
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah PT. Pelabuhan Indonesia II

Sejarah PT Pelabuhan Indonesia II bermula dari keputusan pemerintah Republik

Indonesia pada tahun 1960 untuk membentuk Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I

hingga Pelabuhan VIII sebagai pengelola pelabuhan laut di seluruh Indonesia

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1960 tentang pengelolaan

pelabuhan umum yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP). Pada

tahun 1964, pemerintah menata kembali pengelolaan pelabuhan umum dengan

memisahkan aspek operasional dan komersial dalam pengelolaan pelabuhan. BPP

yang terdiri dari PN Pelabuhan I hingga Pelabuhan VIII bertanggung jawab terhadap

pengelolaan aspek komersial, sementara aspek operasional dikoordinasikan oleh

lembaga Administrator Pelabuhan (Adpel).

Pada tahun 1983, pemerintah mengubah status BPP menjadi Perusahaan Umum

(Perum). Dengan status tersebut, BPP hanya mengelola pelabuhan umum yang

diusahakan saja. Sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan

dilakukan langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut, Departemen Perhubungan.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1983 juncto PP No 5 tanggal 5

Februari 1985, Perum Pelabuhan dilebur dan dibagi menjadi empat wilayah operasi,

dengan nama Perum Pelabuhan I sampai IV. Keempat Perum itu merupakan BUMN

yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia

Selanjutnya bentuk Perusahaan Umum (Perum) diubah menjadi Perusahaan

Perseroan (Persero) berdasarkan PP No.57 tahun 1991 yang sahamnya sepenuhnya

dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sehingga namanya berubah menjadi

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, sebagaimana termuat

dalam Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana diubah

dengan Akta Nomor 4 tanggal 5 Mei 1998 yang keduanya dibuat oleh Imas Fatimah,

SH., Notaris di Jakarta serta telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat

Keputusan Nomor C2-17612-HT0101TH.98 tanggal 6 Oktober 1998.

Perseroan memiliki Kantor Pusat di Jakarta dengan wilayah operasi tersebar di 10

provinsi untuk mengelola 12 pelabuhan yang diusahakan yaitu: Pelabuhan Teluk

Bayur di Provinsi Sumatera Barat, Pelabuhan Jambi di Provinsi Jambi, Pelabuhan

Boom Baru Palembang di Provinsi Sumatera Selatan, Pelabuhan Bengkulu di

Provinsi Bengkulu, Pelabuhan Panjang di Provinsi Lampung, Pelabuhan Tanjung

Pandan dan Pelabuhan Pangkal Balam di Provinsi Bangka Belitung, Pelabuhan

Banten di Provinsi Banten, Pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa di Provinsi

DKI Jakarta, Pelabuhan Cirebon di Provinsi Jawa Barat, serta Pelabuhan Pontianak

di Provinsi Kalimantan Barat. Disamping itu, Perseroan telah merencanakan
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pembangunan tiga pelabuhan baru yaitu Pelabuhan Kalibaru Utara (Jakarta), Sorong

(Papua Barat) dan Batam (Kepulauan Riau).

Selain itu PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki 3 anak perusahaan dan 2

perusahaan afiliasi. Ketiga anak perusahaan tersebut adalah PT. Rumah Sakit

Pelabuhan dengan kepemilikan saham PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) 99 %

dan Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar) sebesar 1%. Anak perusahaan yang

kedua adalah PT. Multi Terminal Indonesia (MTI) dengan komposisi saham PT.

Pelabuhan Indonesia II (Persero) 99% dan Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar)

sebesar 1%, dan anak perusahaan lainnya adalah PT. Electronic Data Interchange

(EDI) Indonesia dengan kepemilikan saham PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II

51% dan PT. Sisiondokom Lintas Buana sebesar 49%.

Perusahaan afiliasi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) masing-masing adalah

PT. Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) dengan kepemilikan saham

51% dimiliki oleh Hutchison Port Holding Group dan Koperasi Pegawai Maritim

(Kopegmar) sebesar 49%. Sedangkan perusahaan afiliasi yang lainnya yaitu

Terminal Petikemas Koja (TPK Koja) yang merupakan kerjasama operasi antara PT.

