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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat diartikan sebagai sarana pelatihan 

mental, sikap, penerapan ilmu. Penulis merasa perlu untuk mengikuti program 

PKL karena merupakan suatu sarana penerapan ilmu yang didapatkan di bangku 

perkuliahan yang kemudian diaplikasikan dalam dunia kerja. Sehingga Penulis 

memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam proses 

pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga professional  

 Penulis memiliki harapan dapat menerapkan ilmu yang didapat sekaligus 

dapat menempatkan diri dalam dunia kerja, mengetahui situasi dan kondisi 

lingkungan kerja. PKL bertujuan untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab 

mahasiswa terhadap tugas yang diberikan, menambah wawasan, dan menambah 

jaringan sosial. 

Melalui pelaksanaan PKL tersebut, pada PT Pelabuhan Indonesia II 

(Persero) Cabang Panjang penulis ditempatkan di Divisi Operasi dan Teknik 

Sistem Informasi, pada pelaksanaannya penulis mampu menghadapi  kendala 

yang terjadi seperti mengatasi troubleshooting pada komputer dan jaringan, mengatasi 

permasalahan dalam pencarian surat-surat penting dengan membuat form pada 

microsoft excel. Sehingga penulis mendapatkan hasil yang memuaskan 

dikarenakan mampu menerapkan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan.  

 

Kata Kunci : Praktik Kerja Lapangan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 

Cabang Panjang, troubleshooting 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa.Kualitas sumber daya manusia yang 

diharapkan adalah yang memiliki kompetensi dan etika yang professional sebagai 

salah satu bentuk untuk menjawab tantangan dunia kerja.Hal ini merupakan 

realisasi tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.Objek 

kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun 

perusahaan yang menjadi mitra program PKL. 

PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, 

dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-

masing.Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh 

pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam 

semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari dalam 

Buku Panduan PKL Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 2016-2017. 

Penulis memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam 

proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga 

profesional. Selain itu, program PKL akan menambah wawasan dan pengalaman 

mahasiswa dalam dunia kerja, mahasiswa dapat menerapkan dan meningkatkan 

ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan serta keterampilan dan keahlian 

dibidang praktik. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengikuti program 

PKL. PKL umumnya dilaksanakan di perusahaan - perusahaan maupun instansi 

baik swasta maupun negeri. 

 Tempat PKL yang penulis pilih adalah PT PelabuhanIndonesia II 

(Persero)Cabang Panjang, Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Yos Sudarso 

No. 337, Panjang,Kota Bandar Lampung.PT PelabuhanIndonesia II 

(Persero)Cabang Panjang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak 

dibidang logistik yaitu pada pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Hingga 

saat ini PT PelabuhanIndonesia II (Persero) telah mengoperasikan 12 Pelabuhan 

yang terletak di 10 Provinsi Indonesia yaitu dari pulau Sumatera hingga Jawa 

Barat, dan menjadi salah satu BUMN strategis karena memiliki posisi yang 
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signifikan dalam keterhubungan jaringan perdagangan internasional berbasis 

transportasi laut.  

 Karena itulah penulis tertarik untuk mengetahui dan mempelajari mengenai 

sistem berjalan yang diterapkan di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang 

Panjang.Bagaimana perusahaan ini melakukan kegiatan kepelabuhanan, 

mengelola fasilitas-fasilitas yang dimiliki, melayani pelanggan dengan baik, 

sebagai contoh implementasi nyata dari ilmu yang penulis pelajari selama masa 

perkuliahan sesuai dengan program studi penulis di Universitas Teknokrat 

Indonesia yaitu Sistem Informasi. 

 

1. 2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun maksud dari Praktik Kerja Lapangan pada PT Pelabuhan Indonesia 

II (Persero) adalah sebagai berikut : 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada praktik kerja. 

2. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau 

bidang keahlian. 

3. Mengetahui pemanfaatan teknologi komputer dan informasi pada 

instansi perusahaan PTPelabuhan Indonesia II (Persero). 

 

Tujuan Praktik Kerja Lapangan pada PTPelabuhan Indonesia II (Persero): 

1. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 

2. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa terhadap tugas 

yang diberikan. 

 

1. 3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Banyak kegunaan Praktik Kerja Lapangan mulai dari pihak penulis, bagi 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia dan bagi 

PTPelabuhan Indonesia II (Persero). 

1. Bagi Universitas : 

a. Sebagai alat ukur mahasiswa dalam memahami materi-materi 

kuliah dan menerapkannya. 
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b. Sebagai penilaian sejauh mana mahasiswa mampu terjun langsung 

didalam dunia kerja. 

2. Bagi mahasiswa : 

a. Untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja. 

b. Memperluas relasi di dunia kerja yang nantinya menjadi tempat 

untuk informasi mengenai pekerjaan. 

c. Sebagai sarana menambah ilmu di luar perkuliahan mengenai 

dunia kerja. 

3. Bagi pihak Instansi : 

a. Memperoleh tenaga yang dapat diperbantukan dan tidak menutup 

kemungkinan peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) diangkat 

sebagai karyawan jika dinilai memiliki prestasi, loyalitas dan 

disiplin kerja yang baik. 

b. Memperoleh kepercayaan dari masyarakat. 

c. Memberikan bahan masukan atau usulan untuk meningkatkan 

kinerja sistem yang sudah berjalan diperusahaan. 

 

1. 4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

 

 
Sumber : Google Maps 

 

Gambar 1.1Alamat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang 
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 Pelaksanaan praktik kerja lapangan bertempat di PT Pelabuhan Indonesia II 

(Persero) Cabang Panjang, Bandar Lampung, beralamatkan di Jl Yos Sudarso 

nomor 337, Panjang, Bandar Lampung. 

 

1. 5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Ganjil yang berlangsung 

selama 2 bulan atau 45 hari mulai dari tanggal 16 April 2018 sampai 09 Juni 

2018. Waktu pelakasanaan PKL di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang 

Panjang yaitu setiap hari senin sampai jum’at pukul 08.00 sampai 17.00 WIB, dan 

waktu penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah selama 2 bulan 

terhitung dari keluarnya Surat Keputusan. 

 

 

Tabel 1.1 Jadwal Waktu Kerja Selama PKL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Hari Jam Kerja 

Masuk Selesai 

1 Senin 08:00 17:00 

2 Selasa 08:00 17:00 

3 Rabu 08:00 17:00 

4 Kamis 08:00 17:00 

5 Jum'at 08:00 17:00 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 

2. 1 Sejarah Perusahaan 

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). 

Sementara pada periode 1969-1983 pengelolaan masing-masing pelabuhan 

umum dilakukan Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkanPeraturan 

Pemerintah No.18 tahun 1969.PN Pelabuhan dibubarkanoleh Lembaga 

Pemerintah Port Authority dan diganti menjadi BPP.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 Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 

Departemen Perhubungan. 

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.  
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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. 

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-HTO1O1TH.98 

tanggal 6 Oktober 1998. 

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir adalah berdasarkan 

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris 

No. 2 dari Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH., tanggal 15 Agustus 2008 jo. Akta 

Nomor 3 tanggal 30 Juli 2009.Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah 

mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia No.AHU-80894.AH.01.02.2008 tanggal 3 November 2008. Dasar 

hukum bagi PT Pelabuhan Indonesia II sebagai BUMN penyelenggara usaha 

pelabuhan adalah Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayanan serta Peraturan 

Pemerintah No.61 tahun 2009. 

Didirikannya Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan Indonesia I sampai dengan 

VIII pada tahun 1960 bertujuan untuk mengelola dan membangun pelabuhan di 

seluruh nusantara.Tidak lama kemudian, pada tahun 1964 aspek operasional 

Pelabuhan dilakukan oleh lembaga pemerintah yang disebut Badan Pengelolaan 

Pelabuhan.Sementara itu, untuk aspek komersial tetap dibawah kendali PN 

Pelabuhan I sampai dengan VIII. 
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Pada tahun 1979, tingginya aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok dengan 

mulai padatnya arus lalu lintas kargo membuat Pelindo 2 sebagai PN diberi 

mandat oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan kawasan Pelabuhan 

Tanjung Priok yang dibiayai oleh Bank Dunia, dimana proses pengerjaannya 

dipimpin oleh staf ahli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut RI (yang kelak akan 

menjadi salah satu dirut Pelindo 2, yaitu Richard Joost Lino. Menariknya 

pembangunan ini menjadikan Pelabuhan dengan lalu lintas tersibuk di Indonesia 

ini sebagai Pelabuhan dengan infrastruktur dan fasilitas terbaik di Asia dan sejajar 

dengan Pelabuhan yang ada di Singapura, Hong Kong dan Jepang. 

Selesainya pembangunan Terminal Peti Kemas 1 pada tahun 1980 dan 

Terminal Peti Kemas 2 pada tahun 1982 menjadi bukti pesatnya perkembangan 

dan pembangunan yang dilakukan oleh Perum Pelindo 2 untuk menjadikan 

Pelabuhan Tanjung Priok sebagai ikon dan tolak ukur infrastruktur dan fasilitas 

serta, kegiatan kepelabuhanan di Indonesia. Hal ini terwujud dengan 

menjadi benchmark (acuan) dan best practices (praktik terbaik) di Asia untuk 

kegiatan pengelolaan dan pembangunan pelabuhan. Tercatat hingga saat ini, 

terdapat beberapa negara yang pernah menjadikan Pelindo 2 cabang Tanjung 

Priok sebagai benchmarking pembangunan pelabuhan dinegara mereka, 

dari Malaysia, Thailand, China serta Korea Selatan hingga Uni Emirat Arab. 

Namun, relevansi Pelindo 2 sebagai perusahaan logistik yang bergerak 

dibidang pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan dengan praktik terbaik di 

Asia tidak bertahan lama.Meningkatnya jumlah peredaran kapal berukuran besar, 

pada tahun 1990an membuat banyak perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut 

dari Luar Negeri untuk menutup rute pengangkutan kargo menuju Pelabuhan 

Tanjung Priok. Hal ini tak lepas dari langkah direksi Perum saat itu yang hanya 

berfokus untuk meningkatkan keuntungan tanpa diikuti dengan perputaran uang 

yang signifikan bagi perusahaan, seperti pembangunan terminal baru yang 

tentunya akan meningkatkan keuntungan perusahaan seiring dengan makin 

membesarnya kapasitas tampung arus lalu lintas kargo.  

