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PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II yang merupakan salah satu Badan 

Usaha Milik Negara akan menghadapi persaingan bisnis yang semakin berat di 
masa-masa mendatang. Selain itu, masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan akan 
semakin kritis dan tajam, khususnya dalam permintaan terhadap pelayanan jasa 
kepelabuhanan. Dalam rangka memenuhi kepuasan para pengguna jasa 
kepelabuhanan tersebut, diperlukan suatu strategi perusahaan yang disesuaikan 
dengan posisi perusahaan dimasa sekarang dan yang akan datang agar fungsi 
pelabuhan sebagai penyedia jasa kepelabuhanan bagi masyarakat dan sebagai 
fungsi bisnis tetap terjaga. 

 PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia memiliki 7 segmen usaha dan 4 anak 
perusahaan dimana dalam pengelolaannya perusahaan berusaha untuk 
memaksimalkan pengalokasian sumber dana dan sumber dayanya supaya dapat 
memberikan kontribusi yang maksimal pada perusahaan dan dapat memberikan 
pelayanan yang sebaik-baiknya pada mitra kerja dan pelanggan. Oleh karena itu 
perusahaan memiliki beberapa permasalahan dalam hal : (1) Bagaimana posisi 
bisnis yang dikelola perusahaan saat ini , (2) Bagaimana posisi dan arah 
perusahaan dimasa yang akan datang, (3) Bagaimana alternatif dan  implikasi 
strategi masing-masing bisnis di masa depan yang sesuai dengan posisi bisnis saat 
ini . 

Penelitian terhadap strategi bisnis PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II ini 
bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui posisi dan arah perusahaan di masa yang 
akan datang, (2) Untuk mengetahui posisi bisnis  yang dikelola oleh perusahaan 
dalam industri pelayanan jasa kepelabuhanan dengan matriks portofolio, (3) 
Memberikan alternatif strategi dan usulan implikasi tindakan yang harus 
dilakukan sesuai dengan perubahan lingkungan industri dan posisi bisnis dalam 
matriks portofolio. 

Ruang lingkup penelitian ini dititikberatkan pada manajemen strategik 
khususnya dalam analisa portofolio bisnis perusahaan yang terdiri dari Pelayanan 
Jasa Barang, Pelayanan Jasa Terminal, Pelayanan Terminal Petikemas, Pelayanan 
TBAL (Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik), Pelayananan Dermaga 
Khusus/Pelabuhan Khusus, Pelayanan Rupa Rupa Usaha, Pengusahaan KSO TPK 
(Kerjasama Operasi Terminal PetiKemas) Koja, P.T. Rumah Sakit Pelabuhan, 
P.T. Elektronik Data Interchange Indonesia (PT. EDI Indonesia), dan P.T. Multi 
Terminal Indonesia (PT. MTI). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif  
dengan studi kasus pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II dengan 
menggunakan data kualitatif (visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, 
kebijakan perusahaan, aspek teknologi, aspek sosial budaya, ekonomi dan 
kebijakan pemerintah, dan lingkungan industri), dan data kuantitatif (volume 
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penjualan, pertumbuhan penjualan, margin keuntungan, daftar tarif, tingkat 
teknologi, perusahaan pesaing, data-data manajemen dan keuangan lainnya). Data-
data tersebut berasal dari pihak internal dan pihak eksternal yang terkait dengan 
pelabuhan. Data dan informasi yang diperoleh diolah dengan menggunakan 
beberapa analisis, yaitu analisis deskriptif, matrik SPACE dan matrik General 
Electric. 

Hasil analisis dengan menggunakan pendekatan matriks SPACE 
menunjukkan bahwa perusahaan  berada pada posisi aggresive dimana perusahaan 
kuat pada kekuatan finansialnya dan didukung oleh industri yang stabil dengan 
nilai rata-rata kekuatan industri yang merupakan parameter dengan nilai tertinggi 
(4,024), kemudian kekuatan finansial (3,714), keunggulan bersaing (-2,452), dan 
terendah stabilitas lingkungan (-3,028).   

