
1 
 

    
 

1    PENDAHULUAN 
 

 

 

Latar belakang 

 

 

Transportasi laut merupakan sub sistem transportasi nasional terdiri dari 

elemen kegiatan angkutan laut, kepelabuhan, kelaiklautan kapal, kenavigasian 

serta penjagaan dan penyelamatan yang saling berinteraksi secara terpadu guna 

mewujudkan tersedianya angkutan laut yang efektif dan efisien. Salah satu elemen 

kegiatan transportasi laut adalah bidang kepelabuhan mencangkup penataan 

sistem jaringan prasana dan operasional kepelabuhan national dan internasional. 

Sektor transportasi haruslah memiliki kemampuan yang tinggi dan 

diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman dan nyaman guna menunjang 

dinamika pembangunan (Asfar 2009). 

Peningkatan daya saing (competitiveness) pelabuhan di Indonesia menjadi 

suatu tantangan yang harus dipenuhi mengingat Indonesia merupakan negara 

kepulauan terbesar di dunia. Letak geografis Batam yang unik dan khusus, 

menjadikan posisinya begitu sentral, karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang 

bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi 

peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya, serta masyarakat 

Batam pada khususnya. Batam juga merupakan salah satu pintu gerbang masuk ke 

wilayah Indonesia selain Bali dan Jakarta, sehingga diperlukan operator yang 

mampu mengelola peningkatan kebutuhan logistik pengguna jasa. Hal ini 

diperlukan agar dapat memberikan kenyamanan terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh penyedia jasa angkutan penyeberangan. 

Daya saing Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Batam (Free Trade Zone/FTZ) juga menjadi salah satu faktor utama untuk 

berkinerja dengan baik. Salah satu misi Badan Pengusahaan Batam/BP Batam 

adalah menyediakan jasa pelabuhan kelas dunia. Luas kawasan Batam sendiri 

hanya sebesar 415 km
2
 (41.500Ha). Namun banyaknya operator pelabuhan yang 

terdapat dalam satu wilayah kepulauan Batam, menuntut masing-masing operator 

pelabuhan untuk dapat berkinerja dengan baik, memaksimalkan potensi yang 

dimiliki agar dapat berdaya saing dalam industri jasa kepelabuhanan. Sekupang 

Ferry Terminal (SFT) merupakan salah satu operator pelabuhan yang ada pada 

wilayah Batam. SFT dituntut untuk dapat mengoptimalkan kinerja pelabuhan 

sehingga dapat berdaya saing dengan baik. 

Pelabuhan Batam dibagi menjadi 6 (enam) wilayah kerja untuk 

memudahkan pengawasan dan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan 

yakni: Terminal Batu Ampar, Terminal Sekupang, Terminal Kabil, Terminal 

Nongsa, Satuan Kerja Rempang Galang, dan Satuan Kerja Perairan Batam. 

Sementara itu wilayah kerja Terminal Sekupang di bagi menjadi: Terminal Umum 

Sekupang, Terminal Umum SFT, Terminal Umum Domestik Sekupang, Terminal 

Khusus Penumpang Internasional Teluk Senimba, Dermaga Tinkey Marina, 

Terimal Khusus Kawasan Industri Sekupang, dan Terminal Umum Ro-Ro 

Sekupang. 
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Pelayanan untuk penumpang internasional, Batam memiliki 5 (lima) 

pelabuhan feri internasional yaitu Pelabuhan Feri Batam Center, Pelabuhan Feri 

Internasional Sekupang, Pelabuhan Feri Batu Ampra/Harbour Bay, Pelabuhan 

Feri Teluk Senimba/Waterfront City, dan Pelabuhan Feri Nongsa Pura. Untuk rute 

dalam negeri (domestik) terdapat Pelabuhan Feri Sekupang (domestik) dan 

Pelabuhan Feri Telaga Punggur (PT.ASDP Indonesia Feri (Persero) Cabang 

Batam, Telaga Punggur dikelola oleh Pemkot Batam). 