Lebih jauh lagi, para perusahaan EMKL membuka kartu dan menyatakan 

bahwa tingkat pengembalian keuntungan dari rute menuju Pelabuhan Tanjung 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Perhubungan_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Richard_Joost_Lino
https://id.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Emirat_Arab
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Priok kecil, karena Kapal yang melayani rute kesulitan untuk bersandar, berlabuh 

dan melakukan bongkar muat karena ukurannya yang besar, sehingga perusahaan 

yang melayani rute ke Pelabuhan Tanjung Priok terpaksa melayani rute tersebut 

menggunakan kapal kecil yang tertinggal jaman. Hal ini tentunya membuka mata 

para anggota direksi, dimana secara jelas, singkat dan eksplisit bahwa Pelabuhan 

Tanjung Priok tidaklah sesuai, bahkan sejajar dengan pelabuhan yang ada 

kawasan sekitarnya. Pernyataan itu menjadi pukulan telak bagi Perum Pelindo 2 

saat itu, karena dulunya Pelindo 2 lah yang justru menjadikan iklim usaha EMKL 

menjadi usaha yang menguntungkan, karena Pelabuhan Tanjung Priok menjadi 

acuan standar bagi Pelabuhan di Asia untuk berkembang lebih berkualitas dan 

perkembangan ini diikuti oleh perusahaan pengelola dan pengembang pelabuhan 

yang menjadi pemicu perubahan arah permainan usaha EMKL kelas global, 

malahan yang ironis adalah Pelabuhan yang pernah menjadi acuan di Asia 

tersebut malah menjadi kawasan yang kumuh, semrawut dan penuh kegiatan 

pungutan liar. Belum lagi pengelolaannya, akrab dengan kelambanan, fasilitas 

kuno dan tata kelolanya sangat tertinggal jaman. 

Ketertinggalan Pelindo 2 dalam kancah usaha logistik dengan bidang 

kepelabuhanan, membuat Pemerintah pada tahun 1992 mengeluarkan keputusan 

untuk mengubah status usaha Perum Pelindo I-VIII menjadi Perseroan Terbatas 

Pelindo I-IV agar BUMN pengelola dan pengembang pelabuhan ini bisa bersaing, 

tanpa mendapatkan kekhususan dan mampu mengikuti arus dan dinamika 

persaingan global. Dimulainya revitalisasi sejak diubahnya status usaha oleh 

Pemerintah, Pelindo 2 mengambil langkah stategis dengan membangun Terminal 

Peti Kemas Koja pada tahun 1995 dan membuka lelang terbuka untuk 

mengoperasikan Terminal Peti Kemas 1 dan 2. Jatuhnya pertumbuhan ekonomi 

indonesia, hingga mencapai angka negatif akibat Krisis finansial Asia 1997, 

membuat Terminal Peti Kemas Koja yang selesai pada tahun 1997, mengharuskan 

Pelindo 2 sebagai BUMN untuk mencari rekanan baru sekaligus melepas 

kepemilikan aset pelabuhan Tanjung Priok sebagai langkah untuk mengisi 

kekurangan kas perusahaan yang hampir default, karena hampir semua transaksi 

dilakukan dengan menggunakan Dolar Amerika. Hal ini bertepatan dengan 

kesepakatan paket normalisasi kegiatan ekonomi dari International Monetary 

https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_finansial_Asia_1997
https://id.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
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Fund yang di tandatangani oleh Presiden Indonesia (saat itu) Soeharto bersama 

Direktur IMF saat itu, Michael Camdesus sebesar US$ 40 Miliar yang mendorong 

BUMN untuk mengurangi besaran kepemilikan dan bekerjasama dengan investor 

asing sebagai langkah untuk berkompetisi secara terbuka dan adaptabel.

 Menindaklanjuti kesepakatan itu, Pelindo 2 langsung menyusun program 

pelelangan terbuka Pelindo 2 terhadap kedua Terminal Peti Kemas 1 dan 2 dengan 

skema KSO (Kerja Sama Operasional) yang bertujuan untuk, pertama 

meningkatkan keuntungan perusahaan, kedua mendorong kelayakan ekonomi 

perusahaan untuk mengembangkan Terminal Peti Kemas baru dan ketiga 

menggali pengalaman dengan memanfaatkan jaringan global rekanan kerjasama 

untuk membuat kegiatan kepelabuhanan di Tanjung priok secara ekonomi 

menjadi menguntungkan. Pelelangan yang dilakukan pada tahun 1997 ini 

menjadikan Hutchison Ports (Perusahaan asal Hong Kong yang dibentuk 

di Kepulauan Virgin Britania Raya yang mengoperasikan pelabuhan di 52 Negara 

dengan 26 Terminal Peti Kemas) keluar sebagai rekanan yang sesuai dengan 

kriteria dan syarat yang ditentukan oleh Pelindo 2, kesepakatan diraih oleh kedua 

pihak pada tahun 1999 dengan kepemilikan sebesar 51% milik Hutchison Ports, 

48,9% milik Pelindo 2 dan sisanya milik Koperasi pegawai Maritim dengan 

jangka waktu selama 20 tahun dengan nilai kontrak investasi sebesar US$ 423 

Juta dengan upfront payment sebesar US$ 243 Juta (sebelum pengembalian aset 

JICT 2) dengan skema pengembangan dan pengelolaan pelabuhan bahwa, Pelindo 

2 harus membeli aset yang dikerjasamakan dengan harga pasar yang sesuai dan 

kesepakatan ini baru saja diamandemen dengan perubahan kepemilikan sebesar 

51% dimiliki oleh Pelindo 2 dan sisanya dimiliki oleh HPH dan besaran kontrak 

yang telah diperbarui dengan nilai sebesar 486,5 Juta dengan upfront payment 

sebesar US$ 215 Juta (setelah pengembalian aset JICT 2) dengan skema 

pengembangan dan pengelolaan pelabuhan Built-Operate-Transferyang dinilai 

lebih menguntungkan ketimbang kesepakatan sebeumnya, meski nilai 

pembayaran dimuka lebih sedikit, karena dialokasikan ke dalam belanja 

infrastruktur dan fasilitas baru yang nantinya akan dipindahtangankan 

kepemilikannya kepada Pelindo kembali 

https://id.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
https://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Virgin_Britania_Raya
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Memasuki milenium baru, masuknya Richard "Manneke" Joost Lino 

kedalam jajaran Pelindo 2 oleh Menteri BUMN saat itu, Sofyan Djalil pada Bulan 

Mei 2009, menjadi tonggak awal perubahan di dalam Pelindo 2. Alumni Fakultas 

Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung Tahun 1977 yang pernah membidani 

kelahiran Pelabuhan Tanjung Priok itu kembali, setelah Ia sukses 

mengembangkan Pelabuhan Sungai Guigang, Provinsi Guangxi yang dikelola 

oleh Aneka Kimia Raya memimpin Pelindo 2 dengan penuh ketegasan, 

keberanian dan kelugasan yang tinggi dengan cara yang cerdas dan tidak kenal 

kompromi. Lino memutar balikkan situasi dan kondisi Pelabuhan Tanjung Priok 

yang semula kumuh, tidak terawat dan ketinggalan jaman.Mula-mula, Lino 

melakukan revitalisasi kompetensi SDM yang berkecimpung di perusahaan badan 

usaha milik negara (BUMN) itu, agar mental untuk melayani tetap ada, bukan 

sebaliknya. 

Reformasi Sumber Daya Manusia terjadi dengan perombakan standar 

pengisian jabatan berdasarkan kompetensi, bukan dengan melobi direksi atau 

pejabat tinggi.Pelindo 2 (kini menjadi IPC) pun melakukan investasi besar-

besaran di human capital development. Tercatat lebih dari 500 pegawai dikirim ke 

berbagai Institusi berkelas dunia, baik di dalam dan luar negeri untuk mengikuti 

pelatihan, kuliah pascasarjana, dan program executive master of business 

administration (MBA).Bahkan Ia tak gentar menghadapi para birokrat-birokrat 

mengobrak-abrik Pelindo 2, sebagai pimpinan perusahaan Ia juga tak pernah 

gentar saat digertak atau dibatasi. Dari Dirjen hingga Menteri, Ia memulai 

perubahan ini dengan serius dan memulai keseriusan untuk memimpin perubahan. 

Hal ini bukan alasan, banyak sekali upaya keras dari berbagai pejabat untuk 

menjatuhkan Lino.Hal itu bermula dari upaya Lino menata antrean panjang di 

pelabuhan pada tahun 2009.Penyebabnya ternyata ada di loket Bea dan Cukai 

yang sering kali hanya membuka satu loket. Melihat truk antre, ia menghubungi 

Bea dan Cukai setempat, tetapi tidak dilayani. Setelah itu, ia pun mengirim SMS 

ke Menteri Keuangan, yang saat itu dijabat Sri Mulyani. Ternyata Sri Mulyani 

menindaklanjuti dan para dirjen kalang kabut.Rupanya Lino telah mengusik 

ketentraman dan kesejahteraan Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Perhubungan Laut 

Kementerian Perhubungan, serta mitra-mitranya dari pemerintah yang mengurus 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sofyan_Djalil
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pelabuhan.Penataan yang dilakukan oleh R.J Lino di Perseroan BUMN rupanya 

telah mempengaruhi kerja berbagai kementerian. Tentunya, mengerti bukan, 

"bahwa kebanyakan regulasi yang diterbitkan oleh institusi pemerintah sendiri 

hanya membuat segalanya berbelit-belit dan sulit", dimana artinya adalah regulasi 

sudah tidak bertindak lagi sebagaimana regulasi bertindak mestinya, tetapi 

berubah menjadi sebuah formalitas yang hanya membatasi tetapi tidak 

menyelesaikan permasalahan dan digunakan oleh merekayang mengerti peraturan 

itu, untuk dijadikan “rezeki” bagi mereka dengan memperlambat proses di 

pelabuhan dan hal ini berhasi diberantas oleh Pelindo 2. 

