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Abstract 

The analysis of this study is about how strategy, implemented by the company A.P. 
Moller-Maersk by A.P. Moller Maersk is vulnerable to environmental exploitation in the Danish 
country. The result of this research showed that A.P. Moller-Maersk apply several strategies in 
Denmark, one such strategy is Maersk's sustainability strategy as one of the strategies that 
aligns with Danish missions in saving the use of fossil fuels. In addition to sustainability 
strategies, Maersk also undertook other strategies of relocation and image branding through 
their CSR programs. The rise of demands by some parties to companies prone to pollution 
causes Maersk to also be involved in a series of protests. But the protests can be solved well 
because of Maersk's commitment to align all of their business units on environmentally friendly 
technologies through their sustainability agenda. The implementation of the strategy proved to 
be mutually beneficial for both Denmark and Maersk. In addition to impacting corporate 

profits, the strategy also brings benefits to Denmark.   

Kata Kunci: Maersk, Daenmark, Contamination, Sustainability Strategy. 

 

Pendahuluan 

Isu lingkungan hidup dewasa ini 
telah banyak dijadikan sebagai wacana 
dalam bidang kehidupan masyarakat, 
terutama dalam bidang industri. Isu ini 
mencuat seiring dengan semakin 
banyaknya kerusakan lingkungan 
seiring dengan perkembangan sektor 
industri tersebut. Secara riil ada 
pemahaman bahwa bisnis perdagangan 
dan lingkungan hidup adalah dua 
kondisi yang tidak dapat berjalan secara 
bersamaan. Dalam pelaksanaannya, 
salah satu harus dikorbankan demi 
eksistensi yang lain (Hartati, 2007). 
Artikel merupakan hasil penelitian 
skripsi.  

Isu liberalisasi perdagangan 
dunia mengemuka terutama sejak 
ditandatanganinya WTO (World Trade 
Organization) pada tahun 1994 

menggantikan posisi GATT (General 
Agreement on Tariff and Trade). 
Dengan disahkannya organisasi 
perdagangan dunia tersebut, maka 
perdagangan internasional telah 
memiliki suatu institusi yang menjadi 
landasan dasar bagi negara-negara 
anggotanya untuk melakukan 
perdagangan internasional dengan 
segala implikasinya. Sementara isu 
lingkungan hidup pertama kali diangkat 
sebagai agenda dalam hubungan 
internasional pada tahun 1970-an. Hal 
ini ditandai dengan diselenggarakannya 
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) tentang Lingkungan hidup pada 
tahun 1972 di Stockholm, Swedia. 
Pertemuan berkala Konferensi PBB 
tentang lingkungan hidup dan 
pembangunan ini merupakan 
pertemuan tingkat global yang pertama 
dalam sejarah dunia. Dalam KTT Bumi 
di Rio De Jeneiro tahun 1992 yang 
menghasilkan Agenda 21, memuat 
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program yang harus dilaksanakan 
(action program) di bidang lingkungan 
dan Pembangunan.  

Munculnya kesadaran akan 
pentingnya kualitas lingkungan hidup 
secara global mendorong pendekatan 
untuk menginternalisasikan biaya 
lingkungan kedalam perhitungan 
ekonomi. Para ahli ilmu ekonomi 
pembangunan memberlakukan istilah 
"berkelanjutan" (sustainable) dalam 
upaya memperjelas hakekat 
keseimbangan pembangunan yang 
paling diinginkan, yakni pertumbuhan 
ekonomi dan pelestarian lingkungan 
hidup. Konsep berkelanjutan, bukan 
hanya diterapkan di tiap negara tetapi 
juga kepada para pelaku bisnis. Semakin 
negara terlibat dalam perdagangan 
internasional, berarti semakin tumbuh 
aktivitas prekonomian negara tersebut 
(Gilpin, 1987. Hal. 172-174). Dengan 
berkembangnya bidang industri, maka 
semakin berkembang pula perdagangan 
hasil industri, yang akhirnya diikuti 
dengan semakin berkembangnya 
perdagangan jasa angkutan. 