Pelabuhan yang melayani penumpang yang keluar dan masuk Pulau Batam 

jika dikelompokkan dari segi penyelenggaraannya ada dua, yaitu pelabuhan 

umum (Pelabuhan Internasional Batam Centre dan Pelabuhan Internasional 

Sekupang) dan pelabuhan khusus (Pelabuhan Harbour Bay, Nongsa Pura dan 

Teluk Senimba/Waterfront City serta pelabuhan-pelabuhan pada kawasan industri 

tertentu di Batam) (Irawati 2012). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor17 

tahun 2008 tentang Pelayaran, maka istilah pelabuhan khusus berubah menjadi 

terminal khusus (tersus). 

Sejauh ini SFT dikelola dan dioperasikan oleh Badan Pengusahaan (BP) 

Batam serta untuk pengembangan SFT, BP Batam memberikan kesempatan pada 

pihak swasta untuk bekerjasama mengembangankan pelabuhan feri tersebut. Pada 

tanggal 20 Agustus 2004, PT Indodharma Corpora memenangkan tender 

kerjasama untuk membangun, mengelola dan memelihara pelabuhan feri tersebut 

dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BOT) sesuai perjanjian kerjasama 

Nomor.12/PER-KA/VIII/2004 dan III/IDC-OB/SP/BOT-SKP/VIII/2004 selama 

28 tahun (20 Agustus 2004 s.d 19 Agustus 2032) (Syahroni 2012). 

Potensi pengguna jasa Pelabuhan SFT masih cukup besar terutama untuk 

pengguna jasa yang berdomisili di sekitar Kepulauan Riau, Bengkalis, Selat 

Panjang dan Dumai, yang ingin berlibur atau hanya sekedar menghabiskan waktu 

akhir pekan dengan keluarga di negeri tetangga Singapura. 

Menurut Undang-Undang Nomor17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang 

dimaksud dengan Angkutan Penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi 

sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta 

api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan 

beserta muatannya. Pada prinsipnya, angkutan penyeberangan tidak mengangkut 

barang lepas, barang-barang yang diangkut harus dimasukkan dalam kendaraan. 

Operasional pelabuhan penyeberangan tidak hanya terkait penumpang 

dan/atau barang, namun juga yang terkait pelayaran kapal. Operasional pelabuhan 

yang terkait dengan penumpang dan/atau barang meliputi: pengaturan arus 

kedatangan penumpang dan/atau kendaraan, penimbangan kendaraan serta 

muatan, penjualan tiket, pengaturan di area parkir, pengaturan masuk ke kapal, 

pembatasan berat maksimum yang tidak melebihi kemampuan moveable bridge 

dan cardeck kapal. Hal yang terkait dengan pelayaran kapal antara lain meliputi: 

pengaturan sandar dan bongkar muat kapal, pengaturan jadwal kapal, pengisian 

BBM dan air tawar, pembuangan limbah kapal, pengaturan komunikasi kapal 

dengan pelabuhan serta penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) 

(Sujana 2013). 

Kualitas operasional berhubungan erat dengan fungsi-fungsi organisasi 

untuk menunjang performansi perusahaan. Pelabuhan penyeberangan harus 

dipandang sebagai suatu organisasi yang menjalankan serangkaian proses bisnis 

untuk mencapai tujuan strategik perusahaan dan memuaskan seluruh stakeholders, 
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memiliki serangkaian input, proses dan output, serta lingkungan yang 

mempengaruhi sistem yang dijalankan. Keseluruhan proses yang terjadi pada 

pelabuhan penyeberangan harus merupakan suatu proses yang terukur sehingga 

peningkatan kinerja yang terjadi dapat terkendali dan pengembangan organisasi 

dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dalam kajian manajemen strategik, 

pengukuran hasil (performace) memegang peran sangat penting, karena ini tidak 

saja berkaitan dengan penentuan keberhasilan tetapi menjadi ukuran apakah 

strategi berhasil atau tidak. Artinya hasil dijadikan ukuran apakah strategi berjalan 

baik atau tidak, bila organisasi tidak dapat mencapai hasil maka diagnosa pertama 

menunjukkan bahwa strategi tidak berjalan. 