Tidak hanya itu, Lino juga menata akses lalu lintas keluar-masuk pelabuhan 

yang selama ini sering terkenal dengan antrean macet dan semrawut dan penataan 

kawasan pelabuhan dengan melakukan pembenahan, termasuk fasilitas utama dan 

pendukungnya mendorong manajemen untuk mengatur pembelian alat-alat baru 

untuk mengganti peralatan yang lama, usang dan lambat. Kini, antrean tersebut 

telah terurai dan menghasilkan arus lalu lintas yang lancar dan akomodatif bagi 

semua dan penataan kawasan pelabuhan berhasil melipatgandakan daya tampung 

kontainer dan arus lalu lintas kargo dipelabuhan hingga mencapai 7,2 TEUs. 

Lebih dalam lagi, untuk arus lalu lintas peti kemas sebelum dilakukan penataan 

kawasan, Dalam 10 tahun sejak 2000, volume container traffic di Tanjung Priok 

hanya tumbuh di kisaran 100.000 hingga 200.000 TEUs dari 2,4 juta TEUs per 

tahun ketika itu menjadi 3,8 juta TEUs pada 2009.  

Namun, sejak penataan dilakukan, pertumbuhan arus lalu lintas kontainer 

melesat menjadi 4,7 juta TEUs pada 2010, 5,7 juta TEUs pada 2011, dan 7,2 juta 

TEUs hingga kuartal III-2012. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa, sebelum 

penataan dilakukan, pelayaran langsung menuju Jakarta hanya mengambil pangsa 

sebesar 35% dari keseluruhan lalu lintas kapal kontainer di Asia Tenggara, 

selebihnya melalui tiga pelabuhan tetangga, yaitu Pelabuhan Singapura, Tanjung 

Pelepas, dan Port Klang (dua terakhir di Malaysia). Pada 2010, pelayaran 

langsung ke Tanjung Priok mencapai 71% dan setahun kemudian menjadi 82%. 

Hal ini mendorong IPC (Pelindo 2) untuk menggulirkan berbagai proyek untuk 

meningkatkan daya tampung pelabuhan, dari daya tampung kontainer hingga 

dermaga sandar dan bongkar muat kapal, serta fasilitas terkait yang tentunya akan 
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memberikan keuntungan bagi Pelindo 2, dari proyek pembangunan Terminal 

Pelabuhan Kalibaru, Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Sauh, Batam, untuk 

menjadi transhipment hub port, dan Pelabuhan Sorong, Papua, untuk menjadi hub 

port ke kawasan Pasifik Barat. Menurut perhitungan yang sudah disusun, 

direncanakan bahwa, laba Pelindo 2 akan mencapai diatas Rp 20 triliun pertahun 

dengan peningkatan nilai aset, dari Rp 11 triliun menjadi Rp 40 triliun. 

Pencapaian-pencapaian prestasi inilah yang membuat hegemoni pelabuhan 

di Singapura dan Malaysia menurun, seiring dengan digalakkannya pembangunan 

terminal peti kemas.Dulu hanya kapal-kapal kecil yang bisa merapat, kini kapal-

kapal bermuatan 5.000 kontainer pun mulai berdatangan.Perusahaan EMKL kini 

justru ingin langsung melayani rute menuju Tanjung Priok tanpa harus 

membongkar muat kontainer ke kapal-kapal kecil di Singapura atau Tanjung 

Pelepas.Meski kualitas pelayanan birokrasi (Bea dan Cukai dll) dalam Logistic 

Performance Index menurun, secara menyeluruh, malah jadi membaik.Padahal, 

ini belum termasuk dengan pengembangan infrastruktur.Tidak hanya itu, berkat 

kegigihannya membangun sistem dan manajemen, oleh KPK Ia juga diberi 

penghargaan sebagai instansi pemerintah yang melayani publik dengan baik dan 

setelah itu, reputasinya diakui dunia. Perusahaan yang ia pimpin pun memperoleh 

pendapatan yang bagus berkat negosiasinya dengan HPH yang mengelola 

pelabuhan lama. Meski ada yang mengatakan bahwa prosesnya melanggar 

hukum. Namun, dari kajian hukum yang dilakukan Fakultas Hukum UI, justru apa 

yang dilakukan telah sesuai dengan koridor hukum. Lino adalah contoh pejabat 

yang tertib dan selalu mengkaji segala kebijakan yang akan diambil. 

Wilayah operasi Pelindo II mencakup 10 provinsi dan mengelola 12 

pelabuhan yang diusahakan, yaitu: 

1. Pelabuhan Teluk Bayur di Provinsi Sumatera Barat. 

2. Pelabuhan Jambi di Provinsi Jambi. 

3. Pelabuhan Palembang di Provinsi Sumatera Selatan. 

4. Pelabuhan Bengkulu di Provinsi Bengkulu. 

5. Pelabuhan Panjang di Provinsi Lampung. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Teluk_Bayur
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelabuhan_Jambi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelabuhan_Palembang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelabuhan_Bengkulu&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkulu
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Panjang
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
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6. Pelabuhan Tanjung Pandan dan Pelabuhan Pangkal Balam di Provinsi 

Bangka Belitung. 

7. Pelabuhan Banten di Provinsi Banten. 

8. Pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa di Provinsi DKI Jakarta. 

9. Pelabuhan Cirebon di Provinsi Jawa Barat. 

10. Pelabuhan Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat. 

Bidang usaha Pelindo II meliputi penyediaan dan pengusahaan : 

1. Perairan dan kolam pelabuhan untuk lalu lintas pelayaran dan tempat kapal 

berlabuh. 

2. Pelayanan pemanduan dan penundaan kapal keluar masuk pelabuhan, olah 

gerak kapal di dalam kolam serta jasa pemanduan dan penundaan dari satu 

pelabuhan ke pelabuhan lainnya. 

3. Fasilitas untuk kapal bertambat serta melakukan bongkar muat barang dan 

hewan. 

4. Fasilitas pergudangan dan lapangan penumpukan. 

5. Terminal konvensional, terminal petikemas, dan terminal curah untuk 

melayani bongkar muat komoditas sesuai jenisnya. 

6. Terminal penumpang untuk pelayanan embarkasi dan debarkasi 

penumpang kapal laut. 

7. Fasilitas listrik, air minum dan telepon untuk kapal dan umum di daerah 

lingkungan kerja pelabuhan. 

8. Lahan untuk industri, bangunan dan ruang perkantoran umum. 

9. Pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan kegiatan kepelabuhanan. 

10. Jasa Barang serta pusat lalu lintas. 

 

Perseroan senantiasa menempatkan aspek- aspek Tata Kelola Perusahaan yang 

Baik atau GCG (Good Corporate Governance) sebagai bagian integral serta 

landasan dalam memperkuat posisi Perseroan di tengah persaingan industri yang 

sangat kompetitif. Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan GCG yang baik dapat 

mendukung upaya Perseroan dalam mengaktualisasikan setiap target usaha serta 

untuk melindungi hak seluruh Pemangku Kepentingan. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelabuhan_Tanjung_Pandan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Pangkal_Balam
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangka_Belitung
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangka_Belitung
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelabuhan_Banten&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Banten
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Tanjung_Priok
https://id.wikipedia.org/wiki/Sunda_Kelapa
https://id.wikipedia.org/wiki/DKI_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelabuhan_Pontianak&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Barat
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Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja PT Pelabuhan Indonesia II 

(Persero)  adalah dengan cara menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

atau Good Corporate Governance (GCG). Pedoman GCG yang ada saat ini 

merupakan pedoman bagi seluruh Insan IPC dalam membuat keputusan dan 

menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya 

tanggung jawab sosial Perusahaan  terhadap pihak-pihak yang berkepentingan 

(stakeholders) secara  konsisten. 

Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II 

(Persero)  mengacu pada sejumlah aturan yuridis di antaranya mengacu pada 

Undang - Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan 

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, 

berlandaskan juga pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 09 /MBU/2012 

tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 

Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 

Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, yang merupakan 

penyesuaian  dari Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-

117/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate 

Governance pada Badan Usaha Milik Negara. 

Prinsip yang menjadi landasan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam 

praktik GCG adalah: 

1.   Transparansi (transparency) 

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 

keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material serta relevan mengenai 

perusahaan. Perseroan menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas  dalam 

melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan 

usahanya. Perseroan menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 

mengenai perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para 

Pemangku Kepentingan. Perseroan juga mengambil inisiatif untuk 

mengungkapkan, tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar 

dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal yang penting 

serta mempengaruhi pengambilan keputusan para Pemangku Kepentingan. 



25 

 

2.   Akuntabilitas (accountability) 

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga 

pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Perseroan bekerja dengan 

akuntabilitas tinggi serta mempertanggungjawabkan  segala tindakannya secara 

transparan dan wajar untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, etika perilaku 

bisnis dan budaya Perusahaan dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholders guna mencapai kinerja Perseroan  secara 

berkesinambungan. 

3.   Pertanggungjawaban (responsibility) 

Kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-

undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perseroan berpegang teguh 

pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan 

Perusahaan, Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Perseroan juga melaksanakan tanggung jawab sosial, antara  lain kepedulian 

terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perseroan 

dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga 

terpelihara kesinambungan usaha Perseroan. 

4.   Kemandirian (independency) 

Keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan 

kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

5.   Kewajaran (fairness) 

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan 

(stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan Peraturan Perundang-

undangan. Seluruh Pemangku Kepentingan harus memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan perlakuan yang adil dari Perseroan. Pemberlakuan prinsip ini 

diharapkan dapat melarang terjadinya praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh 

orang dalam dan yang dapat merugikan pihak lain. Perseroan selalu menjaga 

hubungan baik dengan karyawan dan menghindari praktik diskriminasi serta 

menghormati hak-hak karyawan. 
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6.   Terpercaya (trusted) 

Implementasi GCG yang berkesinambungan akan membuat Perusahaan 

mendapatkan kepercayaan dari para stakeholder sebagai dasar membangun 

kredibilitas dan reputasi. 

Dalam implementasinya, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tak hanya 

memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peraturan peraturan yang ada, namun 

juga menempatkannya sebagai keunggulan kompetitif dalam upaya 

mengembangkan bisnis secara berkesinambungan. Oleh karena itu, segenap 

Manajemen dan Karyawan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menjunjung 

komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip GCG demi mewujudkan praktik 

penyelenggaraan bisnis yang sehat, beretika dan bertanggung jawab.  

