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BAB 2 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 

2.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan 

Pelindo 3 merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak dalam jasa layanan operator terminal pelabuhan. Perusahaan dibentuk 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1991 

tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III menjadi 

Perusahaan Perseroan (Persero). Peraturan tersebut ditandatangani oleh Presiden 

Ke-2 Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 19 Oktober 1991. Selanjutnya, 

pembentukan Pelindo 3 dituangkan dalam  Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., 

Nomor 5 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana telah mengalami beberapa kali 

perubahan hingga perubahan terakhir dalam Akta Notaris Yatiningsih, S.H., M.H., 

Nomor 72 tanggal 10 Juli 2015. 

Sebagai operator terminal pelabuhan, Pelindo 3 mengelola 43 pelabuhan 

dengan 16 kantor cabang yang tersebar di tujuh propinsi di Indonesia meliputi 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, 

Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keberadaan Pelindo 3 tak lepas dari 

wilayah Indonesia yang terbentuk atas jajaran pulau-pulau dari Sabang sampai 

Merauke. Sebagai jembatan penghubung antar pulau maupun antar negara, 

peranan pelabuhan sangat penting dalam keberlangsungan dan kelancaran arus 

distribusi logistik. Pelayanan terbaik dan maksimal merupakan komitmen Pelindo 

3 untuk menjaga kelancaran arus logistik nasional. Komitmen itu tertuang dalam 

visi perusahaan Berkomitmen Memacu Integrasi Logistik dengan Layanan Jasa 

Pelabuhan yang Prima. Mendukung visi tersebut, Pelindo 3 menetapkan strategi-

strategi yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang 

dievaluasi setiap 4 (empat) tahun sekali. 
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Berikut ini adalah gambar Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara 

dan merupakan salah satu aset negara yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia 

III (Persero). 

Gambar 2.1 Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara 

 
Sumber: Data Internal Perusahaan (2016) 

Terminal penumpang Gapura Surya Nusantara diresmikan 

pengoperasiannya oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan 

Iskan pada Hari Kamis 3 September 2014. 

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau dikenal juga dengan Pelindo 3 

memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Oleh 

karenanya, setiap tindakan yang diambil oleh perusahaan selalu mengacu pada 

tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Perusahaan juga 

menerbitkan pedoman etika dan perilaku (Code of Conduct) sebagai acuan bagi 

seluruh insan Pelindo 3 mulai dari Komisaris, Direksi, hingga pegawai untuk 

beretika dan berperilaku dalam proses bisnis serta berperilaku dengan pihak 

eksternal. 

Perangkat lain yang mendukung Pelindo 3 dalam meraih visi dan misi 

perusahaan adalah penghayatan nilai-nilai Budaya Perusahaan. Sebagai 
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perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, mengutamakan kepuasan pelanggan 

adalah menjadi prioritas. Customer Focus menjadi budaya perusahaan yang 

pertama harus tertanam dalam diri setiap insan Pelindo 3 dilanjutkan oleh Care 

dan budaya perusahaan yang ketiga adalah Integrity. 

Kini, Pelindo 3 menjadi salah satu BUMN besar di Indonesia dengan 

tingkat jumlah aset yang meningkat setiap tahunnya. Pelindo 3 juga menjadi 

segelintir BUMN yang memasuki pasar global. Hal ini membuktikan bahwa 

Pelindo 3 memiliki daya saing yang tinggi dan menjadi perusahaan berkelas 

internasional. 

Berikut ini adalah tonggak sejarah dari PT Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) dari sebelum tahun 1960 sampai sekarang. 

 

2.1.1 Tonggak Sejarah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Sebelum  

tahun 1960 

Keberadaan pelabuhan di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-

Budha menguasai Nusantara. Peranan pelabuhan saat itu sangat penting sebagai 

jalur perdagangan antar daerah maupun antar benua. Tercatat saudagar dari 

Tiongkok, India, Arab, dan negara-negara lainnya pernah menginjakkan kaki di 

bumi Nusantara, hingga pada akhirnya pada tahun 1596, Belanda pertama kali 

datang melalui Pelabuhan Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman.  

Pada masa kolonial Belanda pengelolaan pelabuhan di bawah koordinasi 

Department Van Scheepvaart yang bertugas untuk memberikan layanan jasa 

kepelabuhan dan dilaksanakan oleh Havenbedrijf. Pada tahun 1952 bentuk 

perusahaan berubah menjadi Jawatan Pelabuhan hingga tahun 1959. 

Tahun 1960 

Cikal bakal Pelindo 3 bermula pada tahun 1960 saat pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 

Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Pasca terbitnya Perpu No. 19 Tahun 

1960 pemerintah Republik Indonesia kala itu menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 115–122 Tahun 1961 di mana masing-masing peraturan tersebut berisi 

                         LAPORAN PKL             SISTEM KERJA PENGAGENDAAN ...             NABILA MAHARANI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



10 
 

tentang Pendirian Perusahaan Pelabuhan Negara (PN) Pelabuhan Daerah I-VIII, 

dimana Pelabuhan Belawan sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah I, Pelabuhan 

Teluk Bayur sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah II, Pelabuhan Palembang 

sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah III, Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pusat 

PN Pelabuhan Daerah IV, Pelabuhan Semarang sebagai pusat PN Pelabuhan 

Daerah V, Pelabuhan Surabaya sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah VI, 

Pelabuhan Banjarmasin sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah VII, dan Pelabuhan 

Makassar sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah VIII. 