A.P. Moller – Maersk merupakan 
perusahaan jasa angkutan barang asal 
Denmark yang terbesar didunia 
(www.alphaliner.com, 2016) Prestasi ini 
didapatkan berdasar pada jumlah tonase 
kontainer yang diangkut dalam satu 
tahun. A.P. Moller – Maersk melalui 
merk dagangnya, Maersk Line. Dari 
sekian banyaknya opsi pengangkutan 
barang hasil produksi, shipping line 
merupakan yang paling banyak 
digunakan. Pertimbangan tersebut 
diantaranya memperhitungkan banyak 
hal, beberapa yang paling penting 
adalah tarif, kecepatan, kendala dan 
dampak lingkungan. Menurut Rau 
(www.universalcargo.com, 2011) lebih 
dari 80% produk barang didunia 
diangkut oleh kapal kargo. 

Denmark merupakan negara 
yang sangat proaktif dalam 
menyuarakan konsumsi energi terkait 
keseimbangan dalam pemanfaatan dan 
pengembangan energi angin. Kebijakan 
pemanfaatan energi angin ini 

merupakan salah satu langkah kebijakan 
Denmark dalam meminimalisir tingkat 
konsusi energi listrik dari bahan bakar 
fosil dan batu bara di negara mereka 
sejak tahun 1970. Melihat kontribusi 
yang dilakukan Denmark sebagai upaya 
untuk mendukung upaya pengurangan 
ketergantungan terhadap energi fosil 
dan emisi karbon, menarik bagi penulis 
untuk kemudian mengkaji lebih lanjut 
tentang keberadaan perusahaan A.P. 
Moller – Maersk. Meskipun perusahaan 
ini tidak terlibat langsung dalam 
aktifitas produksi yang berhubungan 
langsung dengan kerusakan lingkungan, 
tetapi tingginya permintaan atas 
pengiriman barang mengakibatkan 
perusahaan ini rentan melakukan 
perusakan lingkungan. Mengingat 
perusahaan ini adalah perusahaan 
dalam bidang transportasi dengan skala 
besar, yang tidak dapat dipungkiri pasti 
melakukan eksploitasi dan pencemaran 
di negara tersebut.  

Laporan Greenpeace pada tahun 
2010 menyatakan bahwa Maersk tidak 
memenuhi tuntutan pengurangan target 
emisi karbon sebesar 30%. Jika ditotal, 
emisi karbon yang dihasilkan Maersk 
adalah tiga perempat dari total emisi 
karbon di Denmark 
(www.greenpeace.org, 2011).  Dalam 
halaman website-nya, Maersk 
menyatakan bahwa pihaknya sangat 
berkomitmen untuk mengurangi emisi 
karbon dan telah berhasil mengurangi 
setidaknya 12% pada tahun 2012. Tetapi 
pada kenyataanya, Maersk justru 
melakukan pengeboran minyak di laut 
Arktik, salah satu perairan yang sangat 
rentan didunia. Hal ini menunjukkan 
bahwa Maersk tidak sepenuhnya 
berkomitmen terhadap langkah 
Denmark dalam mengurangi emisi 
karbon di negaranya. 

 

Bab II: Dampak Lingkungan Oleh 
Maersk 

Sebagai perusahaan yang 
menguasai 9% pegangkutan barang 
menggunakan kapal kargo didunia 
(Fremont, 2007), mau tidak mau 
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perusahaan ini turut dilibatkan sebagai 
industri yang melakukan pencemaran 
karena kapasitas armadanya yang besar. 
Hanya saja, Maersk berdalih bahwa 
pengangkutan barang menggunakan 
kapal kargo merupakan jenis 
transportasi yang paling sedikit dalam 
melakukan pencemaran udara jika 
dibandingkan dengan sarana 
pengangkutan lain. 

