimia dan pusat transportasi.
Tujuannya adalah untuk memindahkan terminal petrokimia
dan tangki penyimpanan ke area ini untuk operasi terpusat.
Tahap kedua akan mencakup 19 Piers baru yang mencakup
area seluas 422.5 hektar sebagai wadah baru. Ini akan mendukung kapal kontainer berkapasitas 22,000 TEU untuk
berlabuh. Lima terminal petrokimia akan memiliki kedalaman saluran air lebih dari 18 meter, sepuluh terminal pada
kedalaman 14-18 meter, dan empat terminal kargo umum
pada kedalaman 15-18 meter. Basis kontainer baru ini akan
memperkuat status Pelabuhan Kaohsiung sebagai pusat
transportasi kontainer untuk Asia Pasifik.

Daerah pelabuhan tua Pengembangan tepi laut
Hubungan antar perkembangan kota dan Pelabuhan sangatlah erat. Investasi perusahaan-perusahaan pengembangan
lahan daerah Kaohsiung bekerja sama dengan pemerintah
Kota Kaohsiung, menggabungkan lahan lama dan sumber
daya Pelabuhan Kaohsiung untuk melaksanakan pengembangan tepi laut, mencapai tujuan fungsi layanan bisnis yang
beragam di Pelabuhan, serta berkembang menjadi area bisnis
rekreasi hidrofilik.

Informasi kontak
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Kantor Cabang Kaohsiung
Pelabuhan Kaohsiung
No.62, Linhai 2nd Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 80443, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-561-2311
kh.twport.com.tw
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Pelabuhan Hualien
Kawasan Pelayaran/Kapal Feri

Muatan Curah

Gedung kantor administrasi pelabuhan

Kawasan Industri

Logistik & Pergudangan

Zona Hijau

24

25

Toko wisata, jasa, dan rekreasi
17

18
19

23

20
21

1

22
2
3

16
4
15

9

Jalan Wilayah 193

10

5

14

11

8

6

13

7

12

Jalan Tol Provinsi 9

Hub Maritim Dong An
Pelabuhan Hualien berdekatan dengan Samudera
Pasifik, sebelah barat merupakan Barisan Pegunungan Tengah, Pelabuhan buatan yang terbentuk dari
pemecah gelombang (breakwater) timur dan barat,
merupakan satu-satunya Pelabuhan perdagangan
internasional di Taiwan timur, berjarak hanya 2 jam
dari rute pelayaran utama Samudera Pasifik.
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Transportasi barang Pelabuhan Hualien memadukan
jalan lingkar luar Beibin, serta mendirikan pintu
otomatis keluar masuk Pelabuhan, dengan fasilitas
otomatis menyediakan layanan bea cukai cepat
lewat, dermaga juga dilengkapi dengan peralatan
transportasi tertutup otomatis, untuk meningkatkan
efisiensi proses muat kapal. Bongkar muat barang
utamanya adalah semen, kerikil, kayu, bijih mineral,
batubara, dapat melalui jalur biru terhubung ke
Pelabuhan Suao, juga menjadi pilihan baru transportasi penumpang dan barang dari Dong An sampai
dengan dataran Lan Yang di Taiwan.

Pelabuhan Hualien pada tahun 2016 memperoleh sertifikasi Pelabuhan ekologis Eropa, mendorong berbagai kebijakan terkait Pelabuhan
hijau dan tindakan ramah lingkungan, di
antaranya contoh perwujudan yang paling
baik, termasuk bank sumber daya air Pelabuhan Hualien, jalan lingkar luar dan jalur kereta
api Beibin dan Hsingjian, menggabungkan
transportasi pengiriman laut terpadu.