Analisis portofolio yang dilakukan dengan pendekatan matrik GE 
memandang perusahaan dari dua dimensi yaitu dimensi daya tarik industri dan 
kekuatan bisnis. Dimensi Daya Tarik Industri terdiri dari faktor-faktor yang akan 
mempengaruhi segmen-segmen usaha yang dikelola PT. Pelindo II dalam 
industrinya namun tidak dapat dikontrol secara langsung oleh perusahaan dengan 
tujuan untuk menggambarkan struktur industri dan kompetisi industri PT. Pelindo 
II. Untuk dimensi ini digunakan 10 indikator yang dianggap sebagai faktor 
dominan dan sesuai dengan industri jasa kepelabuhanan, yaitu : ukuran 
pasar/besarnya pasar, laju pertumbuhan pasar, intensitas persaingan, marjin 
keuntungan industri, persyaratan teknologi, regulasi pemerintah pusat, kondisi 
politik, dampak lingkungan, kebijakan ekspor-impor, dan pengaruh nilai tukar 
rupiah.  Dimensi berikutnya adalah dimensi Kekuatan Bisnis PT. Pelindo II yang 
pada matriks GE berada pada sumbu vertikal, dan indikator-indikator yang 
digunakan adalah pangsa pasar, pertumbuhan pangsa pasar, kapasitas 
produksi/pelayanan, kualitas pelayanan, kemampuan manajemen, citra perusahaan, 
marjin keuntungan, dan variasi pelayanan. 

Kajian terhadap segmen usaha dan anak perusahaan PT. (Persero) 
Pelabuhan Indonesia II yang terdiri dari Pelayanan Jasa Kapal, Pelayanan Jasa 
Barang, Pelayanan Terminal, Pelayanan Terminal Petikemas, Pelayanan TBAL 
(Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik), Pelayananan Dermaga Khusus/Pelabuhan 
Khusus, Pelayanan Rupa Rupa Usaha, Pengusahaan KSO TPK (Kerjasama 
Operasi Terminal PetiKemas) Koja, P.T. Rumah Sakit Pelabuhan, dan  P.T. 
Elektronik Data Interchange Indonesia (PT. EDI Indonesia) menunjukkan bahwa 
segmen usaha maupun anak perusahaan tersebut berada pada posisi yang sama 
pada pada saat ini, yaitu posisi selektif, dan PT. Multi Terminal Indonesia berada 
pada posisi pertumbuhan selektif. Hampir semua mengalami pergeseran kearah 
posisi pertumbuhan/investasi pada masa yang akan datang, kecuali segmen usaha 
pengelolaan Dermaga Khusus/Pelabuhan Khusus yang tetap berada pada posisi 
selektif pada masa yang akan datang. 

Berdasarkan hasil analisis korporasi, alternatif strategi yang dapat dilakukan 
PT. Pelindo II adalah market penetration guna  meningkatkan pangsa pasar baik 
dalam pengertian wilayah maupun segmen pasar yang dituju dengan cara 
pemasaran yang lebih gencar, market development dalam rangka  
memperkenalkan produk pada wilayah geografi baru, memformulasikan 
kerjasama pelayanan di pelabuhan dengan mitra usaha, dan optimalisasi 
pendapatan dengan menciptakan peluang usaha baru,  product development dalam 
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rangka meningkatkan laba perusahaan dengan memperbaiki kualitas jasa yang 
dilakukan dan dengan senantiasa terus mengembangkan jenis pelayanan yang ada 
sehingga dapat menarik pelanggan, dan concentric diversivication dalam rangka 
meningkatkan pendapatan dengan cara melakukan ekspansi usaha dengan cara 
membentuk/kerjasama dengan unit-unit usaha yang masih memiliki keterkaitan.  

Sementara berdasarkan analisis portofolio bisnis, pendekatan strategis untuk 
masing-masing segmen usaha dan anak perusahaan yaitu : 
1. Pendekatan strategis untuk pelayanan jasa kapal adalah dengan 

memaksimalkan investasi, pertumbuhan  dan  dominasi pengelolaan segmen 
usaha pelayanan jasa kapal.  