Selain berdampak pada emisi gas 
dunia, beberapa pelanggaran juga 
dilakukan oleh Maersk, salah satunya 
adalah limbah berbahaya yang dibuang 
ke pantai Alang, India. Limbah yang 
dibuang ke pantai tersebut berupa 
limbah kapal yang sudah tidak layak 
pakai. NGO memprotes keberadaan dua 
kapal Maersk dengan masing-masing 
kapasitas 20.000 ton yaitu Georgia 
Maersk dan Wyoming Maersk, yang 
melayang-layang disana dan siap untuk 
didaur ulang. Dua kapal Maersk tersebut 
berada di zona intertidal, dimana zona 
ini sangat beresiko pencemaran 
(www.danwatch.dk, 2016). 

Selain pencemaran lingkungan, 
Danwatch dan NGO setempat juga 
memprotes praktek daur ulang Maersk 
yang tidak memenuhi standar dan 
dianggap terlalu lemah untuk menjamin 
keselamatan dan kesehatan para pekerja 
(www.counterview.net, 2016). Melalui 
sejumlah wawancara terhadap Maersk, 
mereka berdalih bahwa selama ini tidak 
tahu tentang dampak yang dihasilkan 
dari praktek mereka. Terlepas dari 
peringatan tersebut, ditemukan bahwa 
Maersk melakukan praktek yang tidak 
sesuai dengan standar lingkungan 
tersebut untuk menghemat pengeluaran 
biaya sekitar 150 juta dolar dengan 
mengirimkan limbah kapal tersebut ke 
India, daripada ke China yang memiliki 
fasilitas pembungan yang lebih 
terkontrol. 
 

2.1 Protes yang Terjadi di 
Denmark 

Dalam beberapa kasus, Maersk 

telah dianggap melakukan pencemaran 

lingkungan dengan sengaja. Oleh karena 

itu Greenpeace menuntut menteri 

lingkungan Denmark melakukan 

investigasi segera untuk menentukan 

berapa jumlah tumpahan minyak maersk 

di laut utara. 

 Menindaklanjuti laporan 

Greenpeace untuk Maersk pada tahun 

2010, Greenpeace akhirnya melakukan 

aksi turun kejalan. Aksi tersebut 

dilakukan pada Januari 2012. Dalam 

aksinya, Greenpeace mengundang para 

direksi dan karyawan Maersk untuk 

bermain dalam permainan “The Oil 

Race” (www.greenpeace.org, 2012). 

Aksi protes tersebut dilakukan di fasad 

bangunan Maersk yang turut 

mengundang masyarakat untuk 

memainkan game sebagai tokoh utama 

Maersk, Monty Maersk. Bagi 

masyarakat yang dapat memenangkan 

permainan, akan diberikan kaos yang 

bertuliskan sindiran terhadap Maersk. 

Aksi protes tersebut dipimpin oleh 

Henrik Beha Persden, Manager 

Kanpanye Greenpeace. Aksi tersebut 

mempertontonkan fakta sebagai 

perusahaan yang telah dipandang oleh 

dunia, Maersk terus saja mencari sumber 

minyak dan melakukan pengerusakan. 

Sementara itu, Maersk terus 

menginvestasikan miliaran dolar untuk 

menemukan ladang minyak baru. Telah 

diketahui sebelumnya bahwa pengeboran 

minyak akan merusak iklim. Setiap dolar 

yang diinvestasikan untuk menemukan 

cadangan minyak baru adalah investasi 

dalam degradasi iklim. Hal ini dapat 

dibuktikan di Angola, Arktik dan Teluk 

Meksiko, serta dalam sebuah proyek 

Laut Utara, di mana minyak terakhir 

harus diperas dari Ladang yang ada 

dengan memompa CO2. 

 Ada banyak contoh bahwa 

Mærsk selama ini berlayar ke arah yang 

salah. Berbeda dengan sejumlah 

perusahaan besar Denmark lainnya, 

Mærsk dalam  beberapa wawancara 

Greenpeace pada tahun 2011 

mengatakan bahwa pihaknya belum siap 
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untuk mendukung posisi pemerintah saat 

ini dan target pengurangan emisi gas 

yang dikeluarkan oleh UE harus berbeda 

antara negara satu dan negara lain yaitu 

antara 20% sampai 30%.  
 

