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BAB III 

PROFIL PERUSAHAAN 

3.1 Deskripsi Perusahaan 

PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Multipurpose) merupakan operator 

terminal multipurpose pertama di Indonesia dan berpengalaman dalam menangani 

kegiatan bongkar muat kargo curah cair, curah kering, general cargo dan lain-lain. 

PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Multipurpose) telah beroperasi di 11 cabang 

Pelabuhan yang tersebar di seluruh wilayah strategis Indonesia yaitu Cabang 

Pelabuhan Tanjung Priok, Banten, Cirebon, Panjang – Lampung, Bengkulu, 

Palembang, Jambi, Pangkal Balam, Teluk Bayur – Padang, Tanjung Pandan dan 

Pontianak. 

PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Multipurpose) didirikan berdasarkan 

Akta Pendirian Perusahaan Nomor 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dihadapan 

Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang 

telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU.42024.AH.01.01. Tahun 2013 

tanggal 01 Agustus 2013, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan 

Anggaran Dasar Perusahaan  No. 76 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dihadapan 

Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang 

telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia No. AHU-13799.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 17 April 2014, dan telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Akta nomor 5 tanggal 15 Januari 2020 yang 

dibuat di hadapan Julia Fitri Yani S.H., Notaris Pengganti dari Nur Muhammad 

Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., dari M.Kn Notaris di Jakarta. 

PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Multipurpose) adalah salah satu anak 

perusahaan dari PT Pelindo Multi Terminal (Persero) yang merupakan salah satu 

subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 

99% dan PT Pelabuhan Investama Indonesia sebesar 1%. 
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PTP Multipurpose memiliki 11 Cabang Pelabuhan yang tersebar di 12 

wilayah strategis Indonesia dan menangani berbagai aktivitas jasa kepelabuhanan. 

3.1.1 Visi dan Misi 

A. Visi 

Menjadi operator terminal multipurpose yang terdepan untuk maritime 

gateway di Indonesia. 

B. Misi 

1. Menyediakan pelayanan yang terintegrasi yang kompetitif dan berkelanjutan 

untuk mendukung ekosistem kerjasama guna menstimulasi pertumbuhan 

ekonomi nasional. 

2. Menyediakan layanan terminal secara terintegrasi, berkualitas, dan modern 

demi memenuhi kebutuhan dan melampaui harapan semua pelanggan dan 

mitra. 

3. Menumbuhkan Nilai perusahaan secara berkesinambungan bagi pemegang 

saham dengan memenuhi aspek aspek tata kerja perusahaan yang baik. 

4. Menerapkan budaya perusahaan yang dapat meningkatkan kenyamanan 

kerja dan profesionalitas karyawan. 

Gambar 3.1 Operational Area PTP Multipurpose 
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5. Mewujudkan sistem 8erjasam nasional yang efektif dan efisien, ramah 

lingkungan, dan berkepedulian 8erjas yang membanggakan bangsa dan 

negara. 

6. Dengan menerapkan Visi dan Misi di atas PT. Pelabuhan Tanjung Priok 

(PTP Multipurpose) Cabang Pangkalbalam dapat menerapkan Pola kerja 

dengan Kinerja yang lebih baik guna menunjang operasional dengan sistem 

kerja 24/7. 

3.1.2 Nilai Perusahaan 

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) – PT PELNI (Persero) resmi 

memperkenalkan nilai-nilai utama Sumber Daya Manusia BUMN, yakni 

AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) di 

lingkungan internal Perusahaan. Acara peluncuran new core values AKHLAK 

dilaksanakan di kantor pusat PELNI pada Kamis (27/8). Kepala Kesekretariatan 

Perusahaan PT PELNI Yahya Kuncoro menyampaikan peluncuran new core value 

ini diperkuat dengan ditandatanganinya ikrar new core value oleh seluruh Direksi 

Perusahaan. “Pada pagi ini, kami telah resmi memperkenalkan new core value 

AKHLAK di lingkungan internal PELNI. Perusahaan mendorong seluruh insan 

PELNI untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai AKHLAK dalam bekerja,” 