2. Pendekatan strategis untuk pelayanan jasa barang adalah dengan 
memaksimalkan investasi, pertumbuhan  dan  dominasi pengelolaan segmen 
usaha pelayanan jasa barang.  

3. Pendekatan strategis untuk pelayanan jasa terminal adalah dengan 
memaksimalkan investasi, pertumbuhan  dan  dominasi pengelolaan segmen 
usaha pelayanan jasa terminal.  

4. Pendekatan strategis untuk pelayanan jasa terminal petikemas adalah 
dengan memaksimalkan investasi, pertumbuhan  dan  dominasi pengelolaan 
segmen usaha pelayanan jasa terminal petikemas.  

5. Pendekatan strategis untuk pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik 
(TBAL) adalah dengan memaksimalkan investasi, pertumbuhan  dan  
dominasi pengelolaan segmen usaha pelayanan jasa TBAL.  

6. Pendekatan strategis untuk pelayanan dermaga khusus/pelabuhan khusus 
adalah tumbuh berdasarkan segmen, spesialisasi, dan investasi selektif.  

7. Pendekatan strategis untuk pengusahaan kerjasama operasi TPK Koja 
adalah dengan memaksimalkan investasi, pertumbuhan  dan  dominasi 
pengelolaan segmen usaha pengusahaan kerjasama operasi TPK Koja.  

8. Pendekatan strategis untuk PT. Rumah Sakit  Pelabuhan adalah dengan 
memaksimalkan investasi, pertumbuhan  dan  dominasi pengelolaan segmen 
usaha PT. Rumah Sakit  Pelabuhan.  

9. Pendekatan strategis untuk Pelayanan Rupa-Rupa Usaha adalah dengan 
memaksimalkan investasi, pertumbuhan  dan  dominasi pengelolaan segmen 
usaha Pelayanan Rupa-Rupa Usaha..  

10. Pendekatan strategis untuk P.T. Elektronik Data Interchange Indonesia (P.T. 
E.D.I. Indonesia) adalah dengan memaksimalkan investasi, pertumbuhan  
dan  dominasi pengelolaan P.T. Elektronik Data Interchange Indonesia.  

11. Pendekatan strategis untuk P.T. Multi Terminal Indonesia (P.T. M.T.I) 
adalah dengan memaksimalkan investasi, pertumbuhan  dan  dominasi 
pengelolaan P.T. Multi Terminal Indonesia.  

 
 Beberapa saran yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen adalah : (1) 
Meningkatkan pangsa pasar dengan cara melakukan kerjasama pengelolaan 
terminal dan kerjasama pembangunan fasilitas pelabuhan dengan pihak swasta 
dan investor, (2) Pengembangan dan penerapan teknologi informasi yang 
berorientasi kepada peningkatan manfaat bagi komunitas pelabuhan terutama 
pengguna jasa pelabuhan, (3) Meningkatkan pemasaran dan persiapan Bojanegara 
sebagai kawasan industri dan pelabuhan baru dan sebagai deepsea port pertama  
di Indonesia, (4) Pengembangan  produk jasa dengan cara  menciptakan    produk  
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yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa dan benchmark produknya 
terhadap perkembangan pelabuhan didunia yang diikuti dengan peningkatan 
kapasitas pelayanan dan penambahan fasilitas-fasilitas di pelabuhan sejalan 
dengan arus barang dan kebutuhan pengguna jasa dan mitra dan perkembangan 
dunia internasional, (5) Peningkatan kerjasama dengan para Terminal Operator 
dalam hal pengoperasian dan pengelolaan fasilitas dermaga, gudang, dan lapangan 
penumpukan diberbagai cabang pelabuhan, (6) Peningkatan kerjasama 
pengelolaan lahan dibeberapa cabang pelabuhan dalam rangka memperoleh 
pendapatan dari penggunaan tanah untuk dikelola oleh investor, dan (7) 
Pengelolaan sumber pendapatan lain pelabuhan seperti pas pelabuhan, parkir, dan 
usaha-usaha lainnya. 
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