Pelabuhan Indonesia II (Persero) (55%) dengan Hutchison Port Holding Group

(45%) yang telah beroperasi sejak tahun 1998.
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B. Sejarah PT. Pelindo II Cabang Panjang

Pelabuhan Panjang yang berada di Provinsi Lampung, pada mulanya hanya

pelabuhan kecil di Teluk Betung yang disinggahi kapal-kapal motor dan perahu layar

yang mengangkat hasil perikanan dan pertanian ke luar daerah dan sebaliknya

mengangkut barang-barang dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan Provinsi

Lampung. Sejalan dengan adanya peningkatan kegiatan, maka pada abad ke XVII

oleh pemerintah Hindia Belanda dibangun Pelabuhan Panjang yang lokasinya 3 km

dari pelabuhan lama yang lebih dikenal dengan OOSTHAVEN. Pembangunan tahap

pertama yaitu dermaga panjang 200 meter menggunakan konstruksi Caison dengan

kedalaman 7 m beserta 1 (satu) unit gudang dengan luas 1000 m . Selanjutnya,

untuk kelancaran angkutan penumpang dari Pulau Jawa-Sumatera atau sebaliknya

maka pada tahun 1950 dioperasikan kapal penyebrangan (ferry) Merak-Panjang atau

Panjang-Merak yang dikelola oleh Jawatan Kereta Api, dan di Pelabuhan Panjang

dibangun stasiun kereta api menuju ke Prabumulih (Palembang).

Setelah selesai pembangunan pelabuhan penyebrangan Bakauheni-Merak pada tahun

1981, maka kegiatan (ferry) dialihkan ke pelabuhan baru tersebut. Sedangkan jalur-

jalur rel kereta api tetap dioperasikan untuk angkutan barang umum. Pada saat

sekarang, Pelabuhan Panjang telah tumbuh dan berkembang menjadi pelabuhan

samudera yang melayani tidak saja pelayaran antar pulau, namun juga pelayaran

internasional. Pembangunan Pelabuhan Panjang dengan penambahan fasilitas dan

peralatan, terus dilakukan secara bertahap sejalan dengan tuntutan permintaan

pengguna jasa serta perkembangan perdagangan internasional dan khusus pelayanan
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peti kemas telah dilengkapi dengan peralatan serta fasilitasnya dan pada 5 September

1996 telah ditetapkan sebagai terminal peti kemas.

C. Keadaan Geografis dan Topografi Pelabuhan Panjang

Pelabuhan Panjang terletak di Teluk Lampung di bagian selatan pulau Sumatera pada

posisi 05̊-̊28’-03” dan 05̊-19’-03”. Pelabuhan Panjang merupakan satu-satunya

pelabuhan laut yang terbuka untuk pelayaran samudera (ocean going) dan pelayaran

dalam negeri atau pelayaran nasional (domestic shipping) di provinsi Lampung.

Pelabuhan Panjang merupakan pelabuhan alam yang dilindungi oleh beberapa pulau-

pulau kecil. Selain itu, Pelabuhan Panjang mempunyai perairan yang cukup dalam (-

23M LWS) yang dapat dimasuki kapal-kapal berukuran besar, kondisi ini sangat

mendukung bagi keselamatan kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan.

Karakter bentang alam PT. Pelindo II Cabang Panjang merupakan dataran luas yang

terletak di Teluk ujung pulau Sumatera, yaitu Teluk Betung. Pelabuhan Panjang

terletak di dekat Bukit Kunyit dan Bukit Karang dari Kecamatan Teluk Betuk.

Dilihat dari lalu lintas angkutan laut nasional maupun internasional, lokasi Pelabuhan

Panjang merupakan lokasi yang sangat strategis, karena berada di salah satu jalur

utama jalur pelayaran nasional dan internasional, yaitu langsung berhadapan dengan

Selat Sunda yang merupakan salah satu pintu masuk dari dan Lautan Hindia dari

kapal-kapal yang berasal dari Negara-negara timur jauh. Potensi yang besar ini akan

memberikan peluang yang cukup besar untuk pengembangan Pelabuhan Panjang di
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masa depan yang dapat memberikan efek domino kepada semua sektor aktifitas

ekonomi di Sumatera bagian selatan.

Luas daerah pelabuhan meliputi daerah lingkungan kerja daratan 105 Ha dan daerah

lingkungan kerja seluas 3.953.490 Ha, yang dapat menampung berbagai aktifitas

yang terkait dengan pelayanan jasa dan barang melalui Pelabuhan Panjang. Di pintu

masuk pelabuhan terdapat karang yang memanjang dan sekaligus berfungsi sebagai

penahan gelombang.

D. Visi dan Misi Pelabuhan Panjang

Visi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang yaitu “Memberikan

pelayanan jasa kepelabuhanan secara handal sebagai main port/pelabuhan utama di

kawasan Sumatera Bagian Selatan”.

Misi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang yaitu Mewujudkan

visi Cabang Pelabuhan Panjang melalui peningkatan komitmen perusahaan kepada

mitra dan pelanggan jasa pelabuhan dengan penjabaran komitmen sebagai berikut :

1. Meningkatkan performance Cabang Pelabuhan Panjang secara profesional dan

dapat mendorong kepentingan perekonomian Propinsi Lampung dan wilayah

Sumatera Bagian Selatan.