Kinerja pelabuhan merupakan issue penting bagi pemerintah (Sujana 2013) 

dan pengukuran kinerja perusahaan juga merupakan salah satu aspek penting bagi 

pihak manajemen dewasa ini. Pengukuran kinerja yang obyektif, komprehensif 

dan terintegrasi bermanfaat dalam memberikan informasi yang sebenarnya 

mengenai kinerja perusahaan. Dengan informasi yang benar, hasil analisis kinerja 

perusahaan akan berpengaruh terhadap ketepatan penyusunan strategi peningkatan 

kinerja. 

Penelitian mengenai rancangan pengukuran kinerja pelabuhan feri 

sebelumnya telah dilakukan oleh Sujana (2013), dan pengukuran tingkat kepuasan 

pelanggan feri juga telah dilakukan oleh Firdaus (2012). Objek penelitian tersebut 

dilakukan pada pelabuhan penyeberangan yang dioperasikan oleh PT ASDP 

Indonesia Ferry (Persero). Hasil dari kedua penelitian tersebut tidak dapat 

diaplikasikan pada SFT, karena pada kinerja pelabuhan penyeberangan yang 

dioperasikan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) standar minimal pelayanan 

tidak hanya pada faktor penumpang saja, namun ada faktor lain, seperti standar 

minimal pelayanan kapal penyeberangan karena mengangkut kendaraan dan/atau 

barang dalam kendaraan. 

Karakteristik pengukuran kinerja yang obyektif dan komprehensif dapat 

ditemukan dalam model pengukuran BSC. Kinerja pada model ini diukur dengan 

indikator yang dikembangkan dari empat perspektif, yang meliputi: 1) perspektif 

keuangan; 2) perspektif pelanggan; 3) perspektif proses internal; dan 4) perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif-perspektif tersebut saling berhubungan 

dan memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. 
 

 

Perumusan masalah 

 

 

Selama ini, PT Indodharma Corpora menggunakan indikator pengukuran 

kinerja perusahaan dari parameter analisis pelanggan, dan sebagai operator 

pelabuhan SFT harus memenuhi standar hasil kerja dari tiap-tiap pelayanan yang 

harus dicapai oleh operator Terminal/pelabuhan dalam pelaksanaan pelayanan 

jasa kepelabuhanan termasuk dalam penyediaan fasilitas dan peralatan pelabuhan. 

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

No.UM002/38/18/DJPL/2011 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional 

Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang ditandatangai tanggal  

5 Desember 2011. Awalnya pengukuran kinerja sesuai dengan Keputusan 
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Direktur Jenderal Perhubungan Laut No PP.72/2/20-99 tentang Strandar Kinerja 

Pelayanan Operasional Pelabuhan Laut. 

Kenaikan/penurunan penumpang dijadikan sebagai dasar pengukuran 

baik/buruknya kinerja pelabuhan. Penurunan jumlah penumpang yang berangkat 

dari SFT terjadi sejak tahun 2005-2010. Menurut Wantara dan Irawati (2009) 

penurunan jumlah pengguna penyeberangan yang terjadi dapat menjadi indikasi: 

(1) terjadinya induced travel; dan (2) adanya ketidakpuasan penumpang terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan penyeberangan. Namun 

fenomena penurunan jumlah penumpang pada SFT bukan dikarenakan adanya 

ketidakpuasan penumpang terhadap pelayanan (service) yang diberikan. 

Penurunan jumlah penumpang dipengaruhi oleh faktor lain. Pada tahun 

2005-2010 merupakan tahap pembangunan dan pengembangan terhadap 

infrastruktur pelabuhan yang sedang dilakukan PT Indodharma Corpora selaku 

operator SFT. Hal ini dapat dilihat setelah tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah 

penumpang, setelah proses pengembangan dan pembangunan pelabuhan selesai. 