Luas area pelabuhan

308.82 hektare
Luas perairan 136.84 hektare

275 meter
Kedalaman saluran air-12~-16.5 meter
Lebar pelabuhan

Dermaga terminal

25

Luas daratan 171.98 hektare

(rata-rata tiga tahun terakhir 2014-2016)

Dapat menyediakan
Kapal kargo curah dengan kapasitas

100,000
tons untuk berlabuh

Kapal pesiar dengan kapasitas

225,000
tons untuk berlabuh

Kapasitas penanganan
kargo curah sekitar

18.3 juta tons/tahun

Kapasitas bongkar muat kargo sekitar

11.95 juta freight tons/tahun
Kapasitas penanganan kargo sekitar

11.7 juta tons/tahun

Detail information
QR code
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Rekreasi Haibin
Konvergensi Hiburan dan Budaya Dong An

Pelayaran Pesiar
Pusat turis kapal pesiar Pelabuhan Hualien
terletak di terminal 23-24, memiliki keuntungan
air dalam alami, dapat menampung paling besar
kapal pesiar berkapasitas 225,000 ton. Memiliki
stasiun layanan gabungan bea cukai penumpang, menyediakan penumpang kapal pesiar

internasional layanan bea cukai, karantina,
imigrasi, pemeriksaan keamanan dan layanan
lainnya. Hualien memiliki keindahan alam yang
bagus, penumpang kapal pesiar yang datang
dari luar mengagumi Taroko, atraksi yang sungguh tidak boleh dilewatkan.

Pelabuhan Hualien terus mewujudkan perencanaan “Pelabuhan dalam transportasi penumpang, Pelabuhan luar transportasi barang”, serta menggabungkan promosi kehidupan rekreasi yang ramah lingkungan, dan layanan kapal
pesiar, menarik perhatian turis internasional. Sekaligus berkomitmen pada
perkembangan pariwisata Pelabuhan kota, melalui menggabungkan lahan
dan sumber daya pariwisata di sekitar, mengembangkan kegiatan menonton
ikan paus, perhotelan dan restoran dan lainnya, juga merencanakan pergudangan di kota yang berdekatan, menggabungkan perkembangan di sekitar tepi
laut, menjadikan ruang yang memiliki pendidikan kelautan, inovasi budaya,
wisata dan rekreasi rekreasi dan ruang seni budaya multi-fungsi lainnya.

Informasi kontak
Kantor Cabang Hualien
Pelabuhan Hualien
No.66, Hai’an Rd., Hualien City, Hualien County 97059, Taiwan (R.O.C.)
+886-3-832-5131
hl.twport.com.tw

39

40

PORT OF

PEL ABUHAN TAIPEI

5

41

TAIPEI
42

PORT OF
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Pelabuhan Taipei

B2
B1

Kantor Administrasi Pelabuhan

Zona Hijau

Toko wisata, jasa, dan rekreasi

Muatan Peti Kemas
Pusat Muatan Peti Kemas Utama

Area Terbatas Khusus Militer
Area Pelayanan Lalu Lintas

Area Pelayanan Pelabuhan

Muatan Curah

Logistik & Pergudangan

Area Muatan Curah Selatan

B1

Logistik & Pergudangan (I)

A2

Pusat Muatan Curah Kedua
Pusat minyak sementara

B2

Logistik & Pergudangan (II)

B3

Logistik Mobil

B4

Area Pergudangan Timur

A3

N08

N09

N06

N07

N05

S08

S07

S06

S05

E16

S04

B4

E08

E06

B3
A3

B3

Jalan Tol Provinsi 15

Luas area pelabuhan

3,091 hektare
Luas perairan 2,632 hektare

Lebar pelabuhan

in
rov
P
l
o
nT

Jala

600 meter

Kedalaman saluran air

-16~-17.5 meter

Dapat menyediakan
Dermaga terminal

25

Luas daratan 459 hektare

Kapasitas penanganan kargo curah sekitar

27.2 juta tons/tahun

Kapasitas penanganan kontainer sekitar

1.8 juta TEU/tahun

5

si 1

Jalan Tol 64

Pelabuhan Taipei pada tahun 2016 memperoleh sertifikasi Pelabuhan ekologis
Eropa, mendorong berbagai kebijakan terkait Pelabuhan hijau dan tindakan ramah
lingkungan, di antaranya contoh perwujudan yang paling baik termasuk pemasangan sistem pengawasan lingkungan yang terhubung otomatis
selama 24 jam, pergudangan tertutup Jiabei internasional dan saluran
pembuangan limbah air.

