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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan peningkatan sejak tahun 

2015-2016. Menurut data Badan Pusat Statistik (2016), angka Produk Domestik 

Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2016 sebesar 5,01 persen atau meningkat 

dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 4,92 persen. Peningkatan angka 

PDB Indonesia tersebut berdampak kondisi positif bagi pertumbuhan industri 

pelayaran di Indonesia. 

Berdasarkan data Statistik Kementerian Perhubungan (2016), jumlah 

perusahaan angkutan laut mengalami peningkatan pada tahun 2012 – 2016 yang 
dapat dijelaskan pada Tabel 1. Jumlah perusahaan pelayaran pada tahun 2012 

sebanyak 3.155 buah perusahaan, yang terdiri dari 2.106 buah pelayaran nasional, 

651 buah perusahaan non pelayaran dan selebihnya sebanyak 398 buah 

perusahaan pelayaran rakyat. Pada tahun 2016, jumlah perusahaan pelayaran 

meningkat menjadi sebanyak 4.028 buah perusahaan, yang terdiri dari 2.896 buah 

pelayaran nasional, 665 buah perusahaan  rakyat dan 467 perusahaan angkutan 

khusus (non pelayaran).  

Perusahaan angkutan laut di Indonesia dikelompokkan menjadi perusahaan 

pelayaran dalam negeri dan luar negeri untuk aktivitas logistik antar pulau atau 

antar negara. Perusahaan angkutan laut dalam negeri terdiri dari pelayaran antar 
pulau, pelayaran lokal, pelayaran rakyat, dan pelayaran perintis. Selain itu, 

terdapat pula perusahaan non pelayaran (pelayaran khusus) yaitu hanya 

mengangkut keperluan hasil industri. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Produktivitas sebuah perusahaan pelayaran dapat diketahui dari besarnya 

kapasitas muatan barang yang diangkutnya (Lasse 2015). Menurut data Statistik 

Kementerian Perhubungan (2016), sepanjang tahun 2012 – 2016 jumlah kapasitas 

pengangkutan produksi angkutan laut perusahaan pelayaran asing masih jauh 
lebih unggul dibandingkan dengan kapasitas pengangkutan perusahaan pelayaran 

nasional. Pada tahun 2012, perusahaan angkutan laut nasional dapat mengangkut 

muatan sebesar 410.696.721 ton sedangkan perusahaan angkutan laut asing 

sebesar 541.992.378 ton. Kemudian jumlah kapasitas pengangkutan perusahaan 

pelayaran nasional terus mengalami peningkatan hingga mencapai 688.249 juta 

Tabel 1 Jumlah perusahaan angkutan laut menurut jenis pelayaran di Indonesia 

tahun 2012-2016 

No Jenis Perusahaan 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Angkutan Laut 

(Pelayaran ) 
2.256 2.442 2.718 2.811 2.896 

2 Pelayaran Rakyat 664 647 653 657 665 

3 
Angkutan Laut 

Khusus  
408 424 439 450 467 

 
Total Perusahaan 
Pelayaran 

3.328 3.513 3.810 3.918 4.028 

Sumber: Statistik Kementerian Perhubungan (2016) 



  

2 

Tabel 2 Jumlah kapasitas pengangkutan perusahaan pelayaran tahun 2012 – 2016 

                 (dalam juta ton) 

No Jenis Perusahaan 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Perusahaan pelayaran nasional 

angkutan dalam negeri 
350.930 386.297 408.552 450.239 621.011 

 

Perusahaan pelayaran 

nasional angkutan luar negeri 

(ekspor/impor) 

59.766 67.512 71.943 75.597 67.237 

Total angkutan perusahaan 

dalam negeri (/ton) 
410.696 453.808 480.495 525.836 688.249 

2 
Perusahaan asing angkutan 

dalam negeri 
4.093 1.249 53.730 45.028 - 

 
Perusahaan asing angkutan 

luar negeri (ekspor/impor) 
537.898 551.576 581.327 610.402 976.201 

    Total angkutan perusahaan 

luar negeri (/ton) 
541.992 552.826 581.380 610.447 976.201 

              Sumber: Statistik Kementerian Perhubungan (2016) 

ton pada tahun 2016. Meski mengalami peningkatan, jumlah tersebut masih kalah 

bersaing dengan perusahaan pelayaran asing. Pada tahun 2016, kapasitas 

pengangkutan angkutan laut perusahaan asing mencapai 976.201 juta ton. 