Meskipun demikian, peningkatan jumlah penumpang yang terjadi belum 

signifikan (Lampiran 13) 

Kenaikan jumlah penumpang secara tidak langsung dapat menggambarkan 

kinerja keuangan perusahaan yang baik. Apabila hanya dilihat dari indikator 

peningkatan jumlah penumpang dan kinerja keuangan, kinerja perusahaan secara 

keseluruhan masih belum bagus. SFT sebenarnya mempunyai prospek yang lebih 

bagus di masa depan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi geografi dan topografi 

pelabuhan yang memiliki jarak lebih dekat dengan waktu tempuh yang relatif 

lebih singkat hanya ±30-45 menit menuju Singapura serta dari kondisi 

hidroocenografi mempunyai kedalaman perairan (water deep) yang baik sehingga 

menunjang kelancaran dan kecepatan kapal feri yang beroperasi dalam lingkungan 

pelabuhan. Keamanan dan kenyamanan lingkungan pelabuhan dapat dilihat dari 

sisi penyediaan fasilitas dan infrastruktur kepelabuhan yang dapat dikatakan 

sudah di atas rata-rata layanan penyeberangan yang sejenis dan pengelolaan 

operasional sudah maksimal (kesiapan fasilitas/peralatan dan dermaga dan 

penerapan sistem IT yang moderen), tidak adanya keluhan penumpang terkait 

pemberian layanan termasuk ketepatan jadwal pemberangkatan kapal, 

sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki perusahaan mempunyai kemampuan 

yang memadai dalam bidangnya masing-masing. Jam operasi yang lebih panjang 

mulai pukul dari pukul 06.00 - 22.00 WIB setiap hari. Ketersediaan akses jalan 

darat yang baik dari dan menuju SFT serta jalinan hubungan bisnis yang baik 

antara perusahaan dengan agen travel lokal dan internasional telah mendukung 

aksesibilitas terhadap hinterland pelabuhan yang kurang stategis karena jauh dari 

mall yang menjadi pusat pertokoan, belanja serta kuliner/makanan (one stop 

living). 

Kenaikan jumlah pelanggan ini belum bisa menggambarkan keseluruhan 

ukuran kinerja operasional SFT. Saat ini, sistem pengukuran kinerja yang 

dilakukan belum terukur dengan baik dikarenakan indikator dan cara pengukuran 

yang ada belum jelas, sehingga PT Indodharma Corpora selaku operator SFT 

belum bisa berkinerja dengan baik. Pengukuran kinerja unit usaha dilakukan 

berdasarkan ukuran-ukuran kinerja operasional pelabuhan yang belum terintegrasi 

secara terstruktur dengan visi dan misi perusahaan. Hal ini dapat dikarenakan 

implementasi dan faktor eksternal lainnya dalam lingkungan perusahaan. Karena 
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itu sistem pengukuran kinerja secara komprehensif dan menyeluruh perlu 

dilakukan sehingga tidak membahayakan keberlangsungan operasional SFT. 

Visi dan misi perusahaan telah ditetapkan, namun demikian sebagai sebuah 

pernyataan (company statement) perlu diturunkan menjadi strategi perusahaan dan 

identifikasi faktor penentu kesuksesan. Lebih penting lagi adalah diperlukan 

sebuah rancangan perangkat metodologi untuk mengukur kinerja perusahaan yang 

komprehensif. Perangkat tersebut diharapkan tercermin dalam indikator-indikator 

yang ditetapkan sehingga dapat bermanfaat untuk kepentingan perusahaan dalam 

rangka mempertahankan produktivitas secara berkelanjutan. 

