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Abstrak 
Dalam merumuskan bisnis model merupakan hal yang penting bagi PT. Pelindo IV (persero) Cabang Tarakan 
karena terdapat perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang menuntut adanya keunggulan kokmpetitif baru. 
Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi pengembangan pelabuhan dari sistem 
konvensional ke full terminal operator peti kemas. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Pelindo IV (persero) Cabang 
Tarakan dengan mengambil informan para manajer dan karyawan perusahaan. Pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan pendekatan kualitatif berupa bussines canvas 
model.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem full terminal operator peti kemas PT. Pelindo IV 
Cabang Tarakan berdampak terhadap peningkatan trafik peti kemas, pembenahan fasilitas dan kinerja pelayanan peti 
kemas. Strategi bisnis yang tepat bagi PT. Pelindo IV Cabang Tarakan yaitu strategi model bisnis kanvas, sehingga 
dapat dijabarkan berdasarkan unit bisnis secara lebih rinci khususnya pada pelayanan peti kemas dengan harapan 
akan mengoptimalkan pendapatan dari kegiatan peti kemas.   
 
Kata kunci: pelabuhan, petikemas, sistem konvensional, dan canvas model 
 

 

Abstract 
Formulating In model business represent matter which necessary for PT. Pelindo IV ( persero) Tarakan Branch 
because there are change of business environment and emulation claiming the existence of excellence new 
kokmpetitif. This study aims to formulate and implement development strategies port of a conventional system to full 
container terminal operator. This research was conducted at PT. Pelindo IV (Persero) Branch Tarakan with taking 
informants managers and employees. Data collected through observation, interviews, and documentation. Data 
were analyzed using a qualitative approach bussines canvas models. The results showed that the application of the 
full system of container terminal operator PT. IPC Tarakan Branch IV resulted in increased container traffic, 
facilities and service performance improvement container. Correct Business strategy to PT. Pelindo IV Tarakan 
Branch that is strategy model canvas business, so that can be formulated pursuant to business unit morely detailed 
specially at service of container on the chance of will be optimal of earnings of activity container. 
 
Keywords: port, containers, conventional systems, and canvas models 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia yang terdiri dari 17.508 pulau 

letak geografis ini memberikan peluang terhadap pengembangan dan perencanaan yang strategi 

dalam mengembangkan usaha kepelabuhanan. Dalam era persaingan dibidang transportasi 

semakin kompeteter dengan mengacu pada sistem transportasi global sebagai regulator tentunya 

mempunyai perencanaan dan persiapan yang strategis dalam menghadapi persaingan dengan 

mengedepankan perencanan yang matang untuk masa yang akan datang. Industri logistik 

berkontribusi untuk memberikan nilai tambah dari pergerakan barang / komoditas agar dicapai 

kinerja yang lebih baik, cepat, dan  murah  (better,  faster,  and  cheaper).  Kesempatan  untuk  

mencapai kondisi yang diinginkan tersebut terbuka luas bagi PT. Pelindo IV (Persero), 

mencermati bahwa di Indonesia biaya logistik (dan kepelabuhanan) termasuk paling tinggi di 

dunia (mencapai 24% dari total PDB atau senilai Rp 1,820 triliun per tahun) dibanding Malaysia 

yang hanya sekitar 15% dari PDB atau Jepang dan AS yang sebesar 10% PDB.  

Biaya  tersebut  terbagi  dalam  biaya  penyimpanan  sebesar  Rp  546 triliun, biaya 

transportasi Rp 1.092 triliun, dan biaya administrasi sebesar Rp 182 triliun yang dikateorikan 

masih lebih tinggi. Mutu pelayanan logistik di Indonesia juga belum sesuai standar termasuk 

waktu jeda barang impor yang sangat lama (lebih dari lima hari), serta biaya angkut yang amat 

mahal “Final Report RJPP Pelindo IV, 2012”. Strategi pelayanan yang akan menjadi acuan

 perusahaan yaitu mengembangkan dan mengusahakan membentuk terminal operator 

untuk pelayanan peti kemas dan marine service untuk pelayanan jasa pemaduan dan penundaan 

hal tersebut tidaklah sulit untuk dikembangkan dan dilaksanakan karena pengalaman 

pengelolaan pelabuhan sudah teruji sehingga perencanaan dan program tersebut dengan 

membuat kalkulasi biaya, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan serta letak geografis 

wilayah Kawasan Timur Indoesia yang mencapai 45,76 % dari total luas wilayah Indonesia dan 

pertumbuhan ekonomi sangat mendukung terealisasi program dan perencanaan tersebut. Ini  

menjadi  indikasi  bahwa  pertumbuhan  barang  di  Indonesia  yang cukup besar tidak disertai 

dengan pertumbuhan infrastruktur. Hal ini akan semakin  tertekan  dengan  dimulainya  

kesepakatan  global  dan  regional (APEC dan ASEAN), kesepakatan tentang adanya AEC 

