
I.   PENDAHULUAN 

 

 

1. 1.     Latar Belakang  

Pelabuhan umum di Indonesia terdiri dari pelabuhan umum yang 

diusahakan (komersial) dan pelabuhan umum yang tidak diusahakan. Pengelolaan 

pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,  sedangkan pengelolaan pelabuhan umum 

yang diusahakan dijalankan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan 

IV. 

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

Usaha Milik Negara) yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan di 

Indonesia yang didirikan pada tanggal 01 Desember 1992. PT. (Persero) 

Pelabuhan Indonesia memiliki wilayah operasi di 10 provinsi dan mengelola 12 

pelabuhan yang diusahakan.  Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 

2001, kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan 

penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi 

pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas 

kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan 

intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah. 

Karena pelabuhan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam 

menunjang kegiatan perekonomian maka  pengelolaannya dikuasai oleh negara. 

 Bentuk Usaha Negara (BUMN) menurut Undang Undang No 9 tahun 

1989, dibedakan atas tiga kategori yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Diantara 
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ketiga kategori tersebut hanya persero yang lebih menekankan pada kegiatan 

komersil sehingga pengelolaan persero dilakukan seperti halnya perusahaan 

swasta. Kekayaan negara yang dijadikan modal persero dilakukan sesuai dengan 

peraturan pemerintah dan dinyatakan dalam saham penyertaan negara. Dengan 

demikian pengembangan persero diharapkan tidak lagi membebani  APBN tetapi 

justru mampu menarik modal dan investasi dari luar. Disamping itu persero juga 

diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan APBN dalam bentuk deviden dan 

pajak perseroan. Meskipun sebagai perusahaan negara, namun dalam 

melaksanakan kegiatannya, BUMN harus selalu mengupayakan peningkatan 

efisiensi dan produktivitas serta peningkatan kinerja perusahaan secara 

keseluruhan.  PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia II sebagai BUMN dengan status 

persero yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan mengemban misi utama 

sebagai penghasil laba (profit making) sehingga harus mampu memberikan 

kontribusi terhadap penerimaan negara.  Selain itu juga mengemban misi sebagai 

public service yang harus memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan sebaik-

baiknya kepada masyarakat pengguna. 

Pengaruh globalisasi membuat perdagangan antar negara semakin luas dan 

terbuka. Beberapa diantaranya adalah dengan kesepakatan AFTA (Asean Free 

Trade Area) , APEC (Asia Pacific Economy Cooperation) serta  WTO (World 

Trade Organization) memberikan dampak semakin banyaknya arus barang ekspor 

dan impor yang menggunakan jasa kepelabuhanan. PT.(Persero) Pelabuhan 

Indonesia II dalam mengantisipasi pengaruh globalisasi melakukan berbagai 

langkah dan kebijakan strategis yang diterapkan dalam berbagai kegiatan.  
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Lingkungan strategi yang terus berubah dengan cepat merupakan suatu hal 

yang harus diantisipasi oleh perusahaan. Untuk dapat eksis dan berkembang 

dalam pelayanan jasa kepelabuhanan, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II harus 

dapat merumuskan strategi perusahaan yang tepat, sehingga persaingan yang 

semakin kompetitif di masa yang akan datang dapat dihadapi perusahaan tanpa 

menimbulkan resiko. Dalam merumuskan strategi perusahaan tersebut, banyak 

faktor yang menjadi pertimbangan seperti lingkungan internal dan eksternal 

perusahaan.  

PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia II dalam rangka penyediakan pelayanan 

berbagai jasa yang berkaitan dengan kegiatan bisnis di pelabuhan, terdiri dari 

beberapa segmen usaha perusahaan yang tersebut dibawah ini : 

a. Pelayanan Jasa Kapal 

b. Pelayanan Jasa Barang 

c. Pelayanan Terminal 

d. Pelayanan TPK (Terminal Petikemas) 

e. Pengusahaan TBAL (Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik) 

f. Pelayanan Dermaga Khusus/Pelabuhan Khusus 

g. Pelayanan Rupa-Rupa Usaha 

Selain itu, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II juga mempunyai beberapa 

anak perusahaan yaitu :  

a. PT. Multi Terminal Indonesia (PT. MTI) 

b. PT. Rumah Sakit Pelabuhan 

c. KSO TPK Koja  

d. PT. Electronic Data Interchange  Indonesia (PT. EDI Indonesia) 
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Dengan beragamnya segmen usaha dan anak perusahaan yang dikelola 

perusahaan, maka diperlukan suatu alternatif strategi yang dapat dijadikan acuan 

bagi perusahaan untuk mengalokasikan dana maupun sumber daya dalam 

berinvestasi dan pengelolaan segmen-segmen usaha tersebut lebih lanjut di masa 

yang akan datang. Pengembangan perusahaan pada masa yang akan datang 

diarahkan untuk meningkatkan kepuasan pemakai jasa, kesejahteraan karyawan, 

terciptanya mitra usaha yang sehat serta mendukung kebijakan pemerintah untuk 

memperkuat sarana dan prasarana ekspor dan impor barang.  

Dalam upaya untuk mewujudkan misi dan supaya tetap eksis dalam 

pelayanan jasa kepelabuhanan, maka perusahaan perlu untuk memilih strategi 

yang tepat dalam menentukan posisi produk/jasanya. Salah satu kegiatan penting 

yang harus dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai beberapa jenis 

produk/jasa adalah membuat strategi portofolio yang berkaitan dengan potensi 

jasa-jasa tersebut, hal ini perlu dilakukan agar dapat memberikan manfaat yang 

lebih besar bagi perusahaan. Strategi portofolio ini akan memberikan kontribusi 

penting bagi perusahaan sehingga penanganan jasa-jasa pelayanan tersebut dapat 

dilakukan secara tepat. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II sebagai pelaku dalam penyediaan 

pelayanan jasa kepelabuhanan yang mempunyai peran strategis dalam menunjang 

kegiatan perekonomian nasional, maka dalam perkembangannya di masa yang 

akan datang memerlukan strategi yang tepat untuk masing-masing jasa yang 
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disediakan. Sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam 

bentuk pertanyaan sebagai berikut : 

a. Bagaimana posisi bisnis yang dikelola perusahaan saat ini ? 

b. Bagaimana posisi dan arah perusahaan dimasa yang akan datang ? 

c. Bagaimana alternatif dan  implikasi strategi masing-masing bisnis di masa 

depan yang sesuai dengan posisi bisnis saat ini ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui posisi dan arah perusahaan di masa yang akan datang. 

b. Untuk mengetahui posisi bisnis  yang dikelola oleh perusahaan dalam 

industri pelayanan jasa kepelabuhanan dengan matriks portofolio. 

c. Memberikan alternatif strategi dan usulan implikasi tindakan yang harus 

dilakukan sesuai dengan perubahan lingkungan industri dan posisi bisnis 

dalam matriks portofolio. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan 

dan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan atau 

menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan portofolio produk/jasa yang 

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dalam alokasi sumber daya 

dan maksimisasi keuntungan. Bagi penulis, penulisan ini akan menambah 

wawasan dan pengalaman dalam melaksanakan penelitian khususnya untuk 

penelitian di bidang jasa kepelabuhanan. 
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dititikberatkan pada manajemen strategik 

khususnya dalam analisa portofolio produk/jasa. Hasil penelitian ini merupakan 

hasil evaluasi mengenai produk/jasa yang dihasilkan, sedangkan penerapannya 

diserahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen perusahaan  PT. (Persero) 

Pelabuhan Indonesia II 
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