Tahun 1969 

Pengelolaan Perusahaan Negara Pelabuhan Daerah I-VIII bertahan hingga 

tahun 1969 seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 

1969 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Pelabuhan dan 

Pengalihan Pembinaannya ke dalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan. 

Tahun 1983 

Pada tahun 1983 pengelolaan pelabuhan kembali berubah. Perusahaan 

Pelabuhan Daerah I-VIII dilebur menjadi empat wilayah pelabuhan dengan nama 

Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I-IV. Perum Pelabuhan III terbentuk 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum 

Pelabuhan III dengan kantor pusat berkedudukan di Surabaya. Perum Pelabuhan 

III mengelola 36 pelabuhan yang tersebar di 9 (sembilan) provinsi meliputi Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor 

Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. 

Tahun 1991 – sekarang 

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 

1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III 

Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) kembali mengubah status perusahaan 

dari Perum Pelabuhan III menjadi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, Pelindo 3 mengelola 33 

pelabuhan di 8 (delapan) provinsi meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa 

Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Kalimantan Tengah, dan 
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Kalimantan Selatan. Perubahan status menjadi perusahaan perseroan dicatatkan di 

hadapan Notaris Imas Fatimah S.H. pada tanggal 1 Desember 1992. Tanggal 

pencatatan itulah yang kini dijadikan sebagai hari jadi PT Pelabuhan Indonesia III 

(Persero).  

Kini, Pelindo 3 mengelola 43 pelabuhan di bawah kendali 16 kantor 

cabang di 7 (tujuh) provinsi di Indonesia.  

 

2.1.2 Lokasi perusahaan 

Setiap tujuan yang kita kunjungi pasti memiliki tempat atau lokasi di mana 

tempat tersebut berada untuk memudahkan pencarian. Tak terkecuali dengan PT 

Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat yang berlokasi di daerah 

pelabuhan paling ujung yang disebut dengan Pelabuhan Tanjung Perak. Berikut 

ini adalah peta atau denah lokasi dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor 

Pusat. 

Gambar 2.2 Lokasi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)  
Kantor Pusat Surabaya 

 
Sumber: Google Map (2016) 

Kantor PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat berlokasi di 

Jalan Perak Timur No. 610, Surabaya 60165 yang bersebelahan langsung dengan 

gedung PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak yang berlokasi di Jalan 

Perak Timur No. 620. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat tepatnya 
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berada di Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Perak Utara Provinsi Jawa 

Timur Kota Surabaya dengan titik koordinat 07° 11' 47,795' LS 112° 43' 56,444' 

BT. 

 

2.1.3 Visi, misi, motto, dan budaya perusahaan 

Secara umum, setiap berdirinya perusahaan pasti memiliki visi, misi, 

motto perusahaan, dan budaya perusahaan untuk mencapai tujuan dan cita-cita 

perusahaan. Adapun visi dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yaitu 

“Berkomitmen Memacu Integrasi Logistik dengan Layanan Jasa Pelabuhan yang 

Prima”. Untuk mencapai sebuah visi tersebut ada beberapa misi yang dimiliki PT 

Pelabuhan Indonesia III (Persero) antara lain: 

1. Menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standar yang 

berlaku secara konsisten. 

2. Memacu kesinambungan daya saing industri nasional melalui biaya 

logistik yang kompetitif. 

3. Memenuhi harapan semua stakeholder melalui prinsip kesetaraan dan tata 

kelola perusahaan yang baik. 

4. Menjadikan SDM yang berkompeten, berkinerja handal, dan berpekerti 

luhur. 

5. Mendukung perolehan devisa negara dengan memperlancar arus 

perdagangan. 

 

Selain visi dan misi yang disebutkan di atas, ada juga motto perusahaan 

yang dijadikan sebagai prinsip dan semboyan dari Pelindo 3 yaitu “To Drive Your 

Business”. Disamping mempunyai visi, misi, dan motto perusahaan, Pelindo 3 

juga menetapkan budaya perusahaan untuk mendukung visi, misi, dan motto 

perusahaan. 

Budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai dan norma yang 

diyakini oleh sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Karena budaya 

organisasi dapat menentukan pencapaian tujuan organisasi, maka manajemen 

                         LAPORAN PKL             SISTEM KERJA PENGAGENDAAN ...             NABILA MAHARANI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



13 
 

 
 

perlu memahami dengan benar budaya organisasi yang dianut oleh para 

anggotanya dan bagaimana diarahkan guna pencapaian tujuan organisasi secara 

efektif dan efisien.  

Berikut ini adalah budaya perusahaan Pelindo 3 yang digambarkan dalam 

bentuk struktur pada Gambar 2.3 di bawah ini. 

