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Pelabuhan Panjang merupakan salah satu pelabuhan yang berada di bawah 

pengelolaan manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), sebuah BUMN yang 

bergerak di bidang jasa kepelabuhanan dan logistik nasional. PT Pelabuhan 

Indonesia II (Persero) Cabang Panjang memiliki visi menjadi pengelola pelabuhan 

kelas dunia yang unggul dalam pelayanan dan operasional, salah satu tujuan 

perusahaan pelabuhan panjang yaitu terus mendorong mengembangkan bisnis 

logistik yang terintegrasi dengan misi menjamin kualitas jasa kepelabuhan dengan 

jaringan logistik prima untuk memenuhi harapan stakeholder, kini pelabuhan 

panjang telah memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis 

pelayanan operasional petikemas yang akan melakukan eksport-import barang pada 

divisi terminal yaitu dengan menggunakan sistem VGM (Verified Gross Mass) 

yang berfungsi untuk memverifikasi berat kotor petikemas. 

 Pelabuhan Indonesia Cabang Panjang menyadari pentingnya kegiatan 

pengelolaan dan evaluasi teknologi informasi yang telah diterapkan. Kegiatan tata 

kelola teknologi informasi saat ini telah dilakukan secara berkala oleh pihak audit 

internal Pelabuhan Panjang. Namun, belum dilakukan secara maksimal pada 

penerapan sistem VGM (Verified Gross Mass) yang kini baru diimplementasikan, 

sehingga belum diketahui tingkat kematangan dari penerapan sistem apakah sudah 

mendukung proses bisnis dalam memberikan pelayanan operasional pada 

petikemas. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat kematangan dari penerapan 

sistem secara maksimal dalam memberikan pelayanan operasional bisnis 

diperlukan evaluasi audit tata kelola teknologi informasi. 

Evaluasi audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework 

COBIT 5 pada proses APO08 (Manage Relationship). Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan skala pengukuran tingkat kematangan maturity level, tahapan 

yang dilakukan menggunakan COBIT 5 Implementation sampai pada tahap 4 – Plan 

Programme, perhitungan menggunakan rata-rata statistik atau mean berupa total 

nilai dari berbagai item dalam setiap kuesioner. Proses APO08 akan digunakan 

sebagai proses untuk mengetahui bagaimana relasi tingkat kematangan dari 

penerapan sistem VGM (Verified Gross Mass) dalam mendukung proses bisnis 

untuk memberikan pelayanan operasional petikemas pada Pelabuhan Panjang.  
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