(ASEAN Economic Community) pada tahun 2015. Berbagai kondisi tersebut diatas mendorong 

Indonesia (termasuk PT. Pelindo IV (Persero), sebagai BUMN) harus sesegera mungkin 

merumuskan langkah-langkah antisipatif dengan menyusun rencana strategik di sektor logistik 

nasional. 

Aspek penting yang perlu diperhitungkan yakni pertumbuhan penduduk, dengan 

demikian maka arus barang dry bulk dan petikemas serta arus kapal yang berkunjung dimasa  



yang akan  datang pertumbuhan  semakin besar sehingga dapat menjangkau pulau-pulau 

terpencil tentu akan membutuhkan pelayanan kapal dan barang untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan pembagunan disemua sector di Kawasan Timur Indonesia. Tuntutan pengguna 

jasa atas pelayanan bongkar muat petikemas yang cepat, aman dan efisien, tentunya akan 

diimplementasikan terhadap seluruh pelabuhan di Indonesia termasuk PT. Pelindo IV (Persero), 

khususnya pada Pelabuhan Tarakan yang sekaligus menjadi objek penelitian ini. Berikut ini 

gambaran umum mengenai Pelabuhan Tarakan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2009 tentang Pelayaran, maka terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam hal 

pengelolaan pelabuhan, dimana sebelumnya PT. Pelindo IV selain bertindak sebagai operator 

juga sebagai regulator, namun setelah ditetapkannya undang-undang tersebut berubah murni 

menjadi Terminar Operator, sehingga dengan adanya perubahan tersebut, PT. Pelindo IV 

dituntut untuk dapat meningkatkan standar pelayanan operasionalnya. Untuk meningkatkan 

standar pelayanan, dibutuhkan adanya tambahan fasilitas baik dalam jumlah maupun dalam

 kualitas, dimana untuk penambahan tersebut dapat dilakukan dengan dana yang berasal 

dari dalam perusahaan (investasi internal atau pinjaman dari lembaga keuangan) atau melakukan 

kerja sama dengan pihak lain. Standar pelayanan juga ditentukan oleh model bisnis yang 

menggambarkan konten, struktur dan tata kelola sehingga dapat menciptakan nilai dengan 

mengeksploitasi peluang bisnis.  

Model bisnis merupakan desain struktur organisasi untuk menciptakan peluang bisnis. 

Berdasarkan inovasi teknologi yang general. Model bisnis menjadi gambaran strategi 

pengembangan bisnis dalam hal  ini  adalah  Pelabuhan  Tarakan,  dengan  demikian  

penyusunan  model bisnis menjadi tahap awal untuk pengembangan dari sistem konvensional 

menjadi full terimal operator peti kemas. Dalam merumuskan bisnis model merupakan hal yang 

penting bagi PT. Pelindo IV (persero) Cabang Tarakan karena terdapat perubahan lingkungan 

bisnis dan persaingan yang menuntut adanya keunggulan kokmpetitif baru. Penelitian ini 

bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi pengembangan pelabuhan dari 

sistem konvensional ke full terminal operator peti kemas PT. Pelindo IV (persero) Cabang 

Tarakan. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Digunakannya pendekatan tersebut 

disebabkan oleh tipe permasalahan penelitian yang dikaji. Dilihat dari segi analisis data, 

penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan penelitian yang menggambarkan isi. Metode yang 



digunakan untuk kualitatif adalah indepth interview (wawancara mendalam), observasi dan 

partisipasi. 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan cara. Dilihat 

dari sumber datanya, maka pengumpulan  data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. 

Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen. Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan datanya, maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan strategi bussines  canvas  

model.  Data  penelitian  kualitatif  tidak  berbentuk  angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, 

deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar, foto) ataupun bentuk-bentuk non 

angka lainnya (Poerwandari, 1998). Menurut Alsa (2004) dengan terkumpulnya database teks, 

kemudian dilakukan analisis teks dengan memasukkannya kedalam kelompok- kelompok 

kalimat yang disebut sebagai segmen data dan menetapkan arti dari masing-masing segmen. 

Deskripsi ini secara khusus meliputi informasi kontekstual mengenai orang atau idea yang 

sedang diteliti, seperti setting, waktu, individu yang terlibat, dan peristiwa-peristiwa dimana 

orang mengalami fenomena tersebut. Selain itu menurut Miles dkk., (1992) menyatakan bahwa 

analisis data kualitatif dilakukan dengan mengunakan model interaktif yaitu 1) Pengumpulan 

data, data dikumpulkan darai wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasilnya ditulis dalam 

bentuk catatan lapangan dan disalin dalam bentuk transkrip, 2) Mereduksi data dengan 

pembuatan koding dan  kategori. Peneliti membuat simbol dimana simbol tersebut mempunyai 

arti berdasarkan topik penelitian yang diterapkan pada sekelompok kata atau paragraf dari 

transkrip. Antara kategori tersebut kemudian dicarai hubungan atau kaitannya (axial coding), 3) 

Menyajikan data dalam bentuk teks naratif, tabel dan gambar/bagan, 4) Mencari triangulasi data 

dengan membandingkan kategori-kategori yang ditemukan dalam metode wawancara, observasi 

dan dokumentasi sehingga ditemukan kategori yang mewakili ketiga metode tersebut, 5) 

Menyimpulkan yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

 

HASIL 

 Grafik 1 memperlihatkan bahwa Rata-rata perkembangan arus petikemas dalam satuan 

teus selama 4 tahun terakhir adalah sebesar 9,47%. Tidak jauh berbeda dengan perkembangan 

arus petikemas dalam satuan teus, perkembangan rata-rata dengan  satuan  box  adalah  8,61%.  



Presentase peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai 14,7% dengan 

satuan box dan sebesar 15,5%. 

 Pelabuhan  merupakan  pintu  keluar-masuk  arus  barang  yang  vital. Namun akibat 

fasilitas yang belum memadai serta beberapa faktor lain, perannya kurang optimal sehingga 

menjadi salah satu penyebab biaya logistik tinggi. Sehingga pemerintah berencana membentuk  

Indonesia International Gateaway (IIG) berupa nusantara pendulum. Pada  sistem informasi dan 

teknologi berkembang seiring dengan perkembangan bidang usaha serta cakupan wilayah 

usahanya. Kompleksitas dalam logistic kepelabuhan sangat berkenaan dengan internal 

Manajemen  pengelola  pelabuhan,  pengguna jasa, terutama terkait dengan koordinasi dan 

komunikasi dalam satu siklus pengiriman barang, proses bongkar muat, proses kegiatan alur 

kapal dan kegiatan kepelabuhanan lainnya. Pada satu rantai proses teknologi, operator pelabuhan 

bekerja dan menerima data-data rencana bongkar dan muat dari pengguna jasa seharusnya sudah 

tersistematisasi dan data-data yang ada dalam system actual sesuai kondisi yang ada dilapangan.  

 Keberhasilan sistem teknologi dalam kegiatan kepelabuhanan juga didukung oleh update 

data yang diperoleh dari beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan kepelabuhanan, antara 

lain: perusahan pelayaran, EMKL, trucking company dan gudang stripping/ stuffing, depo, dan 

lain sebagainya. Seluruh potensi wilayah ini merupakan peluang usaha untuk Pelindo IV 

terutama untuk jasa pengangkutan seperti jasa kapal, kemudian jasa pergudangan, serta jasa 

lainnya yang bisa dikembangkan seiring peluang- peluang yang muncul. Berdasarkan 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diuraikan 

beberapa rencana pengembangan berupa koridor ekonomi Indonesia yang dapat dijadikan 

potensi bisnis bagi Pelindo IV. Tema pengembangan untuk kawasan Kalimantan adalah “Pusat 

Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”, kawasan Sulawesi 

“Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan 

Pertambangan Nasional” dan Kawasan Papua dan Maluku “Pusat Pengembangan Pangan, 

Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”. Saat ini tidak semua pelabuhan yang berada 

dalam wilayah PT. Pelindo IV Cabang Tarakan memberikan pelayanan peti kemas yang dapat 

terdiri dari proses bongkar muat, pemindahan ke moda transportasi darat, maupun penumpukan 

sementara. 