Pengukuran kinerja di tingkat perusahaan juga diharapkan merupakan acuan 

untuk dapat melakukan pengukuran kinerja di bagian/unit kerja secara 

terintegrasi, yang pada akhirnya dapat berhubungan secara langsung dengan 

penilaian kinerja perusahaan. Balanced scorecard (BSC) adalah suatu framework 

yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai ukuran kinerja yang diturunkan 

dari visi, misi, dan strategi perusahaan. BSC merupakan salah satu konsep yang 

dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja pada suatu organisasi 

dengan menterjemahkan visi misi dari organisasi tersebut, mengkomunikasikan 

dan menghubungkan obyektif strategis dengan melakukan beberapa pengukuran 

target yang diselaraskan dengan inisiatif serta alokasi sumberdaya yang dimiliki 

perusahaan (Witri 2009). BSC adalah alat manajemen (management tool) yang 

digunakan untuk menterjemahkan visi, misi dan strategi perusahaan ke dalam satu 

set pengukuran kinerja komprehensif (Kaplan dan Norton 1996). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan dalam 

bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1) Bagaimana menjabarkan komponen-komponen strategi (visi, misi) ke dalam 

sasaran-sasaran strategi pada keempat prespektif BSC? 

2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi Key performance indicators (KPI) dalam 

rancangan kinerja yang diperlukan SFT dengan menggunakan metode BSC? 

3) Bagaimana bobot dari masing-masing perspektif dan KPI dalam perancangan 

BSC SFT? 

4) Bagaimana simulasi rancangan pengukuran kinerja operasional antara hasil 

pengukuran menggunakan BSC dengan hasil evaluasi yang digunakan SFT 

selama ini? 

 

 

Tujuan penelitian 

 

 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Menjabarkan visi, misi ke dalam sasaran-sasaran strategi pada keempat 

perspektif BSC. 

2) Merumuskan ukuran-ukuran kinerja yang diperlukan oleh SFT. 

3) Menetapkan indikator pengukuran kinerja SFT sesuai dengan perspektif 

keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal serta perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

4) Mensimulasikan rancangan hasil pengukuran kinerja yang menggunakan 

metode BSC dengan pengukuran kinerja yang digunakan SFT selama ini. 
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Manfaat penelitian 

 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan bagi 

Pelabuhan Internasional Sekupang sebagai berikut: 

1) Bagi penulis, mendapatkan pengalaman praktis tentang bagaimana merancang 

sebuah BSC pada unit pelabuhan. 

2) Bagi SFT, akan diperoleh masukan tentang perancangan BSC yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja operasional pelabuhan penyeberangan 

dalam memberikan pelayanan operasi yang optimal, sehingga peta jalan 

menuju visi dan misi perusahaan yang lebih jelas, serta merencanakan 

pengembangan dan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan di masa 

mendatang. 

3) Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan sebagai dasar 

bagi penelitian selanjutnya mengenai manajemen strategik berbasis BSC. 

 

 

Ruang lingkup penelitian 

 

 

 Penelitian dilakukan di PT Indodharma Corpora dengan melibatkan pihak 

internal manajemen dan pihak ekternal terkait. Penelitian dibatasi pada 

merumuskan strategi, peta strategi sampai dengan perancangan pengukuran 

kinerja dengan pendekatan BSC untuk PT Indodharma Corpora. Pada penelitian 

ini pembobotan dilakukan pada sasaran strategi sampai dengan KPI. Tahapan 

BSC berikutnya, seperti penyusunan anggaran, implementasi serta pemantauan 

diserahkan pada PT Indodharma Corpora. 

  

 

2    TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
 

Kerangka teoritis 
 

 

Aspek legalitas dan definisi angkutan penyeberangan 

 

Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai instrumental input dan 

kondisi lingkungan merupakan environmental input. Instrumental input yang 

mendukung adalah Undang-Undang Nomor:17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor:PM.26 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, Keputusan 

Menteri Perhubungan Nomor: KM.52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Penyeberangan.  Disamping itu pelayanan angkutan penyeberangan 
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