Perusahaan secara periodik melakukan assessment pelaksanaan praktek GCG 

dengan tujuan mengukur implementasi praktek GCG dan juga untuk dapat 

mengetahui perbaikan-perbaikan apa saja yang diperlukan dalam implementasi 

GCG, adapun metodologi untuk penilaian tersebut mengacu pada alat ukur 

(scorecard) yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian 

BUMN SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter 

Penilaian dan evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 

Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dengan beberapa 

penyesuaian yang dilakukan. Capaian skor GCG tahun 2012 – 2016 adalah : 

 

Tabel 2.1 Capaian Skor GCG tahun 2012-2016 

Tahun Capain Skor GCG Peniliai Jenis Assessment 

2012 75,69 BPK Provinsi DKI Jakarta Self Assessment 

2013 78,12 BPK Provinsi DKI Jakarta Assessment Eksternal 

2014 83,48 BPK Provinsi DKI Jakarta Self Assessment 

2015 83,21 BPK Provinsi DKI Jakarta Assessment Eksternal 

2016 93,32 PT Multi Utama Indojasa Assessment Eksternal 
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2. 2 Visi,  Misi, dan Nilai 

2.2.1 Visi Perusahan 

Visi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menjadi pengelola Pelabuhan 

Kelas Dunia yang unggul dalam Operasional dan Pelayanan. Dalam artian ialah 

mampu menjadi pengelola pelabuhan professional dan dapat disejajarkan  serta 

bersaing dengan penyedia layanan kepelabuhanan terbaik didunia, menjadi 

penyedia jasa pelabuhan yang bersahabat, mengerti akan kebutuhan pengguna 

jasanya serta mampu memenuhi bahkan melebihi ekspektasi pelanggannya, 

mampu menarik pengguna jasa pelabuhan baik domestik maupun internasional 

untuk bekerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). 

 

2.2.2 Misi Perusahaan 

 Menjamin kualitas jasa kepelabuhanan dengan jaringan logistik prima 

untuk memenuhi harapan stakeholder utama (pelanggan, pemegang saham, 

pekerja, mitra dan regulator).Menjamin kelancaran dan keamanan arus kapal dan 

barang untuk mewujudkan efisiensi biaya logistik dalam rangka memacu 

pertumbuhan ekonomi nasional serta menjamin kecukupan produktivitas untuk 

memenuhi dinamika kebutuhan pelanggan. 

 

2.2.3 Nilai Perusahaan 

Customer Centric "Meet Customer Expectation" 

1. Secara proaktif mencari tahu serta memahami kebutuhan pelanggan untuk 

memberikan solusi-solusi yang inovatif 

2. Membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan para pelanggan 

3. Secara konsisten memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas untuk 

membantu para pelanggan tumbuh dan berkembang 
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Integrity "Walk The Talk" 

1. Menumbuhkan rasa percaya dengan mengatakan apa yang kita rasakan 

serta melakukan apa yang kita ucapkan. 

2. Menunjukan sikap profesional dan jujur dalam berinteraksi dengan pihak 

internal maupun eksternal. 

3. Berperilaku disiplin dan patuh terhadap kode etik bisnis di dalam 

melakukan pekerjaan kita sehari-hari 

 

Nationalism "National Pride" 

1. Menumbuhkan semangat dan ikut berperan mensukseskan program 

pemerintah dalam pembangunan nasional 

2. Menumbuhkan rasa bangga dan semangat nasionalisme dalam berkarya 

3. Terus berkembang dan mampu bersaing dengan perusahaan pengelola 

pelabuhan kelas dunia 

 

Team Work "Together We Can" 

1. Berkolaborasi dalam tim untuk mendapatkan hasil yang terbaik 

2. Bekerja bersama-sama menghasilkan ide-ide implementatif untuk solusi 

kebutuhan pengguna jasa pelabuhan 

3. Semangat kebersamaan dan menhargai orang lain 

 

Action "Make It Happen" 

1. Berani bermimpi dan berusaha mewujudkannya 

2. Proaktif untuk mencari cara dalam mewujudkan visi perusahaan 

3. Melakukan terobosan-terobosan dan langkah nyata dalam mendorong 

perkembangan perusahaan 
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2.2.4 Logo Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.indonesiaport.co.id/index.php 

Gambar 2.1 Logo PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)  

 

Pada tanggal 22 Februari 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau 

Pelindo II meluncurkan identitas baru Pelindo II dalam bertransformasi menjadi 

IPC (Indonesia Port Corporation), perusahaan penyedia layanan kepelabuhanan 

di Indonesia yang lebih efisien dan modern dalam berbagai aspek operasinya guna 

mencapai tujuan menjadi operator pelabuhan berkelas dunia. Nilai‐nilai yang 

terkandung di dalam warna jingga  di logo baru ini adalah semangat perubahan, 

kekuatan, optimisme, serta kebanggaan setiap karyawan, untuk bersama-sama 

berdiri di garis terdepan dalam mencapai tujuan organisasi. Sisi biru pada logo 

menggambarkan kesiapan memasuki erabaru yang dinamis dan fleksibilitas setiap 

komponen dalam perusahaan menghadapi berbagai tantangan guna mencapai 

tujuan perusahaan, sebagai a world-class port operator. 

Logo baru IPC mewakili semangat transformasi kami, serta harapan akan awal 

yang baru demi menyongsong masa depan yang lebih cerah. Untuk mencapai goal 

kami, kami percaya perubahan dan kemajuan yang konstan, penuh dengan 

kejenakaan dan energi, agresif tetapi tetap ramah, memberikan semangat yang 

unik untuk Indonesia. Logo IPC juga merupakan simbol kebanggaan bagi semua 

pihak di dalam organisasi saat kami membawa IPC ke depan. 

 

 

 



30 

 

 

2.2.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

Sumber : http://www.indonesiaport.co.id/index.php 

Gambar 2.2Struktur Organisani ProsedurPT Pelabuhan Indonesia II (Persero)  

 

Struktur organisasi merupakan suatu cara atau sistem pembagian tanggung 

jawab,wewenang, serta penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi dalam 

pencapaiantujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan 

menggunakan potensipotensi yang dimiliki perusahaan walaupun potensi tersebut 

terbatas. Kemampuanperusahaan dalam hubungan dengan pencapaian tujuan dan 

sasaran perusahaan banyakdipengaruhi oleh struktur organisasi dari perusahaan 

tersebut.Struktur organisasi suatuperusahaan harus dapat menggambarkan kondisi 

tentang tugas dan tanggung jawab yangjelas dalam perusahaan tersebut. 

Dengan demikian struktur organisasi merupakan suatualat untuk 

mempermudah terjadinya tujuan. Sehingga pimpinan perusahaan akan 

dapatmelakukan pengawasan terhadap bawahan didalam melaksanakan 

kegiatannya sehinggaaktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana.  
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Struktur organisasi PT Pelindo II (persero) menggunakan model 

strukturorganisasi berbentuk garis, dimana strukturtersebut arahnya bergerak 

vertikal kebawah. Setiap karyawan bertanggung jawab kepadapimpinan masing-

masing sehinggan tercipta kesatuan komando.Struktur model inimemperhatikan 

dengan jelas pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenangsetiap 

bagian dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat bertanggung jawab 

denganuraian tugas yang ada. 

 

Struktur organisasi di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang dari : 

1. General Manager 

2. Deputy General Manager 

3. Assistant Deputy General Manage 

4. Supervisor 

 

Berikut adalah fungsi dan tanggung jawab dari struktur organisasi Pelabuhan 

Indonesia II (Persero) Cabang Panjang : 

1. General Manager adalah manajer yang memiliki tanggung jawab kepada 

seluruh bagian / fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. General 

manager memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang 

mengepalai beberapa atau seluruh manager fungsional. 

2. Deputy General Manager adalah merencanakan langkah strategis 

cabang,mengatur penjadwalan kunjungan dan target bisnis secara 

maksimal. Kemudian memonitor dan mengevaluasi pasar dan competitor 

untuk melihat kedudukan cabang dengan pasar sejenis di area yang sama, 

menganalisa kebutuhan pasar untuk menyusun dan mengusulkan strategi 

bisnis. 

3. AssistantDeputy General Manager bertugas membantu manajer atau 

karyawan lain yang memiliki jabatan lebih tinggi untuk menyelesaikan 

pekerjaannya. Asisten manajer memiliki banyak tanggung jawab, dan 

pekerjaan ini membutuhkan keterampilan kepemimpinan yang bagus. 

Assistant Deputy General Manager adalah pemimpin dan harus mewakili 

perusahaan mereka dan diri mereka sendiri secara baik dengan bertindak 
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sebagai seorang role model bagi orang-orang yang bekerja di bawah 

mereka. 

4. Supervisior berfungsi sebagai menyelesaikan masalah sebisanya tanpa 

harus ditangani oleh atasan atau manager kemudian berfungsi untuk 

penghubung antara staf dan manager. Supervisior bertanggung jawab atas 

 membuat suatu usulan promosi jabatan bagi staf bawahannya dan 

 memberikan sebuah penghargaan kepada staf bawahannya ataupun 

 berhak untuk memberikan hukuman untuk staf bawahannya. 

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan 

 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau sering dikenal dengan Pelindo 

II adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang logistik, secara 

spesifik pada pengelolaan dan pengembangan pelabuhan.Saat ini, Pelindo 2 telah 

mengoperasikan 12 Pelabuhan yang terletak di 10 Provinsi Indonesia. Dari 

Sumatera Barat hingga Jawa Barat, Pelindo 2 menjadi salah satu BUMN strategis 

dimana seluruh pelabuhan yang dikelola memiliki posisi yang signifikan dalam 

keterhubungan jaringan perdagangan internasional berbasis transportasi laut.

 Perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah sejak tahun 1960 ini telah 

berubah status usaha dari PN sejak pendiriannya berlanjut menjadi Perum pada 

tahun 1983 dan akhirnya menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 1992. Perubahan 

status usaha itu tak lepas dari gegap gempitanya pelindo 2 untuk menjalankan 

fungsinya sebagai pelaksana teknis kegiatan logistik dibidang kepelabuhanan, 

yaitu membangun Pelabuhan terbesar di Indonesia, Tanjung Priok.Pencapaian 

sukses pernah diraih perusahaan ini sebagai The Best Port Practices in Asia-

Pacific Region pada Tahun 1980an. Namun, tidak lepas juga akibat tidak adanya 

perkembangan signifikan dalam kegiatannya membuat Pelindo tertinggal dan 

terkucil.Meski cukup ironis untuk diketahui, Pelindo 2 tidak malu untuk 

menghadapi perubahan dan bergerak bersama dengan perubahan dengan berubah.