Bab III: Respon Maersk Terhadap 
Regulasi Denmark 

Regulasi di perusahaan kelautan 
sangat berbeda dengan industri yang 
memiliki lahan atau land-based 
industry (Jonnathan, 2013).  
Perusahaan yang beroperasi secara fisik 
di suatu negara harus tunduk pada 
hukum dan peraturan setempat, negara 
host country memiliki kemampuan 
untuk menerapkan peraturan dan 
memberikan sangsi bagi perusahaan 
yang melanggar hukum. Sedangkan 
aktifitas perusahaan kelautan tidak 
secara fisik berada dalam negara 
tertentu, armada kapal mereka 
beroperasi di seluruh perairan 
internasional, keberadaan mereka di 
suatu negara hanya bersifat temporary 

atau sementara (biasanya hanya untuk 
keperluan memuat dan menurunkan 
barang), pada saat inilah yurisdiksi 
nasional dapat diterapkan. Di Denmark 
aturan tersebut meliputi  ketentuan 
tentang penggunaan karbondioksida 
(CO2), Nitrogenoxides (Nox), Sulfur 
(Sox), dan ballast waterKedua, bila 
mengutip dari sumber yang tidak ada 
nama penulis, peta, penulis adalah 
organisasi, penulis yg dikutip oleh 
penulis lain.  

Meskipun tidak ada yurisdiksi 
internasional yang dapat menegakkan 
peraturan transportasi laut secara tegas, 
skema efisiensi energi yang digagas 
Denmark adalah contoh nyata untuk 
mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
signifikan bagi negara-negara lain yang 
ingin memeliki standar lingkungan 
berkelanjutan. Langkah tersebut 
ditempuh Denmark melalui langkah-
langkah inovasi energi yang aktif, terus-
menerus, hemat biaya dan kebijakan 
yang terorganisir serta bertarget pada 
energi terbarukan untuk kemajuan 
industri (Jradi, et,.al, 2016).

 

Grafik 1: Emisi CO2 di Denmark 

 

Sumber: Danish Energy Agency 

Sebagai perusahaan yang berdiri 
di Denmark, Maersk wajib mematuhi 
peraturan yang diterapkan disana. 
Peraturan tersebut tertulis dalam 
undang-undang lingkungan dan iklim 
Denmak yang berisikan serangkaian 

aturan tentang penggunaan bahan bakar 
fosil dan dampak terbesar yang muncul 
dari trasportasi laut terhadap iklim dan 
kualitas udara secara global. Upaya 
Maersk dalam mendukung langkah 
Denmark ditunjukkan Maersk melalui 
beberapa langkah, diantaranya dengan 
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memenuhi kewajiban untuk 
mengelurkan laporan keberlanjutan 
setiap tahun (www.samfunsansvar.dk). 

Selain aturan tentang laporan 
keberlanjutan, Denmark juga 
menerapkan aturan tentang pajak atau 
denda bagi perusahaan yang melebihi 
kapasitas CO2. Pajak energi yang 
diterapkan di Denmark sangat tinggi 
antara DKK 3 / ton (€ 0,4 per ton) dan 
DKK 90 /Ton (€ 12 per ton) sampai 
DKK 150 / ton (€ 20 per ton) sebagai 
upaya untuk mengurangi konsumsi 
energi seberar 4% pada tahun 2020. 
Sebagian besar pembayaran pajak 
tersebut akan dialihkan kedalam 
program pengembangan teknologi 
energi biofuel. “The philosophy was that 
“polluters should pay more”. The 
increased energy taxation also made it 
possible to reduce the income taxation, 
which was of great importance for the 
government.” Menurut 
shippingwatch.com, Maersk membayar 
pajak paling banyak dibandingkan 
perusahaan swasta lainnya yaitu sebesar 
3,2 miliar kroner dari total penghasilan 
pajak Denmark sebesar 13,5 miliar 
kroner (Anderser, 2012). Mendukung 
langkah Denmark, Maersk melakukan 
penghematan penggunaan bahan bakar 
dengan menerapkan teknologi slow 
steaming pada tahun 2008, yang di 
klaim Maersk sebagai teknologi yang 
dapat menekan penggunaan bahan 
bakar secara lebih efisien.   