Gambar 2.3 Struktur Budaya Perusahaan Pelindo 3 

 
Sumber: Staf Strategi dan Kesisteman SDM (2016) 

Pelindo 3 menetapkan budaya perusahaan dengan tiga nilai inti utama 

yang menjadi pedoman bagi seluruh insan Pelindo 3 dalam menjalankan 

perusahaan. Tiga nilai inti utama tersebut yaitu Customer Focus, Care, dan 

Integrity. Dari masing-masing tiga nilai inti utama di atas, akan diuraikan pada 

penjelasan di bawah ini: 

Gambar 2.4 Lambang Budaya Perusahaan 

 
Sumber: Data Internal Perusahaan (2016) 
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1. Customer Focus 

Selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. 

Perilaku utama dalam nilai inti Customer Focus adalah melayani dan 

tangguh. 

Melayani di sini maksudnya adalah melayani pelanggan secara inovatif 

sehingga memuaskan pelanggan dan tak bisa ditiru pesaing, beinteraksi 

dengan ramah, santun, dan hormat serta proaktif dalam mengidentifikasi 

kebutuhan serta keinginan pelanggan. Bila pelanggan ada keluhan, insan 

Pelindo 3 menanganinya secara responsif dan profesional. 

Selanjutnya, insan Pelindo 3 bersikap tangguh, baik dalam rangka 

melayani maupun menangani keluhan pelanggan dengan rasa percaya diri 

serta tegas dalam menjalankan sistem dan prosedur yang ada. Bersikap 

sabar dalam berinteraksi, tekun dan bekerjasama dengan pelanggan 

sehingga kepuasan pelanggan tercapai. Insan Pelindo 3 selalu melakukan 

perbaikan berkelanjutan terhadap pelayanan yang telah dilakukan. 

2. Care 

Terdepan dalam kepedulian kepada pemangku kepentingan dan 

lingkungan. Perilaku utama dalam nilai inti Care adalah peka dan sigap. 

Insan Pelindo 3 peka terhadap perubahan keinginan pemangku 

kepentingan (stakeholder) dan permasalahan lingkungan hidup, serta 

berinisiatif untuk menjadi yang terdepan dalam kepedulian kepada 

pemangku kepentingan dan lingkungan melalui proses belajar 

berkelanjutan. 

Insan Pelindo 3 selalu sigap yakni dengan siap sedia menjalankan tugas, 

cekatan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dan tangkas 

dalam melakukan tindakan nyata. Insan Pelindo 3 mampu memberi solusi 

terkait permasalahan yang muncul baik dalam lingkungan usaha maupun 

lingkungan hidup. 

3. Integrity 

Berpikir, berkata dan berperilaku terpuji, menjaga martabat serta 

menjunjung tinggi etika. 
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Perilaku utama dalam nilai inti Integrity adalah disiplin dan tanggung 

jawab. 

Insan Pelindo 3 melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, baik 

dari segi hasil maupun proses karena didasari sikap amanah (komitmen), 

dan selalu bersungguh-sungguh dalam bekerja menjaga nilai-nilai etika, 

selalu produktif dalam setiap kegiatan serta tuntas dalam bekerja. 

Insan Pelindo 3 disiplin dalam menjalankan tugasnya karena taat aturan, 

jujur, adil dan terbuka, serta konsisten baik dalam setiap ucapan maupun 

tindakan. 

 

2.1.4 Bidang usaha 

Sebagai operator terminal pelabuhan, Pelindo 3 memiliki beberapa bidang 

usaha yang menjadi bisnis inti perusahaan. Lingkup usaha yang dijalankan oleh 

Pelindo 3 diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 88 Tahun 

2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

sebagai Badan Usaha Pelabuhan. Berikut ini adalah usaha-usaha yang dijalankan 

oleh Pelindo 3 meliputi: 

1. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah 

kering, dan Ro-Ro; 

2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang; 

3. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan 

bongkar muat barang dan peti kemas; 

4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; 

5. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau 

kendaraan; 

6. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan 

barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; 

7. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air 

bersih; 

8. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; 

9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.   
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2.1.5 Struktur organisasi perusahaan 

Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana 

manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan 

pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana 

keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. 

Sedangkan struktur organisasi menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, 

MPA, dalam buku Manajemen Perkantoran (2011:15) organisasi adalah setiap 

bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama demi suatu 

tujuan bersama dan terkait secara formal dalam persekutuan, di mana selalu 

terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut 

“pimpinan” dan “bawahan”. 

Berikut ini adalah bagan organisasi Direktorat SDM dan Umum tempat 

pertama praktik kerja lapangan dilaksanakan pada Gambar 2.5 

Gambar 2.5 Bagan Organisasi Direktorat SDM dan Umum 

 
Sumber: Peraturan Direksi No. PER.III/OS.0101/P.III-2015 
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Berikut ini adalah penjelasan dari tata kerja Direktorat SDM dan Umum 

pada Gambar 2.5 

1. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh Direktur 

Sumber Daya Manusia dan Umum. 

2. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum memiliki tugas pokok 

melaksanakan pembinaan dalam kegiatan merencanakan, menetapkan, 

mengendalikan, menganalisis, dan mengevaluasi serta melaporkan 

kebijakan kegiatan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, 

sistem kepegawaian, dan organisasi, manajemen perubahan, kesejahteraan, 

administrasi kepegawaian, penilaian kinerja pegawai, umum, pengelolaan 

Kantor Pusat, pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan arah dan sasaran 

serta strategi bisnis (pengusahaan) perusahaan yang telah ditetapkan dalam 

Master Plan Perusahaan, Rencana Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang 

Perusahaan. 

3. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum membina kegiatan: 

(1) Strategi dan Kesisteman Sumber Daya Manusia, yang bertugas: 

a) Merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, meng-

analisis, dan mengevaluasi kebijakan pengembangan organisasi, 

pengelolaan jabatan dan pekerjaan sesuai dengan struktur 

organisasi. 

b) Budaya perusahaan termasuk rencana implementasi beserta 

evaluasinya, serta strategi untuk manajemen perubahan. 

c) Tersedianya strategi dan kebijakan dalam mengembangkan sistem 

sumber daya manusia yang terintegrasi (manajemen kerja individu, 

manajemen kompetensi, karir, dan manajemen talenta, pendidikan 

dan pelatihan, manajemen kompensasi). 

d) Penyelenggaraan dan pembinaan Coaching Mentoring Counceling 

(CMC), manajemen talenta terintegrasi, asessment center, dan karir 

(mulai dari perencanaan karir, pembuatan Surat Keputusan sampai 

dengan pendistribusian kepada yang bersangkutan). 
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e) Merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan 

kegiatan rekrutmen pegawai. 

(2) Pelayanan Sumber Daya Manusia, yang bertugas: 

a) Merencanakan, menetapkan, melaksanakan, membina, meng-

analisis, dan mengevaluasi kegiatan terkait dengan kesejahteraan 

Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

b) Melaksanakan penilaian kinerja individu sumber daya manusia, 

administrasi dan entry data pegawai yang benar dan terkini, melalui 

pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Manusia. 

c) Melaksanakan kegiatan hubungan industrial sesuai ketentuan 

perundangan yang berlaku. 

d) Menyusun, menetapkan, dan menyelenggarakan program-program 

pengembangan sumber daya manusia (mulai dari pembuatan 

analisa kebutuhan training, penyelenggaraan kegiatan pendidikan 

dan pelatihan, terdiri dari kegiatan administrasi, penyediaan 

fasilitas sampai pengembangan modul, evaluasi dan review 

kegiatan pelatihan, serta tindak lanjut hasil pendidikan dan 

pelatihan, terpenuhinya kebutuhan Cabang atas pengembangan 

sumber daya manusia sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan). 

e) Pelaporan dibidang kepegawaian secara korporat. 

(3) Umum, yang bertugas: 

a) Merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, meng-

analisis, dan mengevaluasi kegiatan ketatausahaan, administrasi, 

dan pengarsipan kantor pusat yang efektif. 

b) Administrasi Personalia dan kesejahteraan Pegawai Kantor Pusat. 

c) Pengelolaan pekerja tidak tetap Kantor Pusat dan kegiatan rumah 

tangga. 

d) Pengendalian biaya dan pengelolaan keuangan kantor pusat melalui 

manajemen pengendalian anggaran, serta pelaporan keuangan tepat 

waktu. 
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e) Pemeliharaan fasilitas Kantor Pusat melalui pengelolaan kegiatan 

pemeliharaan, perbaikan, dan renovasi. 

f) Pengamanan area Kantor Pusat dan rumah dinas jabatan Direksi. 

(4) Pengadaan Barang dan Jasa, yang bertugas: 

a) Merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, meng-

analisis, dan mengevaluasi kegiatan perencanaan dan administrasi 

pengadaan barang dan jasa. 

b) Pelaksanaan pra-kualifikasi pelelangan pengadaan barang dan jasa. 

c) Pembuatan kontrak kerjasama khusus pengadaan barang dan jasa. 

d) Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebijakan dan aturan 

yang berlaku melalui verifikasi kelengkapan dan keabsahan 

dokumen pra-pelelangan dan tata kelola administrasi, serta kontrak 

Pengadaan Barang dan Jasa. 

e) Penyusunan sistem dan prosedur pengadaan barang dan atau jasa 

dan petunjuk teknisnya. 

4. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum membawahi 4 (empat) Sub 

Direktorat, yaitu: 

(1) Sub Direktorat Strategi dan Kesisteman Sumber Daya Manusia. 

(2) Sub Direktorat Pelayanan Sumber Daya Manusia. 

(3) Sub Direktorat Umum. 

(4) Sub Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa. 

5. Sub Direktorat Strategi dan Kesisteman Sumber Daya Manusia dipimpin 

oleh Senior Manajer Strategi dan Kesisteman Sumber Daya Manusia, dan 

dibantu oleh 2 (dua) Asisten Senior Manajer sebagai berikut: 

(1) Asisten Senior Manajer Perencanaan SDM dan Manajemen Talenta. 

(2) Asisten Senior Manajer Pengembangan Organisasi dan Kesisteman 

Sumber Daya Manusia. 

6. Sub Direktorat Pelayanan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Senior 

Manajer Pelayanan Sumber Daya Manusia, dan dibantu oleh 2 (dua) 

Asisten Senior Manajer sebagai berikut: 
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(1) Asisten Senior Manajer Administrasi Sumber Daya Manusia, 

Kesejahteraan, dan Hubungan Industrial. 