ungkapnya. Yahya mengatakan setelah dilakukan peluncuran new core values 

AKHLAK, PELNI akan melakukan sosialisasi dan internalisasi di lingkungan 

Perusahaan. “Rangkaian acara kami lanjutkan dengan internalisasi kepada seluruh 

insan PELNI, sehingga semakin mengokohkan pondasi budaya kerja yang 

mendukung peningkatan kinerja bisnis secara berkelanjutan,” tambah Yahya. 

Sejalan dengan new core value AKHLAK, pada Juli lalu (22/7) PELNI berhasil 

meraih sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. 

Sertifikasi diterima sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam melaksanakan 

nilai-nilai AKHLAK dan menerapkan prinsip Good Corporate Governance pada 

setiap bisnisnya. 
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3.1.3 Roadmap Perusahaan 

Adapun roadmap perusahaan adalah sebagai berikut : 

PTP Multipurpose memiliki roadmap yang bertema “growth through 

expansion” kami harus berupaya untuk bekerja secara lebih kreatif dan selalu 

berusaha menanamkan mindset untuk melakukan ekspansi dan peningkatan strategi 

market serta revenue streams baru dalam peningkatan market share perusahaan. 

Saya optimis, di tahun 2022 dengan kompetensi sumber daya manusia dan 

pengalaman PTP Multipurpose dalam mengelola bisnis non petikemas mampu 

memberikan nilai tambah kepada stakeholder maupun customer sekaligus 

peningkatan pendapatan perusahaan. 

 

Gambar 2.1 New Core Value AKHLAK Gambar 3.2 New Core Value AKHLAK 

Gambar 3.3 Roadmap 
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3.1.4 Organisasi  Perusahaan 

Adapun struktur organisasi adalah sebagai berikut : 

3.2 Sejarah Singkat Lokasi Magang 

PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Multipurpose) adalah salah satu anak 

perusahaan dari PT Pelindo Multi Terminal (Persero) yang merupakan salah satu 

subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berada di provinsi Bangka 

Belitung dikota Pangkalpinang, dengan kepemilikan saham sebesar 99% dan PT 

Pelabuhan Investama Indonesia sebesar 1%. Dimana kantor PT Pelabuhan Tanjung 

Priok (PTP Multipurpose) ini bertepatan di Jl. Yos Sudarso No. 01 Pangkalbalam, 

Pangkalpinang, Bangka Belitung. 

PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Multipurpose) Cabang Pangkalbalam 

melayani komoditi dari sektor Pertanian dan Perkebunan. Hal ini karena sektor 

Pertanian merupakan sektor unggulan dalam prioritas pembangunan daerah Bangka 

Selatan. PTP Multipurpose Cabang Pangkal Balam mengoperasikan terminal 

multipurpose yang meliputi Dermaga Beton, Dermaga Sheet Pile 1, Dermaga Sheet 

Pile 2, Dermaga Beton, Dermaga Perahu Layar, Dermaga Ketapang I, Trestle 

Dermaga Beton dan Dermaga Perahu Layar. 

Gambar 3.4 Struktur Organisasi PTP Multipurpose 
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Pelabuhan Pangkal Balam dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti 

dermaga sepanjang 787 m, fasilitas penumpukan, terminal penumpang, serta 

lapangan parkir. Pelabuhan Pangkal Balam melayani angkutan barang ekspor 

impor, perdagangan antar pulau dan angkutan penumpang dengan tujuan Jakarta 

dengan kapal Feri/Ro-Ro dan tujuan Tanjung Pandan dengan jetfoil/kapal cepat. 