 Kawasan pelabuhan diperluas, fasilitas pelabuhan diperbarui dan tata 

kelola manajemen perusahaan dirombak total untuk menciptakan gerak usaha 

yang lebih adaptabel, resilien dan progresif dalam perkembangannya sebagai 

pengelola pintu perdagangan Indonesia. Kini, setelah menjalani serangkaian 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi_air
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penataan, revitalisasi dan transformasi, Pelindo 2 hadir menjadi pengelola dan 

pengembang kegiatan logistik, tidak hanya sekadar pelabuhan tetapi juga berbagai 

usaha yang terkait dengan logistik sebagai energi perdagangan Indonesia. 

 Banyak kegiatan yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 

Cabang Panjang seperti halnya Pelayanan Jasa Pemanduan yaitu Pelayanan pandu 

untuk kapal yang akan bersandar di dermaga umum Pelabuhan Panjang maupun 

keluar dari tambatan dermaga yang dilayani oleh PT Jasa Armada Indonesia Unit 

Operasi Panjang. Pelayanan Jasa Penundaan yaitu Pelayanan dengan kapal tunda 

untuk membantu proses penyandaran dan keluar kapal dari dan ke tambatan di 

dermaga umum Pelabuhan Panjang yang dilayani oleh PT Jasa Armada Indonesia 

Unit Operasi Panjang. Pelayanan Jasa Tambat yaitu Pelayanan penambatan kapal 

di dermaga umum Pelabuhan Panjang.Tarif Pelayanan Kapal yaitu Informasi 

estimasi biaya jasa pelayanan kapal. 

 Ada pula, Layanan Operasi Non Petikemas yang merupakan salah satu 

pelayanan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang yang telah 

berpengalaman lebih dari 25 tahun dalam melayani kegiatan bongkar muat barang 

khususnya komoditi curah kering, curah cair serta kemasan bag cargo, jumbo 

bagcargo, dan general cargo di Pelabuhan Panjang. Dengan didukung fasilitas 

dan peralatan yang modern.Pelayanan Jasa Air Kapal yaitu layanan kerjasama 

dalam penggunaan Lahan, Bangunan, Pas Pelabuhan, Air Kapal, dan Listrik 

dilingkungan Pelabuhan Panjang.Pelayanan Kerjasama Operasi Lahan dan 

Bangunan Layanan untuk kerjasama dalam penggunaan lahan dan bangunan yang 

berada di lingkungan Pelabuhan Panjang. 

Bidang usaha PT Pelabuhan Indonesia II meliputi beberapa kegiatan usaha 

yaitu: 

1. Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan 

untuk lalu lintas dan tempat berlabuhnya kapal. 

2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan 

pemanduan (pilotage) dan penundaan kapal. 

3. Penyediaan dan/atau pelayanan Dermaga dan fasilitas lain untuk 

bertambat, bongkar muat petikemas, curah cair, curah kering, multi 
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purpose, barang termasuk hewan (general cargo) dan fasilitas 

naik/turunnya penumpang dan/atau kendaraan. 

4. Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat, petikemas, curah cair, curah 

kering (general cargo), dan kendaraan.  

5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah 

kering, multi purpose, penumpang, pelayanan rakyat, dan Ro-Ro. 

6. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan 

dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat 

bongkar muat, serta peralatan pelabuhan. 

7. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan 

lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan 

dengan kepentingan kelancaran angkutan multi moda; – Penyediaan 

dan/atau pelayanan listrik, air minum dan instalasi dan limbah serta 

pembuangan sampah. 

8. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian BBM untuk kapal dan 

kendaraan di lingkungan pelabuhan. 

9. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang 

termasuk hewan. 

10. Penyediaan dan pengelolaan Jasa Konsultasi, pendidikan dan pelatihan 

yang berkaitan dengan kepelabuhanan. 

11. Pengusahaan dan penyelenggaraan depo petikemas dan 

perbaikan, cleaning, fumigasi, serta pelayanan logistik. 

12. Pengusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara. 

 

Pelayanan Kapal 

Selain berbagai kegiatan usaha utama tersebut PT Pelabuhan Indonesia II juga 

mengembangkan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan 

Perseroan dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

Perseroan, meliputi:  

1. Jasa Angkutan. 

2. Jasa persewaan dan perbaikan fasilitas dan peralatan. 
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3. Jasa perawatan kapal dan peralatan di bidang kepelabuhanan. 

4.  Jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (Ship to ship transfer) 

termasuk jasa ikutan lainnya. 

5. diluar kegiatan utama kepelabuhanan. 

6. Kawasan Industri. 

7.  Fasilitas pariwisata dan perhotelan. 

8. Jasa konsultan dan surveyor kepelabuhanan. 

9. Jasa komunikasi dan informasi. 

10. Jasa konstruksi kepelabuhanan. 

11. Jasa forwarding/ekspedisi. 

12. Perbekalan dan catering. 

13. Tempat tunggu kendaraan bermotor dan shuttle bus. 

14. Jasa penyelaman (salvage). 

15. Jasa Tally. 

16.  Jasa pas pelabuhan. 

17. Jasa timbangan. 

 

Layanan barang (kargo) terdiri dari jasa dermaga umum, dermaga khusus, 

jasa lapangan, dan jasa gudang. Jasa tersebut merupakan jasa yang ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaannya, bekerja sama 

dengan anak-anak perusahaan, IPC menjalankan pelayanan terpadu. IPC 

menyediakan pelayanan bongkar muat mulai dari kapal hingga penyerahan ke 

pemilik barang. 

Sebuah kapal barang yang bersandar di dermaga melakukan aktivitas 

bongkar muat barang di dermaga maka kapal tersebut dikenakan biaya jasa 

dermaga. Barang lalu dikirim ke penumpukan lapangan atau gudang maka 

dikenakan biaya jasa penumpukan.Layanan rupa-rupa merupakan jasa layanan 

yang menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan, meliputi jasa sewa alat-alat 
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pelabuhan, penyediaan listrik, dan telepon. Misalnya pihak kapal barang menyewa 

alat derek (crane) untuk mengangkat atau memindahkan barang saat di kapal atau 

di dermaga. Untuk hal tersebut kapal barang dikenakan biaya sewa crane. Begitu 

juga dengan penggunaan listrik dan telepon. Layanan penumpang IPC melayani 

kapal-kapal yang mengangkut penumpang domestik, misalnya antarpulau atau 

antarprovinsi.  

Pelayanan Barang 

Jasa Bongkar Muat, Kegiatan pelayanan bongkar muat barang sejak dari kapal 

hingga saat menyerahkan kepada pemilik barang. 

Fitur :  

1. Stevedoring, yaitu kegiatan yang dilakukan sejak membongkar/memuat di 

palka kapal hingga melepas ganco di dermaga. 

2. Corgodoring, yaitu menyusun barang sejak dari dermaga hingga ke 

gudang/lapangan atau sebaliknya. 

3. Receiving/Delivery, yaitu pekerjaan menyerahkan atau menerima barang 

di pintu gudang lini I dari/ke atas truk atau sebaliknya. 

Pelayanan Dermaga, Pelayanan penangan barang di dermaga. 

Fitur : Mengatur kelancaran arus barang di dermaga. 

Jasa Penumpukan, Pelayanan penumpukan barang di gudang sampai dengan 

dikeluarkan dari tempat penumpukan untuk dimuat atau diserahkan kepada 

pemilik. 

Fitur : 

1. Menentukan ruang tempat penumpukan. 

2. Mengatur penggunaan dan ketertiban ruang penumpukan. 

3. Menenliti kebenaran jumlah koli ukuran, kondisi kemasan dan jenis 

barang yang keluar/masuk ke dan dari tempat penumpukan serta ukuran 

barang yang dibongkar muat. 
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4. Memungut dan menerima sewa penumpukan dan uang dermaga sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

 

Gambar 2.3 Alur Pelayanan Barang 

 

Pelayanan Lainnya 

IPC juga mengembangkan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang 

tercapainya tujuan perusahaan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, yang 

meliputi, jasa angkutan, jasa persewaan perbaikan fasilitas, dan peralatan, jasa 

perawatan kapal dan peralatan di bidang kepelabuhanan, serta jasa pelayanan alih 

muat dari kapal ke kapal (ship to ship transfer). 

Jasa ikutan lainnya adalah properti di luar kegiatan utama kepelabuhanan 

yaitu kawasan industri, fasilitas pariwisata dan perhotelan, jasa konsultan dan 

surveyor kepelabuhanan, jasa komunikasi dan informasi, jasa konstruksi 

kepelabuhanan, jasa forwarding/ekspedisi, jasa kesehatan, perbekalan dan 

catering, tempat tunggu kendaraan bermotor dan shuttle bus, jasa penyelaman 

(salvage), jasa tally, jasa pas pelabuhan, serta jasa timbangan. 
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Selain aktif menjalankan kegiatan pengelolaan pelabuhan, IPC juga 

berusaha di bidang lain yang relevan seperti menyewakan tanah, bangunan dan 

fasilitas pendukung lain yang diperlukan dalam kegiatan kepelabuhanan. Dalam 

menjalankan kegiatan operasi dan pengusahaan pelabuhan, Perseroan 

mengadakan Kerja Sama Mitra Usaha (KSMU) dengan beberapa mitra usaha dari 

pihak swasta seperti kerja sama terminal operator, kapal tunda, dan pengelolaan 

fasilitas pelabuhan lainnya.Jasa Persewaan alat-alat Pelabuhan 

Penyewaan alat ini bertujuan untuk menunjang kegiatan bongkar muat agar 

memenuhi sasaran yaitu : cepat dan tepat waktu, efisien dan tidak menimbulkan 

ekonomi biaya tinggi. 

Fitur : Fasilitas persewaan jasa tersebut adalah : 

1. Forklift 

2. Kran (darat, apung dan listrik) 

3. Kapal Tunda 

4. Motor Boat 

5. Alat pemadam kebakaran 

 

Penyediaanair bersih dan telepon umum 

Pelayanan air bersih yang bersumber dari Perusahaan Air Minum, Pelabuhan dan 

perusahaan swasta dan pelayanan telepun untuk umum sebagai alat komunikasi 

untuk memperlancar kegiatan yang ada di PelabuhanPenyediaan Listrik 

Penyediaan listrik di pelabuhan sebagai alat untuk menunjang industri yang 

malalui: 

a.Sambungantetap. 

b. Sambungan sementara. 