 

Bab IV: Sustainability Strategy 
Maersk 

a. Relokasi 

 Denmark adalah salah satu 
negara di Eropa yang dalam dua dekade 
ini telah menerapkan pajak terhadap 

CO21 bagi perusahaan-perusahaan yang 
didirikan disana (Andersen, 2013). 
Meskipun menerima banyak kritikan, 
penerapan pajak CO2 di Denmark dapat 
berjalan dengan baik. Salah satu kritik 
dan konsekuensi yang dihadapi dari 
kebijakan tersebut adalah, perusahaan 
akan melakukan relokasi dari negara 
yang memiliki kebijakan energi yang 
sangat ketat ke negara yang kebijakan 
terhadap emisi masih rendah atau tidak 
ada sama sekali, biasanya Eropa Timur 
dan China. Berdasarkan data IEA 
(2003), industri padat energi dalam 
produksi semen, pupuk, alumunium, 
kertas dan minyak bertanggung jawab 
untuk sekitar 40 persen total emisi gas 
rumah kaca. Karena tingkat emisi 
mereka yang relatif lebih besar, 
perusahaan tersebut rentan dikenai 
biaya pajak yang tinggi. Sehingga, 
relokasi dianggap sebagai cara yang 
paling efektif untuk melanjutkan proses 
produksi. 

Kendala yang dihadapi Maersk 
tentang pajak CO2 memaksa Maersk 
untuk melakukan inovasi dan 
pengembangan teknologi. Maersk 
memilih langkah untuk 
mengintegrasikan perusahaan-
perusahaan mereka untuk menaikkan 
margin profit. Strategi integrasi ini juga 
banyak dilakukan oleh perusahaan lain 
sebagai dampak dari globalisasi. Untuk 
mencapai pendapatan maksimal, pabrik 
yang berperan dalam bidang produksi 
ditempatkan di negara low cost country 
untuk meningkatkan posisi mereka 
dalam persaingan global. Hingga saat ini 
cabang Maersk telah didirikan di 130 

                                                           
1
 Pajak CO2 merupakan mekanisme harga yang 

mengharuskan perusahaan membayar untuk 

setiap karbondioksida yang dihasilkan. Pajak 

CO2 Denmark disahkan pada tahun 1991. Pada 

tahun 1992, pajak karbon ditambahkan ke pajak 

energi untuk batubara, minyak, gas dan listrik. 

Pajak tersebut pertama kali dikenakan pada emisi 

karbon yang dihasilkan oleh rumah tangga pada 

bulan Mei 1992, kemudian sistem perpajakan 

diperluas untuk mencakup industri pada tahun 

1993.  
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negara dengan cabang utama di 
Copenhagen, Denmark. 

Proses yang melibatkan desain, 
pemasaran, dan pengembangan tetap 
dilakukan di kantor pusat Denmark. 
Sementara di negara lain Maersk 
melakukan proses produksi dengan 
berbagai merk dagang. Maersk 
mencakup pelabuhan di hampir seluruh 
negara didunia. Mereka 
mengkoordinasikan kebutuhan 
pelanggan dengan keberadaan kontainer 
modern yang mereka miliki. 

