
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Usaha jasa dibidang pengurusan transportasi barang atau freight 

forwarder selarna ini sudah banyak dikenal di lndonesia. Berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Perhubungan R.I. No.KM.10 Tahun 1988, disebutkan bahwa 

yang dirnaksud dengan jasa pengurusan transportasi atau freight forwarder, 

adalah: 

Usaha yang difujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk 

mengutus semua kegiatan yang diperlukan bagi ferlaksananya 

pengiriman dan penerimaan barang melalui franspottasi darat, laut atau 

udara yang dapat mencakup penerimaan, penyimpanan, sortasi, 

pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengutusan 

penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkufan, pehifungan biaya 

angkufan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serfa penyelesaian 

tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang- 

barang fersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak 

rnenerimanya. 

Dan definisi di atas tarnpak cakupan pekerjaan yang dilakukan forwarder sangat 

beragarn dan luas. 

Pesatnya perturnbuhan industri rnanufaktur nasional di tahun 1980-an 

sangat mendomng tumbuh suburnya industri forwarder nasional. Jurnlah 

perusahaan forwarder dan ekspedisi yang terdaftar di GAFEKSl / INFA 

(Gabungan Forwarder dan Ekspedisi lndonesia 1 Indonesia Forwarders 

Association) sebelum krisis telah rnenmpai lebih dari 2000 perusahaan. Narnun 

akibat krisis rnoneter tahun 1997 rnenyebabkan ribuan perusahaan tersebut 
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harus gulung tikar. Berdasarkan inforrnasi GAFEKSI dalam laporan tahunan PT 

Hakatrans (2000) diketahui jumlah perusahaan yang mendaftar kembali pada 

bulan April - Juni 1999, hanya 500 perusahaan. Perusahaan tersebut terdiri dari 

200 perusahaan dengan aktivitas intemasional dan 300 perusahaan dengan 

aktivitas domestik dan hanya sebagai custom bmker. 

Bisnis forwarder atau jasa pengunisan transportasi barang akan terus 

meningkat sejalan dengan kemajuan perdagangan. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (BPS) nasional pada semester pertama tahun 2000, total ekspor 

mencapai 29,268 milyar dollar AS atau meningkat 34,95 % dari tahun 1999, 

sedangkan total impor mencapai nilai 13,682 milyar dollar AS atau rneningkat 

18,132 % dari tahun 1999. Keadaan di atas sangat menggembirakan karena 

disarnping terjadi surplus perdagangan sebesar 15,5 milyar dollar AS, juga terjadi 

peningkatan perdagangan, baik ekspor maupun impor yang akan sangat 

berdampak pada usaha forwarder. 

Di Indonesia forwarder multinasional kini sudah sangat berperan baik 

melalui aliansi dengan perusahaan lokal, perusahaan boneka (dummy company) 

maupun melalui joint venture (Sianipar, 1999). Perusahaan-perusahaan 

multinasional di atas selain memiliki modal aset dan sumberdaya yang besar 

serta jaringan luas di luar negeri juga menawarkan berbagai bentuk jasa 

tambahan, sehingga forwarder lokal mengalami ancaman serius apabila tidak 

mampu segera menyetarakan din. Jika yang diinginkan hanya sekedar dapat 

hidup dalam arti menjadi perpanjangan tangan atau perwakilan perusahaan 

multinasional, tentu kesempatan tersebut di depan akan tetap ada. Namun 

keadaan tersebut menyebabkan nilai tambah tidak akan dapat dinikmati dan 

kehidupan perusahaan forwarder Indonesia akan dijatah dan diatur oleh 
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perusahaan asing yang ingin menguasai pasar jasa dalarn negeri (Siregar, 

2000). 

Sejalan dengan kemajuan ekonomi di dunia tuntutan pelayanan juga 

meningkat terus dan bertambah kompleks, sehingga keanekaragaman jasa 

pelayanan yang baru perlu terus ditambah jenisnya dan ditingkatkan mutunya 

guna mernenuhi kesempumaan dalam pengirirnan barang yang nilai, bentuk dan 

ragarn jenisnya terus bertambah pula. Federasi sedunia asosiasi-asosiasi 

forwarder atau FlATA pemah rnengeluarkan suatu resolusi untuk usaha 

transportasi rnultimodal yang antara lain rnenyebutkan semakin besarnya 

kebutuhan pihak-pihak perdagangan dan perindustrian yang rnenuntut dari 

industri transportasi suatu sistem transportasi total yang mengelola rnulai dari 

produk keluar pabrik hingga ke rak para pengecer (Kanter, 2000). 

Mengkaji kecenderungan tersebut maka pada masa yang akan datang 

penaingan yang terjadi akan semakin ketat dan yang dikhawatirkan adalah 

forwarder nasional akan tersisih dengan masuknya forwarder-forwanler asing. 

Untuk mengantisipasi persaingan yang sernakin ketat tersebut, maka tidak cukup 

suatu perusaham hanya rnernotret, mengidentiikasi dan beradaptasi terhadap 

perubahaan lingkungan saat ini. Menurut Hamel dan Prahalad (1994), untuk 

memenangkan persaingan di masa depan perusahaan perlu rnernbangun dan 

memperoleh wawasan ke depan industrinya (industry fo~sight). 