E09
E07

E20

Pelabuhan Taipei memiliki layanan Pelabuhan kontainer otomatis. Bongkar muat
utamanya adalah kerikil, produk cair, batubara. Selain menyediakan layanan transportasi yang nyaman bagi turis dan pelaku bisnis dua benua, rute pelayaran Pelabuhan Taipei-Pingtan setiap minggu memiliki jadual tetap pelayaran langsung, Masa
depan juga akan membuka layanan bea cukai baru.

S01

E01

B3

E05

A2

E19

Pelabuhan Taipei terletak di sebelah barat daya laut Tamsui, Selat Pesisir Taiwan,
sebelah timur berjarak 34 mil laut dari Pelabuhan Keelung, bagian selatan berjarak
87 mil laut dari Pelabuhan Taichung, bagian barat berjarak 134 mil laut dari Pelabuhan Fuzhou, menjadikan rute transportasi barang dan penumpang yang praktis.
Termasuk Pelabuhan bantuan bagi Pelabuhan Keelung, lahan Pelabuhan sepenuhnya digunakan untuk reklamasi, merupakan Pelabuhan buatan. Lalu lintas praktis,
melalui jalan tol dapat mencapai daerah perkotaan Taipei, melalui jalan umum juga
dapat mencapai bandara Taoyuan, selain itu jaringan lalu lintas terhubung ke
wilayah pengiriman udara, taman sains Hsinchu, dan kawasan industri Taiwan utara,
memiliki fungsi transportasi udara dan laut internasional yang merupakan nilai
tambah bagi Pelabuhan.

E04

E12

E02
B3

E11

E10

E13

S02

E18

Logistik Laut dan Udara
Internasional Menambah Nilai Pelabuhan

E03

E14

E17

S03

E15

S09

A1
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N03

N04

N

N01

Pusat Muatan Curah Pertama

N02

A1

Kapal kargo curah dengan kapasitas

80,000
tons untuk berlabuh

Kapal kontainer dengan kapasitas

15,000
TEU untuk berlabuh

(rata-rata tiga tahun terakhir 2014-2016)
Kapasitas bongkar muat kargo sekitar

70 juta freight tons/tahun
Kapasitas bongkar muat kargo sekitar

1.4 juta TEU/tahun
Kapasitas penanganan kargo sekitar

20 juta tons/tahun

Detail information
QR code
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Pelabuhan Taipei

Zona Perdagangan Bebas
Pelabuhan Taipei merupakan kunci penting dalam rantai pasokan pusat logistik otomobil
dan petrokimia, serta berdekatan dengan pasar konsumen paling besar di Taiwan-area meteropolitan Taipei, memiliki keuntungan sumber pasokan yang melimpah. Selain itu, Pelabuhan Taipei juga berdekatan dengan berbagai kawasan industri besar kota Taipei Baru dan
taman sains Hsinchu dan lainnya tempat produksi energi yang berlimpah, sangat sesuai
untuk mengembangkan bisnis operasi subkontrak pengolahan depan toko belakang pabrik.

Titik Baru Distribusi
Kontainer di Utara
Keseluruhan volume barang di Pelabuhan Taipei meningkat setiap tahunnya, selain Pelabuhan Taipei terminal kontainer, perusahaan menerapkan
model BOT dan berinvestasi dalam konstruksi berbagai fasilitas Pelabuhan, mulai beroperasi secara bertahap sejak 2009, termasuk menambah
konstruksi logistik dan pergudangan di Pelabuhan utara dan Pelabuhan
bagian selatan, dan lainnya, sesuai dengan tren perkembangan Pelabuhan dan kebijakan polisi ekonomi negara, Pelabuhan Taipei perlahan
berkembang menjadi Pelabuhan Taiwan bagian utara yang memiliki rute
pelayaran laut, dengan nilai tambah pusat logistik, transportasi laut dan
udara, energi terbarukan yang ramah lingkungan dan atribut lain, yang
kemudian menjadi titik baru distribusi kontainer di utara.