(2) Asisten Senior Manajer Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

7. Sub Direktorat Umum dipimpin oleh Senior Manajer Umum atau Kepala 

Kantor Pusat, dan dibantu oleh 2 (dua) Asisten Senior Manajer dan 1 

(satu) Supervisor sebagai berikut: 

(1) Asisten Senior Manajer Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Pusat. 

(2) Asisten Senior Manajer Keuangan Kantor Pusat. 

(3) Supervisor Pemeliharaan Fasilitas. 

8. Sub Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Senior Manajer 

Pengadaan Barang dan Jasa, dan dibantu oleh 2 (dua) Asisten Senior 

Manajer sebagai berikut: 

(1) Asisten Senior Manajer Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa. 

(2) Asisten Senior Manajer Pengadaan Barang dan Jasa. 

 

Berikut ini adalah bagan organisasi Direktorat Operasi dan Pengembangan 

Bisnis tempat kedua praktik kerja lapangan dilaksanakan pada Gambar 2.6 

Gambar 2.6 Bagan Organisasi Direktorat Operasi dan Pengembangan 
Bisnis 

 
Sumber: Peraturan Direksi No. PER.III/OS.0101/P.III-2015 
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Berikut ini adalah penjelasan dari tata kerja Direktorat Operasi dan 

Pengembangan Bisnis pada Gambar 2.6 

1. Direktorat Operasi dan Pengembangan Bisnis dipimpin oleh Direktur 

Operasi dan Pengembangan Bisnis. 

2. Direktor Operasi dan Pengembangan Bisnis memiliki tugas pokok 

melaksanakan pembinaan dalam kegiatan merencanakan, menetapkan, 

mengendalikan, menganalisis, dan mengevaluasi serta melaporkan 

kegiatan pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa barang, pelayanan jasa 

terminal, rupa-rupa usaha, pemasaran, kerjasama dan peningkatan usaha, 

penerapan sistem manajemen dan risiko, serta manajemen properti sesuai 

dengan arah dan sasaran serta strategi bisnis (pengusahaan) perusahaan 

yang telah ditetapkan dalam Master Plan Perusahaan, Rencana Jangka 

Pendek, Menengah, dan Panjang Perusahaan. 

3. Direktorat Operasi dan Pengembangan Bisnis membina kegiatan: 

(1) Pelayanan Kapal dan Terminal, yang bertugas: 

a) Merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, meng-

analisis, dan mengevaluasi kebijakan pengusahaan dan pelayanan 

jasa labuh, pamanduan, penundaan, pengepilan, penambatan, air 

kapal, pelayanan jasa dermaga, jasa penumpukan (gudang dan 

lapangan), jasa bongkar muat, jasa terminal petikemas dan non-

petikemas, terminal penumpang, Roro, depo, pas pelabuhan, rupa-

rupa usaha lainnya. 

b) Memastikan pengelolaan data dan pelaporan operasional. 

c) Menyusun kebijakan, strategi, sistem dan prosedur operasi 

pelayanan kapal dan terminal, serta memastikan 

terimplementasikannya di setiap Cabang. 

d) Konsultan internal bagi Cabang untuk pelaksanaan kebijakan 

strategi, sistem, dan prosedur operasi. 

(2) Pemasaran dan Pengembangan Bisnis, yang  bertugas: 
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a) Merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, 

menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan implementasi pemasaran 

jasa kepelabuhanan dan sistem pentarifan. 

b) Melakukan analisa potensi pasar, kajian dan analisa pengembangan 

bisnis baru, termasuk analisa kelayakan baik bisnis inti maupun 

non-inti, serta kegiatan promosi. 

c) Menyusun kebijakan, strategi, dan standarisasi prosedur pemasaran 

dan bina pelanggan. 

d) Konsultan internal bagi Cabang untuk implementasi manajemen 

hubungan pelanggan dan program pemasaran, inkubator bisnis 

baru, kelayakan kerjasama bisnis dengan pihak ketiga (baik 

perpanjangan atau pemutusan kerjasama). 

e) Menjalin komunikasi dengan partner untuk optimalisasi hasil 

kerjasama, analisa terhadap kinerja kerjasama bisnis yang telah 

dilakukan dan merekomendasikan perbaikannya. 

(3) Manajemen Properti, yang bertugas: 

a) Merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, 

menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan pada properti meliputi 

administrasi pengusahaan tanah perairan, bangunan, pensertifikatan 

tanah serta menyelesaikan permasalahan lahan dengan 

berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), instansi pemerintah, pihak swasta, ataupun pihak lain 

yang berkaitan. 

b) Menyusun strategi optimalisasi lahan dan bangunan, riset dan 

analisa optimalisasi pendapatan untuk penetapan tarif lahan dan 

bangunan, proses collection atas penyewaan lahan dan bangunan. 

(4) Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko, yang bertugas: 

a) Merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, 

menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan kegiatan implementasi 

manajemen mutu, risiko, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan 

Lingkungan (K3L), ISPS Code. 
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b) Penanganan dan survei tentang kejadian kecelakaan baik alat dan 

dermaga. 

c) Memastikan proses pembayaran klaim asuransi aset atau barang 

inventaris perusahaan. 