Wawasan ke depan industri dapat dibuat dengan menggali secara 

rnendalam penggerak-penggerak industri (kecenderungan dan diskontinuitas dari 

teknologi, regulasi, gaya hidup, demografi) dan mengembangkan sudut pandang 

kreafi tentang evolusi potensial dari fungsionalitas, kompetensi inti dan 

hubungan dengan pelanggan yang diringkas dalam suatu arsitektur strategik. 
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Arsitektur strategik rnerupakan suatu ringkasan sudut pandang tentang 

evolusi potensial (fungsionalias, kornpentesi inti dan hubungan dengan 

pelanggan) dengan landasan wawasan ke depan industri. Menurut Harnel dan 

Prahalad (1994), arsitektur strategik rnenggarnbarkan rnengenai apa yang harus 

dilakukan, kornpetensi apa yang perlu dikernbangkan, kelornpok pelanggan 

rnana yang haws dipaharni, saluran distribusi rnana yang hams dijajaki agar 

perusahaan unggul dalarn arena persaingan yang rnenawarkan berbagai 

kesernpatan baru. 

PT. Hakatrans Mandiri rnerupakan salah satu perusahaan international 

freight forwarder yang didirikan oleh lbu Hj. Hasrnijati Koto, MBA. pada tahun 

1993. Perusahaan tersebut rnenawarkan jasa-jasa pengurusan angkutan laut 

dan angkutan udara. Angkutan laut rnencakup jasa pengurusan irnpor dan 

ekspor, asuransi muatan, dan pelayanan electronic data interchange (EDI) 

dengan bea cukai secara on-line, sedangkan untuk angkutan udara rnencakup 

jasa pengurusan irnpor dan ekspor, asuransi rnuatan, penjejakan barang 

(shipment tracking), dan dishibusi dornestik. 

Pada aktivitas ekspornya total kargo yang dipindahkan rnelalui udara 

pada tahun 1999 rnencapai 1.191.664 kilogram dibandingkan tahun 1998 hanya 

sebesar 644.321 kilogram atau aktivitas rneningkat sebesar 85 %. Kargo yang 

dipindahkan rnelalui laut selarna tahun 1999 sebesar 512 teus (twenty equivalent 

units) atau 12% rneningkat dari aktivitas tahun 1998. Aktivitas irnpor baik udara 

rnaupun laut masih sebatas pengurusan kepabeanan, dengan total pekejaan 

yang ditangani sebanyak 699 atau rneningkat 48 % dibandingkan dengan tahun 

1998. 

Selarna ini perusahaan rnelakukan kerjasarna dengan beberapa 

perusahaan forwader asing untuk rnernperluas jaringannya. Untuk kawasan 
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Eropa bekerjasama dengan Allport Freight, Wassing BV, dan Bank & Lloyd 

Shipping. Untuk kawasan Amerika (Utara dan Selatan) dengan Speedmark USA 

dan Airgate. Untuk kawasan Asia dengan Speedmark group, dan untuk Australia 

dengan Gluck Forwarder System. Sebagian besar aktivitas penjualan jasa yang 

dilakukan selama ini merupakan upaya pihak asing yang telah mempunyai 

langganan para importir dan eksportir di manca negara, sehingga 

ketergantungan terhadap pihak asing tersebut sangat tinggi. 

Berdasarkan ha1 tersebut, PT. Hakatrans Mandiri perlu menyusun kembali 

industrinya dan mewujudkannya melalui suatu arsitekur strategik. Perusahaan 

perlu mengetahui batasan-batasan dalam merumuskan industri masa depan 

menyangkut kecenderungan dan diskontinuitas dari gaya hidup, teknologi, 

regulasi, ekonomi dan sebagainya. Di dalam batasan tersebut, perusahaan 

diharapkan dapat membangun masa depannya. 

6. ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang pernasalahan di atas, dapat diidentifikasi 

bahwa masalah yang dihadapi PT Hakatrans Mandiri adalah sebagai berikut. 

1. Meningkatnya intensitas persaingan pada industri fotwarder, terutama 

dengan masuknya forwarder asing yang lebih berpengalaman dan 

bernodal besar. 

2. Tuntutan pihak-pihak perdagangan dan perindustrian yang semakin 

tinggi terhadap industri transportasi 

3. Ketergantungannya terhadap pihak atau agen asing yang sangat 

tinggi 
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C. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, rnaka geladikarya ini 

difokuskan pada rurnusan masalah sebagai berikut. 

(1) Sejauh mana intensitas persaingan pada industri forwardefl 

(2) Bagaimana merurnuskan wawasan industri masa depan ? 

(3) Bagaimana arsitektur strategik yang akan dibangun perusahaan untuk 

mewujudkan industri masa depannya ? 

D. Tujuan Geladikarya 

Geladikarya ini bertujuan sebagai berikut. 

1. Mengidentiikasi dan rnengkaji faktor-faktor yang Inempenga~hi 

eksistensi perusahaan. 

2. Mengidentiikasi industri masa depan PT. Hakatrans Mandiri. 

3. Menyusun arsitektur strategik untuk mewujudkan industri masa depan 

perusahaan. 

E. Manfaat Geladikarya 

Hasil geladikarya ini diharapkan dapat mernberikan masukan kepada 

pihak manajemen PT . Hakatrans Mandiri dalarn memberi arah pengembangan 

strategi dan kompetensi inti dalam mewujudkan industri masa depannya. 

F. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup geladikarya ini diiokuskan pada kajian arsitektur strategik 

PT. Hakatrans Mandiri selama lima tahun ke depan (tahun 2001 - 2005) dalam 

menghadapi persaingan dan perubahan industri global. 
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