Informasi kontak
Kantor Cabang Keelung
Pelabuhan Taipei
No.123, Shanggang Rd., Bali Dist., New Taipei City 24941, Taiwan (R.O.C.)
+886-2-2619-6000
kl.twport.com.tw/tp/
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Muatan Curah
rS

Pemecah Ombak Sementara
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Pelabuhan Perikanan
Tanah Perencanaan Reklamasi
Logistik & Pergudangan
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9
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B1

Kawasan Pelayaran/Kapal Feri
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A4

B1

Kantor Administrasi Pelabuhan
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A4
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Kanal Pemecah Ombak

Pelabuhan Suao
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12

Tanggul Pelabuhan Utara

13

A1

Gudang Transit Terbuka (1)

A2

Gudang Transit Terbuka (2)

A3

Gudang Transit Terbuka (3)

A4

Logistik & Pergudangan
Toko wisata, jasa, dan rekreasi

Pelabuhan Energi
Terbarukan Dongbeijiao

B1

B1

Toko Wisata, Jasa, dan Rekreasi

B2

Rekreasi Tanjung Doufu

B2

Pelabuhan Suao berlokasi di Taiwan utara, dikelilingi pegunungan, merupakan pelabuhan
yang menunjang Pelabuhan Keelung. Lokasinya berdekatan dengan kota New Taipei dan
provinsi Hualien. Saat ini bongkar muat utamanya adalah batubara, semen, produk cair,
minyak, bahan besi. Pelabuhan Suao mendorong pebisnis berinvestasi ke dalam industri
energi terbarukan bersamaan menggunakan pengerukan tanah menciptakan tanah baru,
serta secara aktif mengembangkan industri rekreasi pariwisata.
Pelabuhan Suao menjunjung tugas transportasi penumpang dan barang Pelabuhan
Keelung, menjadi pintu utama keluar masuk kargo curah di daerah Lan Yang, serta
memanfaatkan sepenuhnya wilayah pelabuhan, memenuhi permintaan ekspor impor
barang curah serta tempat peristirahatan rekreasi pariwisata Taiwan bagian timur, memajukan kemakmuran daerah. Pelabuhan Suao juga merupakan jalur yang harus dilalui
antara dataran Lan Yang dan Hualien, bersama dengan berjalannya jalan raya biru, telah
menjadi pilihan baru keluar masuk penumpang dan barang Dongbeijiao.
Transportasi penumpang kebanyakan mengangkut turis dalam negeri, pusat layanan turis
berlokasi di terminal 12, di masa mendatang akan membangun lobi turis baru, lalu menyediakan fasilitas bea cukai dan layanan terkait yang lebih sempurna.
Pelabuhan Suao pada tahun 2017 memperoleh sertifikat pelabuhan ekologis Eropa, mendorong berbagai kebijakan terkait pelabuhan hijau dan tindakan ramah lingkungan,
contoh perwujudan paling baik yaitu fasilitas pembangkit tenaga surya, mempromosikan
penggunaan kembali daur ulang sumber daya air dan rencana pembangunan pengerukan
pembukaan kembali lahan pelabuhan.
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Lebar pelabuhan

Luas area pelabuhan

405 hektare

250 meter

Kedalaman saluran air

Luas perairan 278.5 hektare

-16~-25 meter

Dermaga terminal

13

Luas daratan 127 hektare

(rata-rata tiga tahun terakhir 2014-2016)
Dapat menyediakan

Kapasitas bongkar muat kargo sekitar

Kapal kargo curah dengan kapasitas

70,000
tons untuk berlabuh

5 juta freight tons/tahun
Kapasitas bongkar muat
kargo curah sekitar

6.8 juta tons/tahun

Kapasitas penanganan kargo sekitar

5 juta tons/tahun

Detail information
QR code
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Pelabuhan Suao

Zona Perdagangan Bebas
Pelabuhan Suao Saat ini menarik industri energi hijau untuk masuk, di masa mendatang selain
menarik pusat logistik internasional dan industri energi hijau, akan menggabungkan berbagai
jenis area, serta bersama dengan Le Tze, kawasan industri Longde yang berdekatan saling terkait
saling mendukung, dengan menghubungkan pengolahan subkontrak dengan rantai pasokan,
melalui fungsi transportasi internasional Pelabuhan Suao menghidupkan efek klaster industri
area Lan Yang.