 

PEMBAHASAN 

Pada pnenlitian ini terlihat bahwa Strategi bisnis yang tepat bagi PT. Pelindo IV Cabang 

Tarakan yaitu strategi model bisnis kanvas, sehingga dapat dijabarkan berdasarkan unit bisnis 



secara lebih rinci khususnya pada pelayanan peti kemas dengan harapan akan mengoptimalkan 

pendapatan dari kegiatan peti kemas. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Pelabuhan, Pasal 

1, ayat (a) disebutkan bahwa: Pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh dan atau tempat 

bertambahnya kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan 

penumpang. Pelayanan Kapal barang dan hewan serta merupakan daerah lingkungan kerja 

kegiatan ekonomi. Ditinjau dari sistem transportasi secara keseluruhan pelabuhan laut adalah 

terminal yaitu titik pertemuan penumpang dan barang masuk dan keluar dari sistem yang 

merupakan  satu komponen fungsi utama  sistem transportasi.  Sehingga  pelabuhan  adalah  

bagian  dari  sistem  transportasi yang tidak dapat dipisahkan. Sistem pelabuhan  laut  terdiri dari  

dua elemen utama, yaitu elemen sarana atau kapal dan elemen prasarana (fasilitas  pelabuhan). 

Antara sarana dan prasarana pelabuhan memiliki kaitan yang erat, perkembangan teknologi 

sarana angkutan laut sedapat mungkin diimbangi dengan perkembangan teknologi prasarana 

pelabuhan. Hal ini merupakan konsekuensi dari timbulnya dimensi kecepatan dan keamanan 

dalam transportasi laut.  

Santoso  (dalam Siswadi, 2005) menyatakan bahwa kemampuan pelabuhan adalah 

keberhasilan atau prestasi yang dapat dicapai oleh pelabuhan itu dalam memberikan pelayanan 

kepada pengguna jasa pelabuhan, seperti: pelayanan kepada Perusahaan Pelayaran, Perusahaan 

Bongkar Muat (PBM), Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan lain-lain. Dari indikator 

kemampuan pelabuhan memungkinkan dapat diukur keberhasilan atau kekurangan suatu 

pelabuhan dalam melayani para pengguna jasa pelabuhan. Sedangkan untuk mengukur indikator 

kemampuan pelabuhan ada tiga, yaitu: 1) indikator  financial; 2) indikator operasional; 3) 

indikator kinerja. Indikator financial merupakan indikator yang ditujukan untuk membantu 

menjawab pertanyaan: berapa pendapatan yang dihasilkan sehubungan dengan tingkat pelayanan 

yang diberikan dan berupa biaya yang telah dikeluarkan. (Adnan, 2012). 

Indikator operasional merupakan kegiatan secara teknis di pelabuhan, kegiatan tersebut 

antara lain: a) arrival rate, yaitu banyaknya kapal yang singgah selama satu bulan dibagi jumlah 

hari dalam sebulan; b) waiting time, yaitu waktu kapal menunggu di pelabuhan; c) berthing time, 

yaitu waktu pelayanan kapal di pelabuhan; d) turn round time, yaitu total waktu kedatangan 

kapal dan keberangkatan untuk seluruh kapal dibagi dengan jumlah kapal; e) tonage per ship, 

adalah total tonase dari seluruh kapal dibagi jumlah kapal; f) perincian waktu kerja kapal di 

dermaga; g) jumlah gang yang bekerja per kapal per shift; h) ton per ship hour in port, adalah 

ton per kapal per jam di pelabuhan; i) ton per kapal jam di dermaga; j) total tonase yang 



diangkut dibagi dengan total gross gang jam; k) fraction of time gang idle, adalah perincian 

waktu gang mengganggu,( Manhien, M.I. 1979). 