4. Direktorat Operasi dan Pengembangan Bisnis membawahi 4 (empat) Sub 

Direktorat yaitu: 

(1) Sub Direktorat Pelayanan Kapal dan Terminal. 

(2) Sub Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Bisnis. 

(3) Sub Direktorat Manajemen Properti. 

(4) Sub Direktorat Manajemen Mutu dan Risiko. 

5. Sub Direktorat Pelayanan Kapal dan Terminal dipimpin oleh Senior 

Manajer Pelayanan Kapal dan Terminal, dan dibantu oleh 2 (dua) Asisten 

Senior Manajer sebagai berikut: 

(1) Asisten Senior Manajer Pelayanan Kapal. 

(2) Asisten Senior Manajer Pelayanan Terminal. 

6. Sub Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Bisnis dipimpin oleh Senior 

Manajer Pemasaran dan Pengembangan Bisnis, dan dibantu oleh 2 (dua) 

Asisten Senior Manajer sebagai berikut: 

(1) Asisten Senior Manajer Pemasaran dan Bina Pelanggan. 

(2) Asisten Senior Manajer Pengembangan Bisnis. 

7. Sub Direktorat Manajemen Properti dipimpin oleh Senior Manajer Mana-

jemen Properti, dan dibantu oleh 2 (dua) Asisten Senior Manajer sebagai 

berikut: 

(1) Asisten Senior Manajer Manajemen Properti Wilayah I. 

(2) Asisten Senior Manajer Manajemen Properti Wilayah II. 

8. Sub Direktorat Manajemen Mutu dan Risiko dipimpin oleh Senior 

Manajer Manajemen Mutu dan Risiko, dan dibantu oleh 2 (dua) Asisten 

Senior Manajer sebagai berikut: 

(1) Asisten Senior Manajer Sistem Manajemen. 

(2) Asisten Senior Manajer Manajemen Risiko.  
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2.2 Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Selama melaksanakan praktik kerja lapangan penulis melaksanakan 

praktik kerja lapangan di Sekretaris Direktur SDM dan Umum.  

Berikut ini adalah uraian kegiatan selama di unit kerja Direktorat SDM 

dan Umum di Sekretaris Direktur SDM dan Umum: 

1. Menginput berbagai macam jenis surat yaitu: Surat Masuk (surat dari 

eksternal maupun internal dari berbagai Sub Direktorat dan dari eksternal 

perusahaan), Nota Dinas, Verbal, Surat Perintah, Nota Dinas bernomorkan 

DITSUM (Direktorat SDM dan Umum), dan Surat Keluar 

2. Memberi lembar disposisi pada Surat Masuk (eksternal) 

3. Menerima telepon baik dari internal maupun eksternal perusahaan 

4. Mensortir surat sebelum dan setelah diagendakan dan didisposisi 

5. Mendistribusikan surat yang telah diagendakan dan didisposisi 

6. Memfotocopy surat 

7. Mengarsip Nota Dinas bernomorkan DITSUM 

8. Menerima surat dari Tata Usaha Kantor Pusat 

9. Mencarikan agenda surat bila terdapat staf yang ingin mengetahui hasil 

disposisi, tanda tangan atau persetujuan Direktur SDM dan Umum atau 

keberadaan surat. 

 

Sistem pengagendaan surat di Direktorat SDM dan Umum menggunakan 

aplikasi yang diperuntukkan untuk semua jenis surat. Surat-surat yang masuk ke 

Sekretaris Direktur SDM dan Umum diagendakan terlebih dahulu sebelum 

dimasukkan ke ruangan Direktur SDM dan Umum. Sekretaris Direktur SDM dan 

Umum tidak menyimpan surat secara fisik, hanya mengagendakan yang 

selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing konseptor (pembuat surat). 

Surat yang diarsip oleh Sekretaris Direktur SDM dan Umum hanya Nota 

Dinas yang bernomorkan DITSUM. Nota Dinas bernomorkan DITSUM adalah 

surat yang dikonsep oleh Subdit Direktorat SDM dan Umum untuk ditandatangani 

oleh Direktur SDM dan Umum mulai dari pembuatan analisa kebutuhan training, 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan administrasi, 
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penyediaan fasilitas sampai pengembangan modul, evaluasi dan review kegiatan 

pelatihan, serta tindak lanjut hasil pendidikan dan pelatihan, terpenuhinya 

kebutuhan Cabang atas pengembangan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan 

strategi yang telah ditetapkan. Nota Dinas bernomorkan DITSUM dicetak 

sebanyak 2 (dua) lembar untuk ditandatangani oleh Direktur SDM dan Umum, 1 

(satu) lembar untuk arsip Sekretaris Direktur SDM dan Umum dan 1 (satu) lembar 

untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima surat Nota Dinas tersebut. 

Untuk Sekretaris, Nota Dinas bernomorkan DITSUM diarsip setelah mendapat 

tanda tangan atau persetujuan dari Direktur SDM dan Umum. 

Semua kategori Surat Masuk (dari eksternal perusahaan), diberi lembar 

disposisi dengan tujuan untuk mendapatkan tindak lanjut dari isi surat tersebut. 