Tepi laut pelabuhan
Investasi kesempatan baru
Demi mengembangkan ekonomi tepi laut, perusahaan merencanakan sekitar 10 hektare lahan di belakang Pelabuhan Suao
dermaga no. 10 -13 “Obyek wisata dan area transit”, akan mengembangkan bisnis perhotelan, rekreasi anak-anak pusat perbelanjaan,
stasiun transit, tempat parkir, dan bisnis lainnya, menggabungkan
kerumunan dan kesempatan bisnis pelabuhan perikanan Nan Fang
Ao, akan menjadi sorotan baru pariwisata.

Informasi kontak
Kantor Cabang Keelung
Pelabuhan Suao
No.1, Gangqu, Su’ao Township, Yilan County 27042, Taiwan (R.O.C.)
+886-3-996-5121
kl.twport.com.tw/su/
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Pelabuhan Anping

B3

D2
D3

12

C1

Muatan Curah

C2

Gudang Transit Terbuka

C3

Dermaga Multi Fungsi

Kantor

A2

Zona Spesialisasi Pelayanan
Pelabuhan
Kantor Administrasi Pelabuhan

Toko wisata, jasa, dan rekreasi

C4

Muatan Curah

B1

Gudang Transit Terbuka

C5

Gudang Penimbunan

Kantor Administrasi Penjaga
Pantai Pos Pendaftaran

B2

Pusat Wisata

C6

Fasilitas Pelabuhan

B3

Toko Wisata, Jasa, dan Rekreasi (I)

C7

Dermaga Bahan Kimia

Pos Pemeriksaan

B4

Toko Wisata, Jasa, dan Rekreasi (II)

C8

Area Pengisian

A3
A4

A5

8
A1

9

10

C2

B4
C1

C2

C2

4
D3

21

A1

Kawasan Pelayaran/Kapal Feri dan kargo

C1
C1

C3

11

Area komersial massal

Daerah Hijau Terisolasi/Zona Hijau

A3

C2

D2

Area Konservasi Mangrove

Area Rekreasi Komersil

A3

B2 B1

2

A5

1

B1

C1

13

20

C2

C2

C4

19

C7

C5

14

C8

Provincial Highway 17

A4

18
15

C2

C4

16
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C1
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Pariwisata di Utara, Perdagangan Bebas di Selatan
Diversifikasi Layanan pelabuhan
Bagian selatan Pelabuhan Anping hanya berjarak 23 mil laut dari Pelabuhan kontainer terbesar di Taiwan-Pelabuhan Kaohsiung, Pelabuhan Anping merupakan Pelabuhan yang menunjang Pelabuhan Kaohsiung, kestabilan perairan bagus, rata-rata kisaran pasang surut hanya 0.57 meter. Pelabuhan Anping menyediakan layanan
berlabuh yang dekat dengan jalur laut bagi kapal pedagang asing, kapal bahan kimia, kapal semen, kapal rute
luar pulau dalam negeri.
Pelabuhan Anping selain merupakan dan Pelabuhan impor ekspor material konstruksi berat dan produk pertanian perikanan bagi daerah Yunlin Chiayi Tainan, secara aktif menuju ke arah perkembangan yang beragam,
berdasarkan lokasi dan karakteristik industri, mendorong ke arah dua fokus yaitu “pariwisata di utara, perdagangan bebas di selatan”, daerah Pelabuhan utara dengan atraksi sekitar membangun fasilitas dermaga kapal
pesiar dan area bisnis rekreasi pariwisata, sedangkan bagian selatan mendirikan Pelabuhan perdagangan
bebas, menampilkan keunggulan industri daerah Tainan.
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Pelabuhan Anping pada tahun 2017 memperoleh sertifikasi Pelabuhan ekologis Eropa, terhadap promosi
berbagai kebijakan terkait Pelabuhan hijau dan tindakan ramah lingkungan melakukan yang terbaik, contoh
perwujudan yang paling bagus termasuk rehabilitasi ekologi mangrove, operasi jalur barang curah, menanam
daerah pembatas hijau, serta pengaturan sistem penangananlimbah domestik.