Kegiatan pelabuhan peti kemas yaitu perpindahan arus barang angkutan darat ke 

angkutan laut dengan sistem angkutan full container dengan kegiatannya yaitu a) Peti  kemas  

(PK)  diangkut  oleh  angkutan  darat  (trailer)  sampai  ke pelabuhan kemudian PK diangkut 

dengan  rubber tyred gantry  (RTG) diletakkan di terminal penumpukkan, b) Dengan  

menggunakan  RTG,  PK  tersebut  diangkut  dan  ditata  untuk menunggu kapal pengangkutnya, 

c) Setelah kapal pengangkut datang dan siap di dermaga, petikemas dari terminal penumpukan 

tadi diangkat dengan RTG diletakkan ke atas head truck diangkat ke apron dermaga kapal 

tersebut bersandar, d) Dengan menggunakan gantry crane petikemas diangkat dari head truck 

dan dimasukkan ke kapal, e) Setelah barang tersebut diangkut ke dalam kapal, kapal 

meninggalkan dermaga menuju negara atau daerah yang dituju. Dalam sistem pelabuhan laut 

dikenal ada tiga jenis pelabuhan menurut jenis input yang dilayaninya yaitu pelabuhan 

penumpang atau orang, pelabuhan cargo untuk barang curah dan pelabuhan peti kemas. 

Pelabuhan peti kemas sendiri merupakan pelabuhan yang dioperasikan untuk melayani proses 

pengangkutan barang yang sudah dikemas dalam peti kemas. (Hayaza‟ Y. 1998). 

Dalam sistem pelabuhan peti kemas terdapat tiga komponen utama yaitu adanya 

pelabuhan atau dermaga dan fasilitasnya, kapal peti kemas dan peti kemas sendiri. Pelabuhan 

atau dermaga biasanya dilengkapi dengan fasilitas, yaitu a) Fasilitas tetap, b) Fasilitas bergerak. 

Peti adalah suatu kotak berbentuk geometrik yang terbuat dari bahan- bahan alam (kayu, besi, 

baja, dan lain sebagainya). Kemas merupakan hal- hal yang berkaitan dengan pengepakan atau 

kemasan. Jadi, peti kemas (container) adalah suatu kotak besar berbentuk empat persegi 

panjang, terbuat dari bahan campuran baja dan tembaga atau bahan lainnya (aluminium, 

kayu/fiber glas) yang tahan terhadap cuaca. Digunakan untuk tempat pengangkutan dan 

penyimpanan sejumlah barang yang dapat melindungi serta mengurangi terjadinya kehilangan 

dan kerusakan barang serta dapat dipisahkan dari sarana pengangkutnya dengan mudah tanpa 

harus mengeluarkan isinya (Amir, 1979). Berikut ini terdapat istilah peti kemas, yaitu a) T.E.U 

(Twenty Foot Equivalent Unit), b) F.C.L (Full Container Load), c) Consolidation, d) L.C.L 

(Less than container load), e) Reefers (pendingin), f) Stuffing. Ada tiga kelompok jenis-jenis 

peti kemas yang umum digunakan sampai saat ini, yaitu: 1) Peti  kemas  untuk  barang  umum, 

2) Peti kemas dengan pengatur suhu, 3) Peti kemas khusus, (Lowson, R.H dkk., 2003). 

Kapal peti kemas adalah kapal barang yang digunakan untuk mengangkut peti kemas. 

Sekalipun berfungsi sebagai pengangkut barang dalam peti kemas, kapal jenis ini memiliki 

karakteristik yang hampir sama dengan kapal yang lain seperti kapal penumpang atau kapal 



cargo kecuali pada jenis fasilitas yang dimilikinya. Karakteristik kapal peti kemas antara lain 

(Triatmodjo, 1996): a. Displacement tonnage, DPL (ukuran isi tolak), b. Dead  weight  tonage,  

DWT  (bobot  mati), c. Length over all, LOA (panjang total), d. Gross register tons, GRT 

(ukuran isi kotor), e. Netto register tons (ukuran isi bersih), f. Draft  (sarat), g. Beam (lebar 

kapal). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Strategi bisnis yang tepat bagi PT. Pelindo IV Cabang Tarakan yaitu strategi model 

bisnis kanvas, sehingga dapat dijabarkan berdasarkan unit bisnis secara lebih rinci khususnya 

pada pelayanan peti kemas dengan harapan akan mengoptimalkan pendapatan dari kegiatan peti 

kemas. Pimpinan  dan  seluruh  anggota  organisasi  PT.  Pelindo  IV  Cabang Tarakan sebaiknya 

mempersiapkan aspek finansial maupun non- finansial,  sehingga  proyeksi  pengembangan  

pelabuhan  khususnya pada pelayanan peti kemas. 
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Grafik 1. Arus Petikemas (Teus) dan Arus Peti Kemas (Box) 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