 

 

Gambar 3.6 Logo PTP Multipurpose 

Gambar 3.5 Lokasi PTP Multipurpose Cabang Pangkalbalam 
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3.3 Struktur Organisasi dam Tata Kelola 

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan kerja antara tiap 

bagian yang ada dalam perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk 

mencapai tujuan bersama. Suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik, lancar dan 

terorganisir apabila masing-masing karyawannya telah mengetahui tugas dan 

wewenang yang akan diambil, dan diperlukan struktur organisasi yang dapat 

menggambarkan tugas dan wewenang masing-masing bagian yang ada di 

perusahaan.  

Struktur Organisasi PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Multipurpose) 

Cabang Pangkalbalam adalah bertipe garis, dimana masing-masing bagian yang 

terdapat pada struktur organisasi ini saling melengkapi dalam menjalin kerja sama 

untuk mencapai tujuan organisasi, serta seluruh bagian yang ada bertanggung jawab 

sepenuhnya terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Untuk 

lebih jelas struktur organisasi PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Multipurpose) 

cabang Pangkalbalam dapat dilihat pada gambar berikut : 

STRUKTUR ORGANISASI OPERASIONAL BONGKAR MUAT 

 

Gambar 3.7 Struktur Organisasi Operasional Bongkar Muat 
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3.3.1 Uraian Tugas dan Fungsi (Job Description) 

Dari struktur yang ada, berikut ini adalah beberapa uraian mengenai 

pembagian tugas (Job Description) dari PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP 

Multipurpose) sebagai berikut : 

 

1. Branch Manager Operasi 

Fungsi dari General Manager Operasi adalah Bertanggung jawab atas usaha 

dan pelayanan jasa lainnya secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang 

kelancaran arus kapal, bongkar muat barang dan arus penumpang atas 

pengembangan dan pertumbuhan usaha serta pencapaian target kinerja serta 

kegiatan operasional yang dijabarkan sesuai dengan kebijakan manajemen (GCG) 

cabang. Tugas dari General Manager Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP 

Multipurpose) adalah: 

A. Mengelola operasional harian perusahaan. 

B. Mereview, merekomendasikan, memonitoring, mengawasi dan 

mengkoordinasi pelaksanaan program kerja bidang rendal dan operasi 

umum. 

C. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengalisis 

semua aktivitas bisnis perusahaan. 

D. Mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 

E. Merencanakan, mengelola dan mengawasi proses penganggaran di 

perusahaan Merencanakan dan mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat 

berjalan dengan maksimal Memastikan setiap departemen melakukan 

strategi perusahaan dengan efektif dan optimal mengelolah anggaran 

keuangan perusahaan. 

F. Memutuskan dan membuat kebijakan untuk kemajuan perusaahan. 

G. Membuat prosedur dan standar perusahaan. 
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2. Deputy Manager Operasi Rendal dan Bongkar Muat 

Fungsi dari Deputy Manager Rendal dan Bongkar Muat yaitu sebagai 

penanggung jawab pengelolaan program kerja bidang rendal dan bongkar muat 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta kegiatan 

operasional yang dijabarkan sesuai dengan kebijakan manajemen (GCG) cabang. 

Tugas dari Deputy Manager Operasi Rendal dan Bongkar Muat PT Pelabuhan 

Tanjung Priok (PTP Multipurpose) adalah: 

A. Mereview, merekomendasikan, memonitoring, mengawasi dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang rendal dan bongkar 

muat Mengelola operasional harian perusahaan. 

B. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan penyusunan dan 

pelaksanaan RKA/RKM serta pelaporan, penerapan prosedur kerja dan 

sistem informasi manajemen. 

C. Melaksanakan tata kelola perusahaan secara taat asas (GCG dan best 

practices) sesuai bidangnya, serta melaksanakan perbaikan dan peningkatan 

sistem dan prosedur kerja secara berkesinambungan. 

