
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Privatisasi pelabuhan telah menjadi trend kebijakan pada perdagangan 

internasional dalam upaya meningkatkan efisiensi pelabuhan, (UNCTAD 2016) 

dalam laporannya mengatakan bahwa salah satu tujuan dari privatisasi pelabuhan 

adalah membuat pelabuhan atau terminal lebih efisien dan fleksibel. 

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

dimaksudkan memberikan peluang terhadap privatisasi pelabuhan dan 

penghapusan monopoli pengusahaan pelabuhan dengan pembentukan Badan 

Usaha Pelabuhan (BUP) sebagai pihak operator pelabuhan dan bukan lagi menjadi 

monopoli PT. Pelindo (persero). Menurut (Setiono 2010), inovasi utama dari 

Undang-Undang Pelayaran tersebut adalah pengembangan Otoritas Pelabuhan 

untuk mengawasi dan mengelola operasi dagang dalam setiap pelabuhan, badan 

usaha pelabuhan atau operator pelabuhan di sisi lain dapat berpartisipasi dalam 

menyediakan antara lain penganganan kargo, sarana penumpang, layanan tambat, 

pengisian bahan bakar, penyediaan air, penarikan kapal sekaligus penyimpanan 

dan lain sebagainya, namun dalam studi yang dilakukan oleh (Balitbanghub 2014) 

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut menjelaskan bahwa 

masih berlangsungnya tumpang tindih kewenangan antara otoritas dan operator 

pelabuhan, sebagai contoh permasalahan kepemilikan aset negara berupa tanah, 

permasalahan operator terminal yang masih melakukan kontrak layanan dengan 

operator fasilitas lainnya, diperkuat dengan penelitian oleh (Rahman 2015) yang 

menjelaskan bahwa secara faktual adanya kesenjangan pelaksanaan fungsi 

pengusahaan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh PT. Pelindo II (persero) 

belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran. Kesimpulan dari hasil studi-studi tersebut menunjukkan pasca 

berlakunya UU NO. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengamanatkan visi 

dan peran Otoritas Pelabuhan sebagai pendorong dan legulator dalam 

meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelabuhan melalui persaingan antar 

operator belum signifikan.  

Secara umum, (PPIAF 2007) membedakan kompetisi yang berkaitan dengan 

pelabuhan menjadi 3 tipe, yaitu : 

1. Inter-port competition (pelabuhan-pelabuhan dalam satu regional yang sama) 

2. Intra-port competition (antar operator terminal dalam satu pelabuhan) 

3. Intra-terminal competition (antar PBM dan penyedia jasa lainnya dalam satu 

terminal) 

Dalam penelitian ini penulis fokuskan kepada kondisi persaingan yang kedua 

yaitu kompetisi antar operator terminal peti kemas dalam satu pelabuhan studi 

kasus Pelabuhan Tanjung Priok. 

Kompetisi antar terminal peti kemas dapat terjadi dalam satu pelabuhan 

apabila dalam satu pelabuhan tersebut terdapat lebih dari satu terminal peti kemas 

dan masing-masing terminal di operasikan oleh operator terminal yang berbeda. 

Peningkatan kinerja operator terminal peti kemas dan perusahaan pelayaran 

sebagai dua bagian penting dalam biaya logistik berdampak sangat besar terhadap 

pengembangan ekonomi dan peningkatan kapasitas industri pelayaran maupun 
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pelabuhan, tetapi setelah krisis ekonomi tahun 2008, dunia industri pelayaran 

mengalami penurunan yang sangat signifikan mengakibatkan terminal peti kemas 

dan perusahaan pelayaran menghadapi ketidakseimbangan supply dan demand 

dimana kapasitas kapal maupun terminal lebih besar dari permintaan pelayanan 

atau dengan kata lain terjadi kelebihan kapasitas (over capacity) yang selanjutnya 

menimbulkan konsekuensi tingginya persaingan diantara terminal peti kemas 

maupun antara perusahaan pelayaran. 

Dalam kompetisi berbasis biaya logistik persaingan antara terminal dalam 

pelabuhan sangat jarang bersifat subtitusi sempurna bahkan dengan jenis dan tarif 

pelayanan yang relatif sama antar terminal peti kemas, dari persfektif pengguna 

pelabuhan/terminal peti kemas pemilihan terminal dapat tergantung dari efisiensi 

terminal, tingkat kedatangan kapal, tarif dari perusahaan pelayaran, dan lain-lain, 

(Esmer et al. 2016) melakukan penelitian terhadap kompetisi non tarif pada sektor 

pelabuhan dengan mengkombinasi marketing-ekonomi perspektif. Dalam kondisi 

kompetisi non tarif, perbedaan biaya dari performa terminal peti kemas ini 

merupakan salah satu faktor yang membedakan tingkat pemilihan terminal oleh 

pengguna jasa terminal dalam hal ini perusahaan pelayaran. (Wardhani et al. 