Dapat menyediakan

Luas area pelabuhan

1,821
Luas perairan
Luas daratan

hektare

1,610 hektare

180 meter
Kedalaman saluran air-12 meter
Lebar pelabuhan

Kapal kargo curah dengan kapasitas
Dermaga terminal

21

211 hektare

Kapasitas penanganan
kargo curah sekitar

11.7 juta tons/tahun

←Towards 86 East-West Expressway

D1

A2

7

Zona Hijau/Ramah Lingkungan

A2

6

Kantor Administrasi Pelabuhan

D1
B4

5

Logistik & Pergudangan

B4

N
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B4

B3

40,000
tons untuk berlabuh

kapal pesiar dengan kapasitas

100,000
tons untuk berlabuh
(rata-rata tiga tahun terakhir 2014-2016)
Kapasitas bongkar muat kargo sekitar

1.2 juta freight tons/tahun
Kapasitas penanganan kargo sekitar

1.2 juta tons/tahun

Detail information
QR code
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Memimpin Tren Baru RekreasiPelabuhan Anping Dermaga Kapal Pesiar
Zona Perdagangan Bebas
Pelabuhan Anping berjarak 145 mil laut dari Pelabuhan
Xiamen, 140 mil laut dari Pelabuhan Quanzhou, memiliki
keunggulan lokasi terhadap pengiriman kargo barang
antar dua benua, selain dapat menggabungkan proses
dan fungsi manufaktur mendalam dari berbagai kawasan
industri, basis industri pertanian di sekitar dan taman
sains, dapat mewujudkan mode operasi “depan toko
belakang pabrik”, serta meningkatkan keunggulan dalam
manufaktur, pergudangan, logistik, transit, transportasi,
pengolahan, alih daya pengolahan subkontrak, bea cukai,
dan operasi lainnya.

Perairan di Pelabuhan Anping memiliki stabilitas bagus, sesuai untuk berkembang
sebagai kawasan industri kapal pesiar, berbasis pada persimpangan kota dan
Pelabuhan, berdekatan dengan lima tahap perencanaan ulang baru Kota Tainan, sisi
utara Pelabuhan perikanan Anping, saling berhubungan dengan area wisata hidrofilik terkenal, melalui Jembatan Besar Yugang bersambungan ke Pulau Yugang,
membentuk area bisnis pariwisata hidrofilik yang sempurna, dapat menyediakan
tempat berlabuh bagi kapal pesiar besar, layanan perlengkapan bagi awak kapal
pesiar, klub kapal pesiar, pusat konferensi, ruang rekreasi, resort dan sebagainya,
serta berharap membawa perkembangan industri dan menciptakan kemakmuran
seluruh daerah.

Pelayaran Pesiar
Pelabuhan Anping berlokasi di Kota Tainan, merupakan
kota bersejarah di Taiwan, memiliki monumen budaya,
makanan daerah, dan sumber daya ekologis alami negara
yang berlimpah, serta dapat memberikan layanan yang
nyaman bagi penumpang kapal pesiar langsung melalui
Pelabuhan untuk keluar masuk Tainan. Pelabuhan Anping
dermaga no. 1 sampai 4, dan no. 10 saat ini dapat juga
berfungsi sebagai dermaga penumpang, paling maksimal
dapat menyediakan tempat berlabuh bagi kapal pesiar
dengan kapasitas 100,000 ton.
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Informasi kontak
Kantor Cabang Kaohsiung
Pelabuhan Anping
No.25, Xingang Rd., South Dist., Tainan City 70268, Taiwan (R.O.C.)
+886-6-265-3014
kh.twport.com.tw
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A2