Nota Dinas yang meminta disposisi Direktur SDM dan Umum tidak memakai 

lembar disposisi,tetapi disposisi langsung dituliskan pada Nota Dinas. Apabila 

Direktur SDM dan Umum sedang melakukan perjalanan dinas, pendisposisiannya 

boleh di Plh-kan atau diwakilkan oleh SM (Senior Manajer) sesuai dengan jadwal 

Plh (Pelaksana harian) Direktur SDM dan Umum dan dimasukkan ke dalam map 

Plh dengan diberi lembar disposisi. Pelaksana Harian harus satu tingkat dibawah 

Direktur (Senior Manajer) dan kewenangannya diatur hanya sebatas mendisposisi 

dan menandatangani surat yang bersifat harian dan bukan berupa persetujuan 

nominal tertentu atau bersifat strategis (rahasia). Pelaksana harian dapat 

menandatangani atau menyetujui surat yang berklasifikasi SEGERA dan 

membutuhkan persetujuan serta penanganan cepat apabila telah mendapatkan 

persetujuan langsung dari Direksi. Untuk Nota Dinas khusus SPPD (Surat 

Perintah Perjalanan Dinas) Senior Manajer, Asisten Senior Manajer, dan staf 

Direktorat SDM dan Umum, boleh di Plh-kan atas persetujuan Direktur SDM dan 

Umum terlebih dahulu. 

Selain mengagendakan surat ke aplikasi, surat dicatat ke dalam buku 

ekspedisi sebelum akhirnya didistribusikan kepada masing-masing konseptor 

surat. Jika surat sudah mendapat disposisi atau tanda tangan dari Direktur SDM 

dan Umum, baru setelah itu surat didistribusikan kepada masing-masing 
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konseptor dengan membubuhkan tanda tangan dan nama terang sebagai bukti 

tanda penerimaan surat. 

Selain meng-handle semua surat yang masuk ke Sekretaris SDM dan 

Umum, Sekretaris SDM dan Umum juga bertelepon (menelepon atau menerima 

telepon baik dari eksternal maupun internal perusahaan, menerima tamu Direktur 

SDM dan Umum, memesan tiket pesawat dan hotel Direktur SDM dan Umum 

(jika akan melakukan perjalanan dinas), mengagendakan jadwal acara Direktur 

SDM dan Umum, merapikan ruangan Direktur SDM dan Umum. 

Direktorat SDM dan Umum menggunakan 3 (tiga) buku ekspedisi yang 

terdiri dari: 

1. Buku Ekspedisi Internal. 

Buku ini diperuntukkan untuk surat yang berada di area Direktorat SDM 

dan Umum (SM Pelayanan SDM dan SM Strategi dan Kesisteman SDM) 

Gambar 2.7 Buku Ekspedisi Internal dan Eksternal 

 
Sumber: Direktorat SDM dan Umum (2016) 

Pencatatannya hanya menuliskan nomor urut dan nomor urut agenda surat 

yang terdapat pada aplikasi. Buku ini diperuntukkan untuk mencatat surat 

yang memakai lembar disposisi dan Nota Dinas yang meminta disposisi. 
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2. Buku Ekspedisi Eksternal. 

Buku pada Gambar 2.7 diperuntukkan untuk di luar area Direktorat SDM 

dan Umum (Sekretaris Perusahaan, SM Umum/Kepala Kantor Pusat, SM 

Pengadaan Barang dan Jasa dan Sub Direktorat lain yang berada di Kantor 

Pusat PT Pelabuhan Indonesia III ). 

 

Format dari buku ekspedisi internal dan eksternal yaitu: 

1. Nomor urut 

2. Tanggal kirim (tanggal kirim surat) 

3. Perihal  

4. Asal surat 

5. Dikirim kepada (tujuan pengiriman surat) 

6. Tanda tangan 

 

3. Buku Ekspedisi Verbal. 

Buku Ekspedisi Verbal diperuntukkan baik di dalam area Direktorat SDM 

dan Umum (SM Strategi dan Kesisteman SDM, SM Pelayanan SDM) 

maupun di luar area Direktorat SDM dan Umum. 

Gambar 2.8 Buku Ekspedisi Verbal 

 
Sumber: Direktorat SDM dan Umum (2016) 
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Buku ini diperuntukkan untuk mencatat surat ber-cover yang terdapat 

nama jajaran Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) seperti pada 

Gambar 2.19 dengan tujuan untuk mengetahui isi surat dan mendapatkan 

persetujuan berupa tanda tangan. 

 

Format dari buku ekspedisi verbal yaitu: 

1. Nomor urut 

2. Tanggal kirim (tanggal kirim surat) 

3. Asal surat 

4. Dikirim kepada (tujuan pengiriman surat) 

5. Perihal  

6. Tanda tangan 

 

Selain mencantumkan beberapa kegiatan praktik kerja lapangan, berikut 

ini adalah alur mulai dari penerimaan sampai dengan pendistribusian surat di unit 

kerja Direktorat SDM dan Umum yang disajikan dalam bentuk flow chart pada 

Gambar 2.9 

Gambar 2.9 Alur Penerimaan sampai Pendistribusian Surat di 

Sekretaris Direktorat SDM dan Umum 
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Berikut ini adalah beberapa definisi dari Nota Dinas, Surat Keluar, Surat 

Perintah, Berita Acara, dan Verbal:  

1. Nota Dinas : Menurut Dewi (2011:41), salah satu alat komunikasi  

dalam bentuk tertulis yang bersifat formal, yang 

dikeluarkan oleh atasan kepada bawahan atau alat 

komunikasi tertulis antara pejabat di  dalam lingkungan 

sendiri. 