2015) menjelaskan dalam proses pengambilan keputusan konsumen, pengaruh 

situasi konsumen yang berasal dari informasi yang dimiliki konsumen akan 

memberikan hasil akhir yang berbeda untuk masing-masing konsumen.   

Dalam industri berbasis biaya logistik, baik perusahaan pelayaran maupun 

pengguna jasa terminal lainnya akan memilih terminal peti kemas yang 

menawarkan biaya terendah dengan tingkat layanan yang diberikan. Secara 

teoritis, jika terminal peti kemas dapat menerapkan biaya rendah untuk jasa 

penggunaan terminal rendah, maka daya tarik terminal tersebut akan meningkat 

yang selanjutkan akan meningkatkan pangsa pasar dari terminal tersebut 

dibandingkan dengan terminal peti kemas lain yang menghasilkan biaya jasa 

pelayanan terminal yang lebih tinggi. Dengan kata lain biaya jasa yang 

dikeluarkan oleh pengguna jasa terminal peti kemas atas keseluruhan pelayanan 

atau real cost atas penggunaan terminal peti kemas dapat merefleksikan kondisi 

persaingan antar terminal peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok yang ditandai 

dengan penguasaan pangsa pasar oleh terminal peti kemas yang mampu 

menerapkan biaya rendah.  

 

Perumusan Masalah 

Secara teoritis, pengguna jasa terminal peti kemas akan memilih terminal 

yang memberikan biaya keseluruhan yang ditimbulkan oleh pelayanan terminal 

atau real cost yang rendah. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, penulis memulai 

dengan pertanyaan: 

1. Bagaimana gambaran kondisi persaingan antar terminal di Pelabuhan Tanjung 

Priok saat ini? (dilihat dari persfektif pengguna jasa dan estimasi real cost 

masing-masing terminal peti kemas) 

2. Bagaimana strategi masing-masing operator terminal di masa yang akan 

datang dalam menghadapi persaingan keputusan pemilihan terminal oleh 

perusahaan pelayaran? 
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Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengkaji tingkat kompetisi di pelabuhan terutama kompetisi yang terjadi 

antar terminal peti kemas. 

2. Menduga optimasi strategi persaingan terminal peti kemas di masa 

mendatang, terutama terhadap penentuan tarif jasa terminal. 

 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Dapat menjadi masukan bagi manajemen operator terminal peti kemas 

dalam melihat persfektif keinginan dan kebutuhan pengguna jasa terminal 

dan digunakan sebagai dasar strategi pengembangan pelayanan terminal peti 

kemas. 

2. Bagi penulis dan akademisi diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan terkait industri terminal peti kemas dan menjadi masukan 

tambahan informasi bagi kegiatan penelitian selanjutnya di bidang yang 

sama. 

3. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan khususnya pengawasan dan pengaturan persaingan usaha di 

industri terminal peti kemas.  

2  TINJAUAN PUSTAKA 

Industri kepelabuhanan 

Menurut Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, kepelabuhanan 

didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi 

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

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

perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional 

dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.      

Kondisi bisnis kepelabuhanan terutama bisnis perusahaan pelayaran dan 

rute-rute perdagangan lewat laut baik dalam negeri dan luar negeri yang ada 

selama ini dan dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengalami perubahan yang 

cukup signifikan, salah satunya antara lain yaitu adanya peningkatan pertumbuhan 

kapasitas pelabuhan yang melebihi dari permintaan. Hal tersebut diakibatkan dari 

bertambahnya kapasitas kapal, dulunya kapal yang datang adalah kapal sedang 

dan menengah, namun ke depan kedatangan kapal-kapal yang lebih besar 

ukurannya akan menjadikan perusahaan pelayaran dan para pemilik barang lebih 

memaksa operator pelabuhan untuk memperbaiki fasilitas dan pelayanan serta 

penawarannya kepada pengguna jasa, karena dampak dari bagaimana pengelolaan 

sektor transportasi maritim sangat signifikan terhadap volume perdagangan, biaya 

transportasi, dan daya saing ekonomi dari suatu negara. (Sasono 2012) 

memberikan gambaran bagaimana perusahaan pelayaran dan perusahaan bongkar 

muat merupakan para pihak yang paling berkepentingan terhadap eksistensi 

pelayanan sebuah pelabuhan yang baik. Aktivitas atau volume bongkar muat tidak 