Pelabuhan Budai

A1

N3

Pelayanan Administrasi

Pengembangan Jangka Pendek-Menengah

Pelayanan Peti Kemas

Fasilitas Ramah Lingkungan

Pemecah Angin

Pelayanan Pengunjung

A1

Pemecah Angin Tahap 1,2,3

A2

Pemecah Angin Tahap 4

N2

N1
E1

N

E2

Batas Dalam Area Pelabuhan

Jalan Zhongshan

E3

Kawasan Khusus

Hub Pelabuhan Pengiriman Antar Pulau dalam Negeri
Pelabuhan Budai bertempat di daerah pantai barat daya Taiwan, fungsi utama Pelabuhan yaitu layanan pengiriman antar pulau dalam negeri dari dan ke Penghu, Kinmen.
Sebagai Pelabuhan keluar masuk pengangkutan transportasi penumpang dan barang antar pulau Taiwan
yang penting, Pelabuhan Budai akan terus memperkuat perkembangan transportasi penumpang, meningkatkan kualitas layanan perjalanan, memperluas fungsi Pelabuhan, mempromosikan kemakmuran daerah.
Karena letak geografisnya, Pelabuhan Budai memiliki keunggulan rute transportasi penumpang dan
pengangkutan barang menuju Penghu, beberapa
tahun terakhir ini jumlah penumpang yang naik
kapal untuk berwisata ke Penghu bertambah setiap
tahun, ditambah lagi mengintegrasikan atraksi dan
sumber daya di sekitar Pelabuhan, beberapa tahun
terakhir juga menjadikan wisata dan Pelabuhan
hidrofilik sebagai fokus perkembagan.
Untuk mempromosikan pengembangan pariwisata
di Pelabuhan Budai, sejumlah proyek infrastruktur
telah diluncurkan baru-baru ini, termasuk desain
lansekap Area Penggunaan Khusus dan proyek
gambar masuk dan proyek renovasi fasilitas Use
Area Special, dll. Dengan harapan bisa menciptakan
sorotan baru untuk pariwisata di Pelabuhan Budai.
Selain itu, saluran kapal kecil akan diperluas untuk
meningkatkan dermaga kapal penumpang dan
pusat layanan penumpang akan direkonstruksi
dengan kualitas layanan yang lebih baik.
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Luas area pelabuhan

206.16 hektare

100 meter
Kedalaman saluran air -3.5 meter
Lebar pelabuhan

Dermaga terminal

5

Luas perairan 100.01 hektare
Luas daratan 106.15 hektare

Dapat menyediakan
Kapal kargo curah dengan kapasitas

1,500
tons untuk berlabuh

BUDAI

PENGHU

(rata-rata tiga tahun terakhir 2014-2016)
Kapasitas bongkar muat kargo sekitar

400,000 freight tons/tahun

Detail information
QR code

Informasi kontak
Kantor Cabang Kaohsiung
Pelabuhan Budai
No.334-61, Zhongshan Rd., Budai Township, Chiayi County 62549, Taiwan (R.O.C.)
+886-5-347-5267
kh.twport.com.tw
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Pelabuhan Penghu - Dermaga Magong

9

2

5

3

4

8

6

1

7

Magong Pier District
Zona Pengembangan Masa Depan
Zona Pengembangan Pariwisata
N

Pemandangan Alami Menarik
Peluang Bisnis Baru Kapal Pesiar
Pelabuhan Penghu terletak di pulau barat daya Taiwan dan
merupakan satu pelabuhan dengan dua distrik dermaga,
Magong dan Longmen-Jianshan. Agar bisa bermain penuh
dengan keseluruhan keunggulan pelabuhan, Dermaga
Magong terutama untuk pengembangan transportasi
penumpang, sementara Dermaga Longmen-Jianshan fokus
pada pengembangan barang.
Dekat dengan Kota Magong dan terletak di teluk alami
berbentuk tapal kuda, Dermaga Magong adalah pilihan
utama untuk transportasi ke luar negeri di wilayah Penghu.
Ini terutama berfokus pada pengembangan jalur pelayaran
internasional, angkutan lintas jalan tiga arah dan transportasi penumpang, dengan fungsi pariwisata dan rekreasi.
Penghu kaya akan sumber daya pariwisata. Karena itu, Kabupaten Pier Magong difokuskan pada pengembangan
pariwisata. Untuk memasuki pasar pelayaran internasional,
fasilitas pelabuhan seperti Terminal Pelayaran Jinlongtou
saat ini sedang direncanakan untuk menyediakan pelayaran
berlayar berskala besar.
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Luas area pelabuhan

