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Perencanaan Muatan Saat Ini 

• Dilaksanakan secara manual dengan 
bantuan spreadsheet ( al. MS Excel) & 
wordprocessor  (a.l. MS Word) 

• Perhitungan stabilitas : rentan 
kesalahan 

• Konsistensi rendah: jumlah muatan, 
jumlah pendapatan 

• Dokumen dibuat manual: lama & 
akurasi rendah 

  



Apa itu iStow? 
 iStow adalah piranti lunak perencanaan pemuatan kapal (stowage planning). 

 iStow mempunyai fasilitas: 

1. Perhitungan intact stability, bayplan dan manifest 

2. Layout penempatan muatan pada kapal 

3. Arsitektur jaringan (client-server) 

4. Arsitektur dipersiapkan untuk integrasi dengan sistem lain 

5. Dokumen standard otomatis untuk clearance kapal dan manajemen: bayplan, manifest, 

perhitungan stabilitas, daftar muatan, rekapitulasi pendapatan 

 iStow telah disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Sertifikasi internasional oleh IACS 

sedang dalam proses.  

 iStow telah tersedia untuk berbagai jenis kapal antara lain peti kemas, tanker dan ferry/roro/ 

LCT. 

 iStow adalah piranti lunak stowage planning pertama buatan indonesia, dan pertama yang 

mendapatkan sertifikasi biro klasifikasi 



iStow & Variant 



Sertifikat BKI 



Sertifikat HAKI 



iStow Kapal Peti Kemas 



Keunggulan iStow 

 Perhitungan stabilitas secara otomatis 

 Produksi dokumen secara otomatis 

 Lebih efektif dan efisien 

 Arsitektur dipersiapkan untuk integrasi dengan sistem lain 

 Kemudahan pemantauan/monitoring terhadap kegiatan operasional dengan 
menggunakan jaringan 

 Dapat berjalan di Sistem Operasi Linux, Windows maupun Mac OSX 

 Mudah dioperasikan, user interface disesuaikan (user friendly), dan dapat 
diaplikasikan ke mobile device (Android) 

 Dokumentasi tersimpan dalam database 

 Sebagai alat bantu untuk menjamin integritas data, manifest akurat sesuai pemuatan 
rill. 



Perhitungan Stabilitas 



Laporan 

 Stabilitas 



Laporan 

 Manifest 



Laporan Bayplan 



iStow & Key-Point 

Perhitungan STABILITAS dengan cepat dan akurat 

KONSISTENSI DATA muatan (manifest) terjamin 

Di desain untuk BERSINERGI dengan sistem lain 

 

 



Implementasi iStow 

 Implementasi sistem 

 Implementasi Aplikasi 

 Pelatihan 

 Pendampingan 

 Sinkronisasi dan Integrasi Sistem 

 Bugs / Error Handling 



Implementasi Sistem iStow 

 iStow Perencanaan 

 Dipasang pada Komputer Kantor / Gate 

 Menggunakan data booking muatan 

 Menghasilkan dokumen rencana pemuatan 

 iStow Realisasi 

 Dipasang pada Komputer kapal 

 Data Awal berasal dari dokumen perencanaan pemuatan yang 

dihasilkan oleh iStow Perencanaan 

 Menghasilkan laporan aktual pemuatan kapal 



Implementasi Sistem iStow (2) 

Kantor Cabang 

iStow – Perencanaan 

Menggunakan Data booking  

Gate / Planner 

iStow Perencanaan 

Data Muatan yg  

masuk melalui Gate 

Ship / Planner 

iStow Realisasi 

Data Muatan yg  

masuk melalui kapal 



Implementasi Aplikasi iStow 

 Tahap Awal 

 Penerapan Aplikasi iStow pada 1 Kapal sebagai aplikasi tahap awal 

 Kustomisasi Sistem berdasarkan proses bisnis di perusahaan kapal tanker 

 Analisa Kolaborasi Sistem 

 Difusi aplikasi iStow 

 Penerapan aplikasi iStow untuk semua kapal tanker (atau sejumlah 

tertentu) 

 Di mulai dari implementasi untuk kapal dengan intensitas pergerakan 

paling tinggi hingga paling rendah 



Pelatihan Penggunaan iStow 

 Tujuan Pelatihan 

 Pemahaman tengang stabilitas, manifest dan standar dokumen 

 Penggunaan aplikasi iStow dengan optimal 

 Sasaran Peserta Pelatihan 

 Planner (Prioritas Utama) 

 IT Support 

 Kapten Kapal (jika diperlukan) 

 Manajemen 



Pelatihan Penggunaan iStow (2) 

 Skema Pelatihan 

 Pelatihan umum pada saat implementasi iStow tahap awal 

 Pelatihan lanjutan dapat dilakukan di kantor cabang  

 Waktu dan Tempat Pelatihan 

 Waktu pelatihan sesuai dengan skema penerapan aplikasi iStow 

 Tempat Pelatihan : Laboratorium Telematika Transportasi Laut – ITS 

Surabaya atau tempat lain yang ditentukan kemudian 



Pendampingan 

 Pendampingan penggunaan aplikasi iStow hingga mencapai hasil 

optimal pada rentang waktu 1 bulan setelah implementasi 

 Dilakukan secara remote atau on-site sesuai dengan kesepakatan 

 Pendampingan juga meliputi trouble-shooting aplikasi maupun 

penanganan infrastruktur IT yang berhubungan dengan aplikasi 

iStow 



Sinkronisasi dan Integrasi Sistem 

 Sinkronisasi aplikasi iStow untuk semua kantor cabang perusahaan 

kapal tanker 

 Pemantauan secara terpusat terhadap semua penggunaan 

aplikasi iStow berikut data dari kantor pusat maupun cabang 

 Integrasi dengan aplikasi pendukung lainnya 

 Sinergi antar kapal dengan sistem penjadwalan yang baik 



Integrasi Sistem iStow 

 Integrasi Aplikasi iStow yang 

ada pada tiap cabang 

 Menggunakan sistem 

database terdistribusi 

 Tiap cabang memiliki server 

lokal yang terintegrasi 

dengan server utama yang 

ada dikantor pusat 

 Konektivitas menggunakan 

jaringan internet 

 Data dari server cabang 

secara berkala akan di 

sinkronisasi dengan data 

pusat 



Bugs / Error Handling 

 Penanganan Bugs / Error pada aplikasi dilakukan secara cepat 

 Tersedianya fitur pelaporan bugs / error aplikasi 

 Kemudahan melakukan update / patch aplikasi  

 Meminimalisasi proses instalasi ulang 

 Support konsultasi via telpon 



Telematika Transportasi Laut 

 Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada sektor 

Transportasi Laut 

 Bertujuan untuk meningkatkan Keamanan, Kepastian, dan Nilai 

Ekonomi pada kegiatan Transportasi Laut 

 Menyongsong Era Transportasi Modern 
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