2. Mendorong terciptanya masyarakat Pelabuhan Panjang yang kooperatif dan

memupuk rasa saling memiliki.
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3. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bermutu, optimis, bersikap

melayani dan ramah, bangga pada perusahaan dan berdaya guna serta mampu

memberikan kepuasan kepada pengguna dan mitra kerja.

E. Ruang Lingkup

Bidang Usaha PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang yang menjadi

penyedia dan pengusaha yaitu sebagai berikut :

1. Menyediakan dan megusahakan perairan dan kolam pelabuhan untuk lalu lintas

pelayaran dan tempat kapal berlabuh.

2. Menyediakan dan mengusahakan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal

masuk dan keluar pelabuhan, olah gerak kapal di dalam kolam serta jasa

pemanduan dan penundaan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

3. Menyediakan dan mengusahakan jasa dermaga dan fasilitas untuk kapal

bertambat serta melakukan kegiatan bongkar muat barang dan hewan.

4. Menyediakan dan mengusahakan fasilitas pergudangan dan lapangan tempat

penumpukan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan.

5. Menyediakan dan mengusahakan terminal konvensional, terminal petikemas, dan

terminal curah (curah air dan curah kering) untuk melayani bongkar muat

komoditas sesuai jenisnya, serta Ro-Ro (Roll on Roll off).

6. Menyediakan dan mengusahakan fasilitas listrik, air minum, depo bahan bakar

dan pemadam kebakaran dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan.
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7. Menyediakan dan mengusahakan jasa pelayanan bongkar muat barang di

terminal.

8. Menyediakan dan mengusahakan lahan untuk berbagai bangunan industri,

perkantoran, gudang dan lapangan penumpukan sehubungan dengan kepentingan

kelancaran angkutan laut dan industri.

9. Penyediaan dan pengusahaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa

kepelabuhanan.

Di samping berbagai kegiatan usaha tersebut perusahaan memiliki peluang untuk

mengembangkan kegiatan usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang

telah ada. Antara lain di bidang jasa informasi, pengelolaan cargo distribution

centre, maupun inland container depot dan bidang lainnya baik yang dikelola oleh

perusahaan sendiri maupun yang dilaksanakan melalui kerjasama usaha dengan

pihak swasta. Sedangkan untuk pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan itu sendiri,

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang juga melakukan kerjasama

dengan berbagai instansi terkait yang dapat berfungsi untuk memperlancar dalam

proses pelaksanaan kegiatan. Instansi-instansi terkait tersebut antara lain :

1) Instansi Pemerintah

a. Administrator Pelabuhan, yaitu bertindak sebagai koordinator pelaksana

tugas pemerintahan di pelabuhan.

b. Syahbandar, yaitu bertugas untuk mengawasi keselamatan pelayaran.



58

c. Keamanan dan Ketertiban, yaitu terdiri dari unsur POLRI serta dibantu

dnegan KPLP untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan

pelabuhan.

d. Bea dan  Cukai, yaitu bertugas untuk melakukan pengawasan dan

pemeriksaan barang yang keluar dan masuk pelabuhan.

e. Imigrasi, yaitu bertugas untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap

crew list serta paspor Anak Buah Kapal (ABK).

f. Karantina Kesehatan/Tumbuhan, yaitu bertugas untuk melakukan

pengecekan administrasi dan fisik di kapal terhadap kesehatan Anak Buah

Kapal (ABK), penumpang dan muatan dalam rangka

memastikan/menentukan ABK/penumpang kapal dan muatan dalam keadaan

sehat atau tidak mengandung penyakit atau hama yang menular.

2) Penyelenggaraan Pelabuhan

Penyelenggara pelabuhan yaitu PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai

penyedia dan pengelola jasa kepelabuhananan.

3) Instansi Swasta/BUMN

Sebagai pengguna jasa kepelabuhanan antara lain Perusahaan Pelayaran,

Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut

(EMKL).

Secara umum PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pajang adalah sebuah

perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tugasnya melayani jasa

kepelabuhananan yang dapat digambarkan sebagai berikut :
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1. Pelayanan Kapal

a. Jasa Labuh

Jasa labuh merupakan jasa yang diberikan terhadap kapal agar dapat berlabuh

dengan aman menunggu pelayanan kepelabuhananan seperti tambat, bongkar

muat atau menunggu pelayanan lainnya (pengurus dokumen dan lain-lain).