PelayananJasa Lainnya  

Deskripsi : 

1. Persewaan Tanah, Perairan dan Bangunan 

2. Pas Pelabuhan 

3. Imbalan Jasa alat-alat bongkar muat 

4. Biaya Administrasi 
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Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Matitim 

Sebagai perusahaan yang mengelola operasional pelabuhan dan 

mengembangkan kegiatan disektor kepelabuhanan, Pelindo 2 sebagai BUMN 

telah menangani berbagai proyek pembangunan pelabuhan baru dan 

pengembangan pelabuhan yang ada. Disamping membangun infrastruktur utama, 

Pelindo juga membangun infrastruktur pendukung yang dikerjasamakan oleh 

BUMN atau swasta, seperti pembangunan akses jalan tol (bekerjasama 

dengan Jasa Marga, rel kereta (bekerjasama dengan Kereta Api Logistik) dan 

kanal untuk mendorong diversifikasi penggunaan transportasi kargo dan 

mengoptimalkan moda transportasi kargo. Berikut beberapa proyek 

pengembangan dan pembangunan yang ditangani oleh Pelindo 2. 

1. New Priok Container Terminal dan Cikarang-Bekasi-Laut Inland 

Waterway 

Terminal Petikemas Kalibaru atau sering disebut sebagai NPCT adalah proyek 

pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok yang dilaksanakan oleh Pelindo 2 yang 

bekerjasama dengan investor asal Singapura dan Jepang, yaitu Mitsui & 

Co., NYK Line dan Port of Singapore Authority. Proyek yang diinisiasi sejak 

tahun 2010 ini diteken kontraknya pada pertengahan tahun 2012 dan diresmikan 

pembangunannya pada tahun 2013 awal.Pembangunan NPCT ini tergolong cepat, 

karena urgensinya yang besar dan proyek ini masuk kedalam program prioritas 

pemerintahan saat itu, Masterplan Percepatan, Pembangunan dan Perluasan 

Ekonomi Indonesia 2011-2015. 

Di dalam program tersebut, pengembangan pelabuhan ini ditujukan untuk 

menjadi gerbang perdagangan utama Indonesia ke pasar global dengan 

memanfaatkan momentum pengembangan dan pembangunan pelabuhan Tanjung 

Priok untuk bersaing secara global dalam sektor kepelabuhanan.Pengembangan 

dan pembangunan pelabuhan ini terbagi atas 2 tahap sekaligus. Tahap 1, 

pengembang bersama rekan investor akan membangun kompleks pelabuhan dan 

bongkar muat dari tahun 2012-2019 dengan luas sebesar 180 Ha yang mampu 

menampung lalu lintas kargo kontainer dan kargo produk hingga mencapai 4,5 

Juta TEU's dan 10 Juta M3, area tambat kapal sepanjang 4000 Meter dengan biaya 
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mencapai sebesar US$ 2,5 Miliar. Pada tahap 2, pengembang dan rekan investor 

akan melanjutkan pembangunan komplek pelabuhan pada tahun pembangunan 

2019-2024 dengan luas sebesar 300 Ha yang mampu menampung lalu lintas 

sebesar 8 Juta TEU's, area tambat kapal untuk bongkar muat sepanjang 4000 

Meter dengan biaya mencapai sebesar US$ 2,2 Miliar.  

Hal ini tentunya akan meningkatkan kapasitas maksimum pelabuhan dengan 

arus lalu lintas pertahun hingga mencapai 20 Juta kontainer berukuran 20 kaki, 

diikuti dengan pendalaman kolam berlabuh kapal hingga mencapai kedalaman -16 

Meter Dpl akan mendorong perusahaan pelayaran logistik untuk memperbesar 

kapasitas angkut kontainer kapal mereka dari rata-rata bekapasitas 3.000 kontainer 

TEU's menjadi 10.000 kontainer TEU's, bahkan lebih yang nantinya berdampak 

pada meningkatnya kapasitas muat kontainer kapal seiring dengan makin 

layaknya infrastruktur pelabuhan untuk menampung kapal berukuran besar, 

tentunya akan menarik untuk melihat langkah berbagai perusahaan pelayaran 

logistik berbasis maritim dari Maersk Lines (Denmark), OOCL (Hong 

Kong), Evergreen (Taiwan), Hapag-Lloyd (Jerman) dan UASC (Uni Emirat Arab) 

hingga Samudera Indonesia, Tanto Intim Line, Mentari Line hingga Temas 

Line mendorong globalisasi perdagangan Indonesia ke pasar internasional dengan 

makin efektifnya kegiatan dan efisien serta layak. Dimana Pelabuhan Tanjung 

Priok akan disandari kapal-kapal berukuran besar seperti di pelabuhan negara 

tetangga seperti Keppel Port, Singapura, Port Klang, Malaysia dan Pelabuhan 

Laem Chabang, Thailand. 

Selain itu, sebagai rangka untuk mengembangkan kegiatan interkonektivitas 

logistik yang efektif, efisien dan terintegrasi dikawasan hinterland, perlu adanya 

diversifikasi moda transportasi.Saat ini, ruang interkonektivitas logistik 

dikawasan ini saat terbatas, oleh karena itu diusulkanlah alternatif yang lebih 

efektif, modern dan rendah biaya dalam bentuk jaringan jalur air pedalaman 

dengan menggunakan tongkang. CBL Inland Waterways akan menghubungkan 

Pelabuhan Tanjung Priok dengan kawasan industri di sekitar Cibitung, Cikarang, 

dan Karawang dengan memanfaatkan arus CBL Canal.  
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Pengembangan kanal CBL Inland Waterway dengan total panjang 25 km ini, 

terdiri dari proses pelebaran dan pengerukan kanal dan juga termasuk 

pembangunan sebuah Waterway Terminal Inland di sekitar Cikarang Industrial 

Estate. Pembangunan ini diharapkan menjadi solusi yang tepat untuk mengurangi 

kepadatan lalu lintas di jalan tol dikawasan industri dan menjadikan biaya logistik 

semakin kompetitif. CBL Inland Waterway diharapkan dapat meningkatkan arus 

peti kemas volume yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok dari Cibitung, 

Cikarang, dan daerah Karawang, dengan total kapasitas dalam fase operasional 

penuh 3 juta TEUs per tahun. 

2. Tanjung Carat Terminal dan Musi-Lematang River Inland Waterway 

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat adalah hasil kerjasama Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan dan Pelindo 2.Untuk menunjang kegiatan ekonomi 

Sumatera Selatan yang terus bertumbuh, tentu membutuhkan fasilitas 

kepelabuhanan yang mampu menampung sesuai kebutuhan yang ada. Pada tahun 

2014 saja, Sumatera Selatan menyumbang 30% dari total GDP Sumatera, dengan 

tingkat pembangunan ekonomi tahunan yang melebihi rata-rata di kawasan ini. 

Sumatera Selatan memiliki sumber daya alam yang kaya, khususnya di 

bidang pertanian (yaitu Kelapa Sawit), pertambangan (yaitu batubara), 

dan energi (yaitu minyak dan gas) yang memberikan daya tarik yang kuat bagi 

masuknya Foreign Direct Investment (FDI) dan juga investasi dalam negeri untuk 

meningkatkan perekonomian provinsi. Selain itu, Sumatera Selatan yang strategis 

dan dekat dengan Selat Malaka, Singapura dan Malaysia, menjadi beneficial 

effect dimana terdapat akses langsung ke simpul transportasi dan perdagangan 

internasional.Kedua alasan itu yang mendasari urgensi pembangunan Pelabuhan 

Tanjung Carat. 

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat menjadi penyelesaian dalam 

pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Boom Baru, Palembang yang 

dikelola oleh Pelindo 2 yang sudah terbatas dalam pengembangan pelabuhan. 

Selain itu, Pelindo 2 telah menandatangani Memorandum of Understanding 

(MoU) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengembangkan 

Lematang dan Sungai Musi sebagai jaringan transportasi sungai yang nantinya 
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akan memperluas akomodasi kegiatan penambangan batu bara dikawasan Muara 

Enim, serta mengembangkan pelabuhan baru laut dalam di Tanjung Api - Api 

yang berfungsi sebagai pengganti Pelabuhan Boom Baru. Pengembangan jaringan 

transportasi Sungai Lematang dilakukan dari Muara Enim dengan bifurkasi 

hingga Sungai Musi di Muara Lematang untuk jarak 190km, dan Sungai Musi 

dari Muara Lematang hingga muara luar untuk jarak 200 km. Perkembangan ini 

juga meliputi kompleks bongkar muat terminal batubara di Muara Enim dan 

transshipment terminal batubara di Muara Lematang.Pembangunan terminal ini 

juga akan mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru yang akan 

dikembangkan Tanjung Api - Api.
[6]

 

3. Kijing Deep Sea Water Port Terminal 

Pembangunan Pelabuhan Laut Dalam Kijing berawal dari urgensi yang 

mendesak, bahwa pelabuhan yang ada di Pontianak tidak mampu menampung lalu 

lintas kargo yang meningkat.Hal ini tentunya diakibatkan oleh beberapa 

permasalahan dilapangan, pertama dangkalnya kedalaman kolam labuh kapal 

untuk bersandar yang diakibatkan oleh tingginya sedimentasi di muara sungai 

yang terus meningkat, otomatis pengerukan bukan solusi yang layak. Terakhir, 

tingginya kapasitas muat kargo yang mulai melebihi kapasitas rasio hunian 

kontainer diakibatkan oleh berbagai pembangunan infrastruktur kota dikawasan 

muara sungai yang berdampak pada terbatasnya kapal besar untuk masuk dan 

berlabuh. Kebutuhan pembangunan Pelabuhan Kijing ini berbanding lurus dengan 

pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan barat yang terus berkembang. 

Pelabuhan Kijing akan menjadi pelabuhan DSWP (Deep Sea Water Port) pertama 

di Indonesia yang akan menangani lalu lintas pengangkutan berbasis kontainer 

dan kargo curah yang nantinya akan menjadi gerbang perdagangan Kalimantan 

Barat.  

Hal ini tentunya mendorong economical feasibility dalam pendirian dan 

pembentukkan kawasan industri seiring dengan meningkatnya lalu lintas kargo. 