Deputy Manager Operasi Rendal dan Bongkar Muat PT Pelabuhan Tanjung 

Priok (PTP Multipurpose) Cabang Pangkalbalam yang membawahi: 

A. Supervisor Bongkar Muat 

B. Operation Coordinator Kapal dan Bongkar Muat 

C. Senior Administrator Rendal dan Bongkar Muat 

 

3. Deputy Manager Pendukung Operasi 

Fungsi dari Deputy Manager Pendukung Operasi yaitu sebagai penanggung 

jawab pengelolaan program kerja bidang rendal dan bongkar muat yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta kegiatan operasional yang 

dijabarkan sesuai dengan kebijakan manajemen (GCG) cabang. Tugas dari Deputy 

Manager Pendukung Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Multipurpose) 

adalah: 
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A. Mereview, merekomendasikan, memonitoring, mengawasi dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang rendal dan bongkar 

muat Mengelola operasional harian perusahaan. 

B. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan penyusunan dan 

pelaksanaan RKA/RKM serta pelaporan, penerapan prosedur kerja dan 

sistem informasi manajemen. 

C. Melaksanakan tata kelola perusahaan secara taat asas (GCG dan best 

practices) sesuai bidangnya, serta melaksanakan perbaikan dan peningkatan 

sistem dan prosedur kerja secara berkesinambungan (Continuous 

Improvement). 

Deputy Manager Pendukung Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP 

Multipurpose) Cabang Pangkalbalam yang membawahi: 

A. Supervisor Pendukung Operasi 

B. Senior Administrator Keuangan dan ADM 

C. Administrator Keuangan dan ADM 

D. Administrator Pendukung Operasi 

E. Senior Administrator Peralatan dan Manning 

F. Senior Administrator Pendukung Operasi 

 

4. Operator Gate In / Out 

Petugas gate memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

A. Memeriksa kelengkapan dokumen barang yang masuk dan keluar gate 

Surat Jalan/RC (Receiving Card)/SP2 (Surat Penyerahan Petikemas). 

B. Menginput berat kargo receiving (petikemas) dan nomor kendaraan. 

C. Memberi atau menerima kartu RC/SP2 dari sopir. 

D. Memonitor dan koordinasi dengan supervisor apabila terdapat dangerous 

cargo. 
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3.3.2 Ruang Lingkup Perusahaan 

Kegiatan operasional PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Multipurpose) 

Cabang Pangkalbalam sebagai salah satu operator terminal di lingkungan IPC/PT 

Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam mengembangkan core bisnisnya yang 

bergerak dibidang jasa kepelabuhanan bidang operator terminal multipurpose. Area 

operasional yang memiliki pembagian dermaga yaitu dermaga penumpang, 

dermaga petikemas, dermaga non petikemas, demaga jembatan timbang/curah 

kering dan dermaga multipurpose yang setiap harinya melayani 8 (delapan) kapal 

baik aktifitas bongkar maupun muat, selain itu segmen usaha PT Pelabuhan 

Tanjung Priok (PTP Multipurpose) Cabang Pangkalbalam saat ini adalah jasa 

handling general cargo, curah cair (CPO), dan curah kering (semen, batu bara, 

cangkang kelapa sawit dan lainnya). Jasa layanan yang diberikan kepada para 

pelanggan, diantaranya stevedoring, cargodoring, penumpukan, receiving/delivery, 

lapangan dan penumpukan, dan pelayanan lainnya seperti pelayanan konsolidasi 

barang. 

Manajemen PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Multipurpose) Cabang 

Pangkalbalam tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang optimal kepada 

pelanggan. Dengan menciptakan pola operasional yang berbasis planning and 

control dengan tujuan agar dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien 

serta sesuai dengan keinginan dari pelanggan yaitu harga yang pasti, tepat waktu 

dan terjaminnya keamanan. Yang merupakan basic requirement yang diberikan 

oleh perusahaan untuk pemenuhan customer expectation yakni fix price, fix time, 

dan safety.