153.6 hektare
Luas perairan 144.7 hektare

Penghu

Lebar pelabuhan

200 meter

Kedalaman saluran air

-10 meter

Dermaga terminal

9

Dapat menyediakan
Kapal pesiar dengan kapasitas

50,000
tons untuk berlabuh

Luas daratan 8.9 hektare
Dermaga
Longmen Jianshan

Dermaga
Magong

Pelayaran Pesiar

Detail information
QR code

Area dermaga Makong merupakan Pelabuhan
alami, area Pelabuhan bagus, ombak tenang,
sesuai sebagai Pelabuhan singgah kapal pesiar.
Saat ini Dermaga Makong terminal no. 1 dan no. 8
dipasang tempat untuk menambatkan kapal,
dapat menampung 50,000 ton kapal pesiar untuk
berlabuh, kapal pesiar dengan kapasitas lebih dari
50,000 ton dapat menurunkan jangkar di daerah
Pelabuhan, penumpang naik ke darat dengan
cara dihubungkan.Pulaunya memiliki sumber
daya laut dan budaya yang kaya, pernah memperoleh penghargaan teluk paling cantik seluruh
dunia, beberapa tahun terakhir ini menjadi titik
berlabuh baru bagi kapal pesiar internasional
datang ke Taiwan.
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Pelabuhan Penghu - Dermaga Longmen Jianshan

B4

B3
B1
A1

B2

7

A1

B7

B7

6

B5

A1

A1
A2

A2

8
2
5

3

9

1
N

4

A4
A3

Terletak di tepi timur Pulau Penghu, Dermaga Longmen-Jianshan menyediakan angkutan lintas jalan tiga
arah serta pengangkutan lepas pantai Penghu. Ini adalah pelabuhan kargo utama untuk kerikil, produk
minyak, kargo curah umum dan komoditas harian untuk Pulau Penghu, dengan kemampuan untuk
menampung hingga 5 ribu ton kapal pesiar berlabuh. Sebagai tambahan, sebagai tanggapan terhadap
pengembangan selat silang tiga arah, pelabuhan tersebut akan terus memperkuat fasilitas pelabuhan
yang diperlukan untuk rute lintas jalan dan jalan tiga arah untuk memenuhi kebutuhan transportasi
kargo di wilayah Penghu dan kecepatannya. pengembangan angkutan kargo melintasi Selat Taiwan.

10

Area Operasi Pelabuhan
Gudang Muatan Curah

B6

Zona Pengembangan
Multi Fungsi
Sabuk Hijau
11

Daerah Penyangga Hijau

Pergudangan

Area Pelayanan Publik

A1

Gudang Penimbunan

B1

Titik Kontrol 1

A2

Gudang Transit Terbuka

B2

Titik Kontrol 2

A3

Ruang Pembersih
Tabung Minyak

B3

Pusat Administrasi

A4

Gudang Penimbunan
untuk Umum

B4

Area Parkir

B5

Pangkalan Cuci Mobil

B6

Departemen Pemadam Kebakaran

B7

Toilet Umum

Longmen Jianshan Pier District

Luas area pelabuhan

147.7 hektare
Luas perairan 131.8 hektare

Lebar pelabuhan

120 meter

Kedalaman saluran air

Dermaga terminal

8

-8 meter

Luas daratan 15.9 hektare

Informasi kontak
Dapat menyediakan
Kapal kargo curah dengan kapasitas

5,000
tons untuk berlabuh
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(rata-rata tiga tahun terakhir 2014-2016)
Kapasitas bongkar muat kargo sekitar

1 juta freight tons/tahun

Detail information
QR code

Kantor Cabang Kaohsiung
Pelabuhan Penghu
4F., No.36-1, Linhai Rd., Magong City, Penghu County 88041, Taiwan (R.O.C.)
+886-6-927-2303
kh.twport.com.tw
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