Selain itu, posisi strategis Pelabuhan Kijing yang langsung berhadapan dengan 

jalur perdagangan laut Internasional tersibuk didunia menjadikan beneficial 

effect bagi pembangunan Pelabuhan Kijing dimana setiap tahun arus lalu lintas 
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yang bergerak menuju Indonesia mencapai rata-rata 8% pertahun, otomatis 

pembangunan ini akan memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan 

pertumbuhan arus lalu lintas kapal kargo yang sesuai dengan teknologi yang 

diterapkan diberbagai negara lain. Pembangunan Pelabuhan Laut Dalam Kijing 

bagi Pelindo menjadi strategis untuk mengurai keterbatasan Pelabuhan Pontianak, 

dari dangkalnya alur kolam labuh sandar kapal, tidak mencukupinya lapangan 

penapungan kontainer yang terus meningkat. 

Memaksimalkan kesempatan ekonomi dari Kalimantan Barat melalui 

Pembangunan Pelabuhan Laut Dalam Kijing sangatlah tepat, karena multiplier 

effect (efek berganda) yang dihasilkan menjadi kunci utama untuk tetap 

menggerakkan pertumbuhan dan aktivitas ekonomi dikawasan ini dan terdapat 

alasan utama Pelabuhan Kijing Pelabuhan.Pembangunan Pelabuhan Laut Dalam 

Kijing sangat menarik bagi perusahaan pengiriman logistik kargo. Karena 

selesainya pembangunan Pelabuhan ini akan mengundang datangnya kapal 

berukuran besar seperti dinegara tetangga, dimana rata-rata kapal yang datang 

memiliki kemampuan angkut dari ukuran 10.000 kontainer berukuran 20 kaki, 

bahkan lebih. Hal ini tentunya akan menekan biaya pengiriman yang signifikan 

dan alokasi waktu yang digunakan akan berkurang drastis, karena kapal kargo 

berbasis kontainer berukuran besar tidak perlu lagi transit di Singapura untuk 

memindahkan kargo. Singkatnya, penggunaan biaya untuk pengiriman dan 

pemanfaatan waktu akan menciptakan efek berganda bagi kegiatan ekonomi 

dikawasan Pelabuhan Laut Dalam Kijing yang nantinya menjadi tonggak awal 

untuk memanfaatkan kesempatan dan mengembangkan kesempatan ekonomi di 

Kalimantan Barat. 
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BAB III 

PELAKSANAAN  PRAKTIKKERJA LAPANGAN 

 

3.1 Mika Pramatami (15311826) 

3.3.1 Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Pelabuhan 

Indonesia II (Persero) Cabang Panjang penulis ditempatkan pada Divisi Operasi 

bagian Perencanaan dan Pengendalian Operasi. 

 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Divisi Operasi 

bagian Perencanaan dan Pengendalian Operasi, penulis telah melakukan beberapa 

pekerjaan, Berikut kegiatan sehari – hari penulis selama Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) : 

1. Membuat berbagai jenis surat. 

Surat di lingkungan perusahaan sangat lah penting sebagai alat bukti 

tertulis dan sebagai alat komunikasi. Pada PT Pelabuhan Indonesia II 

(Persero) Cabang Panjang terdapat aplikasi e-office yang berfungsi 

sebagai sarana pembuatan berbagai jenis surat yang ditujukan kepada 

internal perusahaan,  Surat yang sering di buat di PT Pelabuhan Indonesia 

II (Persero) Cabang Panjang yaitu : 

a) Surat Undangan Rapat 

b) Surat Perintah Kerja 

c) Surat Pengadaan Barang dan Jasa 

d) Surat Penawaran 

e) Surat Keterangan 
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2. Mendistribusikan Surat 

Pada saat terdapat surat yang ditujukan kepada Deputy General Manager 

Operasi, surat tersebut akan diberikan lembar disposisi yang kemudian 

akan didisposisi oleh Deputy General Manager Operasi yang berisi tujuan 

surat tersebut hendak diberikan kepada siapa dan apa tindak lanjut untuk 

surat tersebut kemudian surat yang telah selesai ditindak lanjuti akan 

diinput kedalam excel dan diarsipkan sesuai dengan jenis surat. 

3. Membuat verbal surat 

Pada saat pembuatan surat yang ditujukan kepada internal seperti instansi 

dan perusahaan pelayaran, diperlukan persetujuan oleh Deputy General 

Manager yang terkait. Untuk itu diperlukan verbal surat sebagai alat bukti 

persetujuan yang berisikan tanda tangan para Deputy General Manager. 

4. Merekap alat tulis kantor 

 Pada saat kegiatan administrasi sehari-harinya diperlukan alat tulis sebagai 

alat  penunjang kerja, untuk itu dilakukan pengajuan permintaan alat 

tulis kantor kepada divisi umum & logistik dengan mengirim surat 

permintaan. Ada dua kegiatan pada alat tulis kantor yaitu alat tulis kantor 

yang masuk dan alat tulis kantor yang keluar. Alat tulis kantor yang masuk 

diartikan sebagai alat tulis yang disetujui untuk dikirimkan kepada divisi 

operasi dan alat tulis kantor yang keluar diartikan sebagai alat tulis yang 

diminta dan telah dipakai oleh setiap pekerja. Setelah itu, alat tulis kantor 

tersebut dilakukan pendataan alat tulis yang masuk dan alat tulis yang 

keluar dengan system konvensional yaitu merekap di buku catatan alat 

tulis kantor.  

5. Menulis dan Merekap nota perhitungan jasa angkutan langsung dan 

penumpukan  

Pada saat akhir bulan, pembuatan laporan rutin dilakukan salah satunya 

yaitu Laporan nota perhitungan jasa angkutan langsung dan penumpukan, 

maka setiap harinya terjadi kegiatan menulis nota perhitungan jasa 

angkutan langsung dan penumpukan pada buku khusus laporan yang 
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kemudian dilakukan kegiatan merekap laporan nota perhitungan jasa 

angkutan langsung dan penumpukan pada Microsoft excel. 

 

3.3.3 Kendala Yang Dihadapi 

1. Terjadi ketidaksesuaian data fisik dengan data laporan alat tulis kantor.  

 Pada saat barang yang masuk dan barang yang keluar sering terjadi 

ketidaksesuain data fisik dengan data laporan yang ada.maka pada saat 

pelaporan alat tulis kantor masih terdapat kesulitan ketika menemukan data 

yang tidak sesuai. 

2. Kesulitan dalam mencari surat penting seperti surat perjanjian ataupun surat 

keputusan direksi perusahaan. 

 Terdapat beberapa surat-surat penting yang sudah diarsipkan ditahun-tahun 

sebelumnya, namu sering dibutuhkan pada saat deputy general manager 

operasi  melakukan pertemuan dengan istansi maupun direksi perusahaan. 

Dengan begitu, perlu waktu dalam mencari surat tersebut pada arsip yang 

telah tersimpan di tahun-tahun sebelumnya. 

3. Perbedaan Laporan Pendapatan Nota Angkutan Langsung antara Bagian 

Operasi dengan Bagian SDM dan Keuangan dikarenakan proses 

penginputan dan pengolahan data yang berbeda tanggal pembuatan dan  

invoice. Serta kurang nya fitur – fitur yang ada disistem yang berjalan 

dengan kebutuhan Bagian Operasi. Sehingga pembuatan laporan dilakukan 

dengan metode konvensional.  

 

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 

1. Terjadi ketidaksesuaian data fisik dengan data laporan alat tulis kantor.  

Untuk mengatasi permasalahan ketidaksesuaian data pada saat merekap alat 

tulis kantor adalah dengan membuat form tanda penerimaan dan 

pengeluaran barang yang kemudian diarsipkan berdasarkan tanggal sehingga 
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pada saat melakukan perekapan dapat dengan mudah menghitung jumlah 

alat tulis kantor yang masuk dan keluar (Mulyadi, 2008). 

2. Kesulitan dalam mencari surat penting seperti surat perjanjian ataupun surat 

keputusan direksi perusahaan. 

Untuk mengatasi permasalahan dalam pencarian surat-surat penting, penulis 

melakukan pencarian surat yang sudah diinputkan pada microsoft excel 

berdasarkan nomor surat yang dibutuhkan, kemudian mencari surat pada 

arsip dan melakukan scan pada surat yang kemudian file nya disimpan 

dalam flashdisk dan membuat folder nama sesuai dengan jenis surat tersebut. 

Sehingga ketika surat tersebut dibutuhkan, tidak perlu membuka arsip di 

tahun-tahun sebelumnya (Sugiarto  dan  Wahyono,2005). 

3. Perbedaan Laporan Pendapatan Nota Angkutan Langsung antara Bagian 

Operasi dengan Bagian SDM dan Keuangan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis mengusulkan pembuatan 

Aplikasi Laporan Pendapatan Nota Angkutan Langsung pada PT Pelabuhan 

Indonesia II (Persero) Cabang Panjang sehingga proses penginputan dan 

pengolahan data Laporan Pendapatan Pranota Angkutan Langsung dapat 

dilakukan dengan cepat dan efektif sehingga menghasilkan informasi 

rekapitulasi yang  lebih tepat, akurat dan aman dengan adanya Aplikasi 

tersebut(Doyle 2009). 
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3.2 Nursadi (15311631) 

3.2.1 Bidang Kerja 

 Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Pelabuhan 

Indonesia II (Persero) Cabang Panjang penulis ditempatkan pada Divisi Teknik 

dan Sistem Informasi pada bidang Teknologi Informasi. 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Teknik dan Sistem 

Informasi pada bagian Teknologi Informasi, penulis telah melakukan beberapa 

pekerjaan, Berikut kegiatan sehari – hari penulis selama Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) : 

1. Memantau CCTV di area PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang 

Panjang Bandar Lampung. 

Kegiatan ini dilakukan setiap pagi hari setelah semua server 

diaktifkan,kegiatan ini dilakukan berfungsi untuk mengetahui segala 

aktivitas  yang terjadi di dalam perusahaan. 

2. Membuat kabel LAN. 

Kabel LAN(Local Area Network) adalah salah satu komponen jaringan 

komputer, dengan menggunakan kabel LAN, komputer yang terhubung ke 

dalam jaringan LAN akan mendapatkan akses internet yang telah di 

sediakan perusahaan. 