Jasa labuh ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan bertabrakan

dengan kapal lain yang sedang berlabuh serta memastikan kedalaman air agar

kapal tidak kandas dan tidak menunggu alur  pelayaran.

b. Jasa Pandu

Jasa pandu merupakan jasa pemanduan kapal sewaktu memasuki alur

pelayaran menuju dermaga atau kolam pelabuhan untuk berlabuh serta

untuk menjaga keselamatan kapal, penumpang dan muatannya ketika

memasuki alur pelabuhan.

c. Jasa Tambat

Jasa tambat merupakan jasa yang diberikan untuk kapal bertambat pada

tambatan dan secara teknis dalam kondisi yang aman untuk dapat melakukan

bongkar muat denga lancar dan aman. Jasa tambat juga digunakan untuk

menghindari ketidaklancaran pekerjaan bongkar muat barang karena

penggunaan tambatan tidak optimal.
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2. Pelayanan Barang

a. Jasa Bongkar Muat

Jasa bongkar muat merupakan kegiatan pelayanan bongkar muat barang sejak

dari kapal hingga saat menyerahkan kepada pemilik barang. Jasa bongkar

muat ini antara lain Stevedoring, yaitu kegiatan yang dilakukan sejak

membongkar/memuat barang (container) di palka kapal hingga melepas

barang (container) di dermaga. Cargodoring, yaitu menyusun barang sejak

dari dermaga hingga ke gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.

Receiving/Delivery, yaitu pekerjaan menyerahkan atau menerima barang di

pintu gudang (gate) dari/ke atas truk atau sebaliknya.

b. Pelayanan Dermaga

Pelayanan dermaga dilakukan untuk memangani barang di dermaga dengan

mengatur kelancaran arus barang di dermaga.

c. Jasa Penumpukan

Jasa penumpukan merupakan pelayanan penumpukan barang di gudang

sampai dengan dikeluarkan dari tempat penumpukan untuk dimuat atau

diserahkan kepada pemilik barang. Jasa penumpukan juga yang menentukan

ruang tempat penumpukan barang, mengatur penggunaan dan ketertiban

ruang penumpukan, meneliti kebenaran jumlah barang serta ukurannya,

kondisi kemasan dan jenis barang yang keluar/masuk ke dan dari tempat

penumpukan serta ukuran barang yang dibongkar muat, memungut dan
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menerima sewa penumpukan dan uang dermaga sesuai ketentuan yang

berlaku.

3. Pelayanan Rupa-rupa

a. Jasa Persewaan Alat-alat Pelabuhan

Penyewa alat ini bertujuan untuk menunjang kegiatan bongkar muat agar

memenuhi sasaran yaitu cepat dan tepat waktu, efisien dan tidak

menimbulkan ekonomi atau biaya yang tinggi.

b. Penyediaan Air Bersih dan Telepon Umum

Penyediaan air bersih merupakan jasa yang diberikan untuk penyerahan air

tawar dari darat ke kepal untuk keperluan kapal dan Anak Buah Kapal (ABK)

yang bersumber dari Perusahaan Air Minum, pelabuhan dan perusahaan

swasta, sedangkan pelayanan telepon umum sebagai alat komunikasi untuk

memperlancar kegiatan yang ada di pelabuhan untuk kepentingan kapal dan

Anak Buah Kapal (ABK).

c. Penyediaan Listrik

Penyediaan listrik di pelabuhan sebagai alat untuk menunjang kegiatan

bongkar muat barang dan industri yaitu melalui sambungan tetap dan

sambungan sementara.
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d. Pelayanan Jasa Lainnya

Pelayanan jasa lainnya meliputi persewaan tanah dan bangunan, perairan

pelabuhan, gudang dan lapangan penumpukan, imbalan jasa alat-alat bongkar

muat dan biaya administrasi.

Dalam melakukan semua kegiatan pelayanan kepelabuhanan khususnya bongkar

muat barang baik dari kapal ke pelabuhan atau sebaliknya dari pelabuhan ke dalam

kapal tentunya diperlukan suatu rencana pekerjaan yang matang agar pelaksanaan

kerjanya tidak terjadi kesalahan yang fatal, karena pelaksanaan bongkar muat

barang, khususnya Petikemas adalah menyangkut barang milik pihak lain, sehingga

tidak boleh terjadi kesalahan agar tidak merugikan banyak pihak. Perencanaan

tersebut merupakan tugas dari Divisi Perencanaan dan Pengendalian Terminal

Petikemas (TPK) PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang. Divisi

Perencanaan dan Pengendalian Terminal Petikemas (TPK) merencanakan segala

sesuatu tentang kegiatan yang akan dilakukan di lapangan.

F. Struktur Organisasi

Berdasarkan keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor

HK.56/4/19/PI-II-98 tanggal 17 Desember 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Manajemen Pelabuhan Panjang, struktur organisasi Cabang Pelabuhan Panjang

adalah sebagai berikut :
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Gambar 2. Struktur Organisasi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Cabang Panjang

Sumber: Olah data Peneliti, 2014

Gambar 3. Struktur Organisasi Divisi Terminal Petikemas PT. Pelabuhan
Indonesia II (Persero) Cabang Panjang

Sumber: Olah data Peneliti, 2014
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