 

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAg) merupakan salah satu perusahaan 

pelayaran milik pemerintah yang bergerak dalam jasa transportasi angkutan laut di 

Indonesia. Krisis keuangan yang dialami BAg pada tahun 2011 mendorong PT 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengambil alih saham BAg sebanyak 21.674 

lembar saham senilai Rp 90,22 miliar. Pengambilalihan saham ini menjadikan 

PLN sebagai holding company sekaligus menjadi pemegang saham utama BAg. 

Pengalihan saham ini juga berdampak pada perubahan seluruh aktivitas bisnis 
BAg yang harus melayani kebutuhan angkutan batubara untuk kebutuhan 

pembangkit PLN (PLN 2016). Keputusan pada Rencana Usaha Penyediaan 

Tenaga Listrik PLN/RUPTL PLN tahun 2016 dapat memberikan keuntungan bagi 

BAg. Keuntungan tersebut berasal dari kepercayaan PLN kepada BAg untuk 

menjaga keamanan distribusi pasokan batubara ke pembangkit listrik tenaga uap 

milik PLN. Kepercayaan tersebut diperoleh dari pengalaman bisnis yang dimiliki 

BAg dalam jasa angkutan laut. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, BAg tetap 

fokus dalam menjalankan visinya yaitu menjadi perusahaan jasa transportasi 

angkutan laut menjadi perusahaan angkutan batubara dengan pelayanan 

berstandar internasional. Aktivitas bisnis pengangkutan batubara BAg 
menggunakan tongkang (barge) atau kapal besar (mother vessel) dari pelabuhan 

muat (stockpile) menuju ke pembangkit listrik dengan proses bongkar muat 

menggunakan floating crane.  

Pengangkutan komoditas batubara menggunakan transportasi laut 

merupakan pengangkutan yang diandalkan oleh BAg. Selain lebih efektif dalam 

pengirimannya, pengangkutan batubara menggunakan angkutan laut dapat 

menampung dalam jumlah yang besar bila dibandingkan dengan pengangkutan 
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batubara dengan menggunakan jalur transportasi darat. Kebutuhan batubara di 

Indonesia saat ini diperlukan bagi industri – industri yang menggunakan batubara 

sebagai pembangkit tenaga listrik. Selain diperlukan dalam bahan baku industri, 

kebutuhan batubara juga dimanfaatkan sebagai kebijakan program pemerintah 

salah satunya adalah program pembangkit listrik 35.000 Megawatt (MW). 

Kondisi ini tentunya merupakan tantangan bagi BAg untuk terus mempertahankan 

eksistensi di tengah persaingan bisnis jasa angkutan laut dan Harga Batubara 

Acuan (HBA) yang selalu fluktiatif.  

Menurut data Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), 

produksi batubara Indonesia sepanjang tahun 2013 – 2016 mengalami fluktuasi 
yang dapat dijelaskan pada Gambar 1. Produksi batubara pada tahun 2013 

mencapai 474 juta ton dan terus menurun hingga menjadi sebesar 392 juta 

tonpada tahun 2015. Produksi batubara kembali mengalami peningkatan pada 

tahun 2016. Peningkatan produksi batubara nasional pada tahun 2016 diiringi juga 

oleh membaiknya HBA pada tahun 2016 yang sebesar USD80/MT. Meningkatnya 

HBA pada tahun 2016 tidak berdampak pada peningkatan pendapatan usaha BAg 

yang diperoleh dari jasa angkutan batubara. 

 

 
Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2016) 

Gambar 1  Produksi batubara Indonesia tahun 2009 - 2016 

Sumber pendapatan usaha terbesar BAg berasal dari jasa bulk carrier yang 

mencapai 90%. Selain itu, sumber pendapatan usaha lainnya berasal dari jasa 

keagenan sebesar 10%. Pendapatan jasa bulk carrier diperoleh dari hasil realisasi 

tarif kontrak angkutan batubara ke sejumlah pembangkit listrik baik itu 
pembangkit listrik milik PLN maupun independent power producer/IPP. Tarif 

kontrak tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan harga dari PLN yang 

mempengaruhi perolehan pendapatan usaha BAg. Pendapatan usaha BAg pada 

tahun 2011 sebesar Rp 240 miliar dan terus mengalami peningkatan di tahun 2014 

sebesar Rp 1,28 triliun. Meski mengalami peningkatan pendapatan usaha pada 

tahun 2011 – 2014, pendapatan usaha BAg mengalami penurunan pada tahun 
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2015 sebesar Rp 1,08 triliun. Pendapatan usaha BAg meningkat pada tahun 2016 

sebesar Rp 1,17 triliun seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku 

batubara PLN. Peningkatan pendapatan tersebut masih lebih rendah dibandingkan 

dengan pendapatan usaha BAg pada tahun 2014 yang sebesar Rp 1,27 triliun. 