2. Surat Keluar : Segala komunikasi tertulis yang diterima oleh suatu badan 

usaha dari instansi lain atau perorangan. 

3. Berita Acara : Menurut Dewi (2011:119), surat yang berisi laporan 

   tentang suatu kejadian peristiwa mengenai waktu 

   kejadian, dan tempat kejadian keterangan, dan  

  petunjuk lain sehubungan dengan kejadian atau 

   peristiwa tersebut. 

4. Verbal  : Berdasarkan pengamatan penulis selama melaksanakan  

 kegiatan praktik kerja lapangan di Kantor Pusat PT 

pelabuhan Indonesia III (Persero) adalah surat-surat 

penting yang harus diketahui isinya oleh jajaran Direksi 

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). 

 

Berikut ini adalah penjelasan alur dari penerimaan sampai dengan 

pendistribusian surat pada Gambar 2.9. 

1. Surat masuk ke Sekretaris Direktur SDM dan Umum. 

2. Surat yang masuk di Sekretaris Direktur SDM dan Umum diagendakan 

dan disortir sesuai dengan jenis surat yang tertera pada bagian menu 

aplikasi surat. 

3. Setelah selesai diagendakan dan disortir surat diberi lembar disposisi 

4. Kemudian melakukan pemberian nomor surat dan nomor urut agenda pada 

lembar disposisi. 

5. Setelah surat diberi lembar disposisi, surat diklasifikasikan sesuai jenis 

surat untuk dimasukkan ke ruangan Direktur SDM dan Umum. 
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6. Setelah mendapatkan disposisi atau tanda tangan, dilakukan pencatatan 

hasil disposisi dan tanda tangan atau persetujuan ke aplikasi atau komputer 

sesuai dengan pencatatan nomor pada agenda sebelum surat mendapat 

hasil disposisi. 

7. Setelah semua hasil disposisi dantanda tangan Direktur SDM dan Umum 

tercatat kemudian melakukan pencatatan nomor agenda ke buku ekspedisi 

yang sesuai. 

8. Kemudian, surat didistribusikan menurut perintah dari hasil disposisi 

Direktur SDM dan Umum dengan membubuhkan tanda tangan sebagai 

tanda terima surat. 

 

Selain alur penerimaan sampai dengan pendistribusian di Direktorat SDM 

dan Umum di atas, berikut adalah beberapa tampilan pengagendaan surat di 

Sekretaris Direktorat SDM dan Umum: 

Gambar 2.10 Menu Utama Aplikasi Surat 

 
Sumber: Direktorat SDM dan Umum (2016) 

Gambar 2.10 adalah tampilan menu utama jika akan mengagendakan surat. 

Sekretaris Direktur SDM dan Umum hanya menggunakan 6 (enam) menu surat, 

yaitu Surat Masuk, Nota Dinas, Verbal, Takah (Nota Dinas bernomorkan 

DITSUM) Surat Keluar, dan Surat Perintah. Tampilan menu utama ini berfungsi 

untuk menyesuaikan dengan kategori surat yang akan diagendakan agar tidak 

menumpuk pada satu menu atau agar tidak kebingungan bila suatu saat terdapat 

staf atau Sub Direktorat lain yang menanyakan keberadaan, hasil disposisi, atau 
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surat yang ditandatangani Direktur SDM dan Umum. Berikut ini adalah tampilan-

tampilan pengagendaan yang terdapat pada menu utama aplikasi surat. 

Gambar 2.11 Pengagendaan Surat Masuk 

 
Sumber: Direktorat SDM dan Umum (2016) 

Gambar 2.11 adalah tampilan pengagendaan Surat Masuk yang 

diperuntukkan untuk mengagendakan semua surat yang berkategori Surat Masuk 

(dari eksternal perusahaan). Pada kolom nomor urut yang terdapat pada bagian 

ujung kiri atas bersifat otomatis berurutan seperti pada Gambar 2.11 yang 

bertujuan memudahkan kita dalam pemberian nomor pada bagian tepi kanan 

bawah surat seperti pada Gambar 2.12 berikut ini. 

Gambar 2.12 Penomeran Surat Sesuai dengan Nomor Urut pada Agenda  

 
Sumber: Direktorat SDM dan Umum (2016) 

Bagian kolom tanggal pencatatan surat juga sudah otomatis ketika akan 

mengagendakan surat. Bila akan mengagendakan surat, klik menu insert setelah 

itu muncul kotak dialog seperti pada Gambar 2.11. Pada saat mengagendakan, 

yang diisi adalah bagian kolom asal surat, perihal, nomor surat, dan tanggal surat. 
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