3. Sambung koneksi LAN. 

Menghubungkan komputer baru ke dalam jaringaan LAN perusahaan 

harus dilakukan untuk mempermudah kerja karyawan baru. 

4. Pengecekan Perangkat Keras 

Kegiatan ini dilakukan pada saat adanya panggilan dari divisi lain saat 

terjadinya masalah pada perangkat keras,seperti adanya kerusakan pada 

Keyboard,Monitorataupun CPU. 
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5. Pengecekan Perangkat Lunak 

Dalam kegiatan sehari-hari bisa dipastikan sedikitnya ada lima 

permasalahan dalam sistem perangkat lunak,contohnya seperti computer 

tidak dapat masuk ke halaman windows jadi solusi yang dipakai adalah 

seperti menginstall ulang windows. 

 

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

1. DVR (Digital Video Recorder)  pada CCTV tidak bisa Playback karena 

tidak tersimpannya rekaman CCTV. 

Rekaman CCTV pada setiap ruangan kantor PT Pelabuhan Indonesia II 

(persero) cabang panjang tidak tersimpan sehingga tidak dapat melihat 

hasil rekaman pada hari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

jumlah Storage pada Harddisk yang kurang memadai. 

Saat penulis melaksanakan PKL di PT  Pelabuhan Indonesia II (Persero) 

Cabang Panjang ada kejadian yaitu salah satu pegawai/karyawan 

melaporkan bahwa adanya kehilangan pada peralatan kerja. 

Langkah yang diambil pegawai/karyawan tersebut adalah ingin melihat 

hasil rekaman CCTV pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang 

Panjang dan video rekaman pada CCTV tidak bisa di Playback. 

2. Client tidak terkoneksi jaringan LAN. 

Terkadang para pegawai di PTPelabuhanIndonesia II (Persero) Cabang 

Panjang, mengalami kendala client tidak terkoneksi ke Jaringan LAN 

(Local Area Network), sehingga dalam hal ini para pegawai tidak dapat 

mengakses ke internet karena komputer mereka tidak terkoneksi ke 

jaringan LAN. Hal tersebut  menjadi tidak efektif karena menyulitkan para 

pegawai dalam melakukan akses ke Internet. 
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3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

1. DVR (Digital Video Recorder)  pada CCTV tidak bisa Playbackkarena 

tidak tersimpannya rekaman CCTV. 

sub divisi informasi teknologi melakukan back up data hasil video 

rekaman CCTV sementara dengan flashdisk.Pada bagian Informasi dan 

Teknologi menambah jumlah storage pada hard disk agar 

pegawai/karyawan yang mengeluh kehilangan peralatan kerja dapat 

melihat hasil rekaman CCTV dan masalah kehilangan pada peralatan kerja 

dapat teratasi dan tidak terulang kembali (Purba kuncara, 2015). 

2. Client tidak terkoneksi jaringan LAN. 

Masalah yang sering terjadi pada saat client tidak terkoneksi jaringan 

LAN, dikarnakan IP yang sudah digunakan oleh komputer lain. sehingga  

penulis memberi usulan mengatasi masalah dengan cara membuka open 

network and sharing center kemudian Klik kanan pilih Properties pada 

jaringan yang digunakan, pilih TCP/IPv4. Karena ip yang digunakan IP 

Static maka pilih use the following IP address, pastikan network IP yang 

digunakan sama, namun bedakan IP address dan pastikan IP DNS juga 

sama. Perhatikan icon pojok bawah kanan, jika keterangan connected 

maka komputer sudah dapat terkoneksi ke Internet (Dina Amalia, 2018). 
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3.3 Popi Oktari Sandy (15311865) 

3.3.1 Bidang Kerja 

 Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Pelabuhan 

Indonesia II (Persero) Cabang Panjang penulis ditempatkan pada Divisi Teknik 

dan Sistem Informasi pada bidang Teknologi Informasi. 

 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

 Selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Teknik dan Sistem 

Informasi pada bagian Teknologi Informasi, penulis telah melakukan beberapa 

pekerjaan, Berikut kegiatan sehari – hari penulis selama Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) : 

1. Pengecekan CCTV di area Dermaga PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) 

Cabang Panjang Bandar Lampung. 

Kegiatan ini dilakukan setiap pagi hari setelah semua server 

diaktifkan,kegiatan ini dilakukan berfungsi untuk mengetahui segala 

aktivitas  yang terjadi di area dermaga pelabuhan. 

2. Membuat data inventaris kantor 

Kegiatan ini dilakukan setelah adanya pembelian inventaris baru ataupun, 

pemeliharaan inventaris yang sudah ada kemudian dibuatkan ke dalam 

laporan berupa data inventaris menggunakan Microsoft Office.Lalu setelah 

dibuatkan data inventaris kemudian dibuatkan berita acara. 

3. Input data inventaris di aplikasi inventaris 

Kegiatan ini dikeluarkan berita acara dan ini berfungsi untuk mengetahui 

secara langsung data jumlah inventaris, jenis inventaris, merk dan serial 

number, digunakan oleh siapa inventaris tersebut dipakai, dan keberadaan 

inventaris di segala divisi, serta kondisi inventaris. 

4. Membantu tim IT dalam mempersiapkan sarana pelayanan informasi 

Kegiatan ini dilkukan pada saat adanya penilaian dari perusahaan. Di PT. 

Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang ada salah satu ruangan 
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pelayanan pelanggan yaitu ruang PPSA, saat itu tim IT diminta untuk 

mempersiapkan segala kebutuhan ruangan salah satunya membuat layanan 

sistem antrian kemudian menyediakan PCguna agar pelanggan dapat 

melihat macam-macam pelayanan yang ada di perusahaan. 

5. Membuat berita acara serta input data berita acara 

Dalam kegiatan ini dilakukan setiap adanya proses pembelian barang 

inventaris, pemeliharaan alat IT, peminjaman alat IT untuk digunakan 

pada divisi lain, contohnya seperti peminjaman alat proyektor untuk 

digunakan dalam kegiatan rapat divisi pada ruang rapat divisi masing-

masing ataupun di ruang rapat umum. 

 

3.3.3 Kendala Yang Dihadapi 

Kendala yang penulis hadapi pada saat melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) antara lain: 

1. Terjadi kendala pada perangkat CCTV. Mode rekaman yang digunakan 

pada CCTV di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang 

adalah mode motion, dimana DVR akan merekam dengan durasi waktu 

tertentu pada saat ada objek yang bergerak, misalnya aktivitas manusia, 

kendaraan lewat, dan sebagainya. Kendala yang terjadi adalah video 

CCTV yang sudah terekam tidak dapat tersimpan dengan baik dikarenkan 

kapasitas hard diskyang kurang memadai dan jangka waktu peyimpanan 

hanya 1 (satu) bulan lamanya. Saat penulis melaksanakan PKL di PT  

Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang ada kejadian yaitu salah 

satu pelanggan mengeluh bahwa salah satu armada kendaraannya hilang 

dan tidak ada kabar dari supirnya. Langkah yang diambil pelanggan 

tersebut adalah melihat hasil rekaman CCTV pada PT Pelabuhan 

Indonesia II (Persero) Cabang Panjang dan video yang sudah terekam 

hilang kemudian tidak tersimpan lagi dikarenakan video rekaman tersebut 

sudah lebih dari 1 (satu) bulan.  

2. Pada saat melakukan input data inventaris di aplikasi inventaris terdapat 

kendala yaitu kekeliruan pada penginputan nomor urut kategori inventaris 
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yang tidak sesuai. Hal ini terjadi dikarenakan programmer yang membuat 

aplikasi tersebut tidak memisahkan nomor urut antara kategori inventaris. 

Jadi, jika ada yang ingin menambahkan data di aplikasi tersebut maka 

harus mengetahui nomor terakhir yang telah ditambahkan walaupun data 

terakhir sudah dihapus.  

 

3.3.4 Cara Mengatasi Masalah 

1. Langkah yang dapat diambil pada kendala pertama yaitu sub divisi 

informasi teknologi dapat melakukan back up data hasil video rekaman 

CCTV dalam wktu satu minggu sekali agar jika ada kejadian yang sama 

terulang lagi maka kita dapat memperlihatkan bukti hasil video rekaman 

kepada pelanggan yang mengeluh. Kemudian pihak sub divisi informsi 

dan teknologi dapat melakukan penambahan storageagar hard disk dapat 

menampung data lebih banyak lagi (Amphenol, 2016). 

 

2. Pada kendala kedua, penulis telah melakukan pengusulan perbaikan 

source code programkepada pihak Maintanance IT agar segera diperbaiki 

oleh pihak programmer(Yudhy wicaksono, 2017). 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan pada PT Pelabuhan 

Indonesia II (Persero) Cabang Panjang, banyak pengetahuan dan pembelajaran 

yang penulis dapatkan. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan beberapa 

hal yang penulis dapatkan dari Praktik Kerja Lapangan : 

1. Penulis terlatih untuk mampu melaksanakan suatu bidang pekerjaan 

sehingga dapatberadaptasi dengan baik di dalam dunia kerja. 

2. Penulis memperoleh wawasan tentang bidang pekerjaan yang ada di 

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang, dimana penulis 

ditempatkan di Divisi Operasi, dan Teknik Sistem Informasi dan 

mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik selama PKL. 

3. Penulis mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku 

kuliah dan menerapkannya dalam dunia kerja, seperti 

penerapantroubleshooting pada komputer dan jaringan. 

4. Penulis terlatih untuk siap menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. 

5. Penulis terlatih untuk mampu beradaptasi dalam dunia kerja. 

6. Penulis mampu membangun mental yang kuat dan mengembangkan 

cara berfikir dalam mengembangkan kemampuan diri untuk mampu 

melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. 

4.2 Saran 

Berdasarkankesimpulandiatasmakapenulismenyarankanuntukmahasiswa berikutnya yang 

akan melaksanakan PKL di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang 

Panjangagar mempersiapkan hal berikut : 
 

1. Memiliki kesopanan serta bertanggung jawab dalam setiap melakukan pekerjaan. 

2. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik dan benar. 

3. Memiliki kemampuan dalam penerapan troubleshootingdan jaringan komputer. 

4. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan microsoft office dengan baik dan 

benar 

5. Memiliki ketelitian, kemandirian dan inisiatif dalam menyelesaikan pekerjaan 
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Lampiran 5 Ruang Pantau CCTV 
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