Penjelasan pendapatan usaha BAg dijelaskan pada Gambar 2. 

 

 
  Sumber: Laporan Internal BAg (2016) 

        Gambar 2 Pendapatan usaha BAg tahun 2011-2016 

Bisnis BAg dalam pengangkutan batubara selama ini diperoleh dari kontrak 

pada harga jasa pengangkutan per ton batubara yang ditetapkan oleh PLN. Harga 

dari pengangkutan batubara dapat memberikan keuntungan usaha bagi BAg 
apabila perusahaan mampu mengangkut semakin banyak batubara. 

 

Tabel 3 Realisasi kontrak pengangkutan batubara BAg tahun 2012-2016 

No 
Perusahaan Pemberi 

Kerja 

Jumlah 

Volume 

sesuai 
kontrak 

(Juta Ton) 

Jangka 

Waktu 
Kontrak 

Realisasi Angkutan (juta ton) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 PLN Tanjung Jati  4,50 2011 - 2031 3,40 3,54 3,88 4,00 4,22 
2 PT Bukit Asam  3,50 2011 – 2022 2,77 2,77 3,00 3,30 3,10 

3 
PT Sumber Segara 

Primadaya (S2P) 
0,52 2012 – 2016 0,42 0,52 0,52 0,43 0,50 

4 PLN DIVBAT 2,30 2012 – 2022 2,24 0,50 0,50 0,85 2,00 

5 
PT Indonesia Power 
(Tarahan - Suralaya) 

5,20 2013 – 2022  
- 3,35 4,50 5,20 

6 
PT Indonesia Power 
(Taboneo - Suralaya) 

1,50 2014 – 2016 
 

- 0,50 0,50 1,30 

 Total realisasi angkutan batubara 8,83 7,33 11,75 13,58 16,32 

 

Sumber: Laporan Internal BAg (2016) 
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Pada tahun 2011 -2016, BAg memiliki 3 kontrak yang masih beroperasi dari 

6 kontrak jangka panjang PLN dalam pengangkutan batubara yang dijelaskan 

pada Tabel 3. Realisasi pengangkutan batubara BAg pada tahun 2015 sebesar 

13,58 juta ton atau lebih rendah dari target yang ditetapkan BAg sebesar 14,12 

juta ton. Sedangkan realisasi total angkutan batubara BAg pada tahun 2016 

sebesar 16,32 juta ton atau lebih rendah dari target yang ditetapkan BAg sebesar 

17,39 juta ton (BAg 2016).  

Meski mengalami peningkatan angkutan, realisasi kontrak pengangkutan 

batubara BAg setiap tahunnya cenderung belum mencapai target yang diinginkan 

perusahaan. BAg diharapkan untuk dapat mencapai target realisasi kontrak 
pengangkutan batubaranya guna meningkatkan perolehan pendapatannya. 

Tercapainya realisasi kontrak pengakutan batubara sangat dibutuhkan BAg untuk 

keberhasilan pengembangan program pembangkit listrik 35.000 MW. 

Pembangunan pengembangan program pembangkit listrik 35.000 MW 

membutuhkan pemerataan kebutuhan pasokan batubara ke sejumlah PLTU di 

seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, kebutuhan batubara pembangkit PLN setiap 

tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut mengharuskan BAg untuk dapat 

mempersiapkan strategi yang tepat dalam menghadapi perubahan lingkungan 

bisnis. Strategi bisnis yang diterapkan BAg bertujuan untuk memenuhi harapan 

stakeholders serta dapat mempertahankan eksistensi perusahaan di masa yang 
akan datang. 

Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan bisnis BAg perlu mengambil 

langkah-langkah strategis agar dapat bertahan dan berkembang. Keberhasilan 

suatu organisasi bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dalam 

menghadapi perubahan lingkungan (Ashurst dan Hodges 2010). Di lingkungan 

yang dinamis dan tidak menentu, sebuah perusahaan memerlukan perencanaan 

yang mampu memberikan sarana sistematis untuk menganalisis lingkungan 

internal dan eksternal, menilai kekuatan serta kelemahan suatu organisasi dan 

mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan 

bersaing (Ginting 2006). 

Strategi bisnis yang tepat merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 
oleh BAg dalam menghadapi perubahan dari sisi eksternal dan internal. Dengan 

adanya perubahan yang terjadi, maka BAg perlu merumuskan strategi agar dapat 

bersaing dan terus berkembang dalam menghadapi persaingan dan kondisi industri 

yang selalu berubah. 

 

Perumusan Masalah 

BAg merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah yang bergerak 

dalam jasa transportasi angkutan laut yang ada di Indonesia. BAg diharapkan 

untuk menjadi perusahaan yang dapat mengikuti perkembangan yang terjadi 
dalam industri pelayaran di Indonesia. Harapan tersebut sesuai dengan visi BAg 

yaitu menjadi perusahaan jasa angkutan laut yang unggul dan terpercaya dengan 

pelayanan berstandar internasional. 

Strategi bisnis yang tepat merupakan suatu usaha yang dilakukan BAg 

untuk menghadapi perubahan faktor eksternal dan internal perusahaan. Pada sisi 

eksternal, jumlah perusahaan pelayaran angkutan laut Indonesia mengalami 

peningkatan dalam lima tahun terakhir yang diiringi juga oleh program 

pemerintah yaitu program pembangkit listrik 35.000 MW. Program tersebut 
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memerlukan pemerataan dan peningkatan pasokan bahan baku batubara. Hal ini 

membuka peluang bagi BAg untuk terus meningkatkan pendapatannya melalui 

jasa angkutan angkutan laut. Sedangkan dari sisi internal, profit yang diperoleh 

BAg dalam 2 tahun terakhir belum maksimal. Rendahnya profit tersebut 

disebabkan oleh realisasi kontrak jangka panjang angkutan batubara BAg belum 

sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan. 

Selama ini perolehan pendapatan dari bisnis BAg selalu bergantung dengan 

tarif kontrak batubara yang ditetapkan PLN. Ketergantungan ini menyebabkan 

perolehan pendapatan usaha BAg harus dipastikan dari banyaknya perolehan dan 

tercapainya muatan angkutan batubara. Oleh karena itu, adanya program 
pembangkit listrik 35.000 MW yang memerlukan pemerataan pasokan bahan baku 

batubara untuk PLTU di seluruh wilayah bagian di Indonesia perlu dimanfaatkan 

secara maksimal sebagai tantangan untuk dapat meningkatkan pendapatan usaha 

perusahaan. 

Dengan perubahan yang terjadi di industri pelayaran, maka BAg perlu untuk 

merumuskan strategi yang tepat agar bisnis yang dijalankan saat ini dapat 

berkembang dalam menghadapi kondisi industri pelayaran yang senantiasa selalu 

berubah. 

Berdasarkan kondisi di atas, maka masalah dirumuskan sebagai berikut: 

1. Pendapatan usaha BAg selama 2 tahun terakhir belum maksimal. 
2. Pengangkutan batubara belum sesuai dengan target realisasi perusahaan. 

3. Ketergantungan BAg dengan PLN dalam hal kontrak pengangkutan batubara. 

4. Pemerataan pasokan dan peningkatan kebutuhan bahan baku batubara PLN 

yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh BAg untuk meningkatkan 

pendapatan perusahaan. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kinerja pada fungsi operasional BAg  
2. Menganalisis kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal 

(peluang dan ancaman) BAg.  

3. Merumuskan arsitektur strategik yang dapat diterapkan untuk pengembangan 

bisnis BAg di masa yang akan datang. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan 

pertimbangan dan masukan dalam menentukan keputusan strategi bisnis 
perusahaan. 

2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengayaan 

ilmu pengetahuan di bidang manajemen strategi dan sebagai dasar bagi 

penelitian lanjutan di bidang ini. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Lingkup pada penelitian ini difokuskan pada segala sesuatu yang 

berhubungan dengan strategi perusahaan, keunggulan armada dan keunggulan 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