b. Image Branding Melalui 
Pendekatan CSR 

Terbangunnya hubungan yang 
harmonis antara perusahaan dan 
masyarakat adalah investasi jangka 
panjang bagi keberlanjutan perusahaan. 
Persepsi masyarakat menyangkut 
pelayanan, budaya perusahaan, ataupun 
perilaku individu-individu dalam 
perusahaan akan mempengaruhi sikap 
publik, apakah mendukung, netral atau 
sebaliknya memusuhi. Maersk 
menyadari bahwa citra perusahaan tidak 
akan muncul dengan sendirinya, 
pencitraan perlu diusahakan dan 
direncanakan dengan matang. Citra 
yang terbentuk merupakan sebuah 
usaha yang dilakukan dan diupayakan, 
bukan hanya oleh sebagian pihak, tetapi 
seluruh unsur perusahaan termasuk 
karyawan, manager dan lainya yang juga 
ikut andil dalam pembentukan citra ini, 
baik disadari atau tidak. Othelius (2014)  
memberikan analisis terhadap layanan 
yang diberikan oleh Maersk Line 
terhadap konsumen, bagaimana 
persepsi konsumen pada perusahaan 
dan bagaimana kualitas pelayanan yang 
telah diberikan. Dalam penelitiannya 
ditemukan bahwa Maersk menjalankan 
jaringan dengan rute pengiriman barang 
paling luas. Akibatnya, Maersk juga 
harus terlibat dalam rantai pasokan 
(supply chain) yang sebagian besar 
diantaranya menghadapi karakteristik 
yang berbeda. Untuk mengatasi 
persoalan ini, Maersk membagi 
konsumen menjadi tiga segmen yaitu 
Key Clients, Direct Sales Customers, 

dan Forwarder untuk memaksimalkan 
pelayanan yang diberikan dan fokus 
terhadap kebutuhan konsumen serta 
untuk menghindari salah persepsi 
antara perusahaan dan pelanggan. 

Karakteristik perusahaan Maersk 
yang menggunakan bahan bakar fosil 
dan limbah pengolahannya dapat 
dipastikan menimbulkan degradasi 
lingkungan, maka kerap kali Maersk dan 
perusahaan semacamnya diserang isu-
isu yang berhubungan dengan 
kerusakan lingkungan dan dampak 
negatif kepada masyarakat. Seperti 
pemberitaan yang dikeluarkan oleh 
Greenpeace. Pada laporan yang 
dikeluarkan tahun 2010, diungkapkan 
bahwa terlalu banyak tumpahan minyak 
di laut utara yang dihasilkan oleh 
Maersk. Dalam perjanjian lingkungan 
yang telah disepakati, Maersk telah jauh 
melebihi batas maksimum tumpahan 
minyak dalam kesepakatan EPA. Dari 
pemberitaan tersebut terlihat bahwa 
Maersk dianggap tidak melakukan 
tanggung jawabnya secara maksimal. 
Hal ini menimbulkan kesan bahwa citra 
perusahaan masih terkesan negatif dari 
dampak-dampak yang ditimbulkan. Bila 
isu ini tidak dikelola dengan baik maka 
akan menimbulkan permasalahan yang 
cukup serius bahkan krisis bagi 
perusahaan. Namun demikian Maersk 
merupakan salah satu penyumbang 
besar yang memberikan kontribusi bagi 
pemasukan Denmark melalui royalti dan 
pajak. Dalam reuters.com diberitakan 
bahwa Maersk merupakan kontributor 
kedua terbesar bagi pendapatan 
Denmark setelah Novo Nordisk 
(Novob.co). Pada tahun 2013, diketahui 
Maersk membayar pajak sebesar 6,2 
bilion Danish crowns atau sebesar 946 
juta dolar (Pedersen, 2014). Maka 
munculah satu dilematis, di satu sisi 
Maersk dianggap merusak, namun disisi 
lain juga memberi kontribusi bagi 
pemasukan negara.  

Selain berkontribusi bagi pajak 
Denmark, Maersk meneruskan tanggung 
jawab sosial mereka dengan mendirikan 
yayasan untuk mempromosikan daerah-
daerah tertentu. AP Moller Fonden atau 
yayasan keluarga Maersk didirikan pada 
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tahun 1953, tujuan awal didirikan 
yayasan tersebut dengan tujuan untuk 
mendukung daerah di perbatasan 
Denmark bagian selatan dan negara-
negara Nordic lainnya. Selain bertujuan 
untuk mempromosikan daerah 
perbatasan, AP Moller Fonden juga 
mendirikan beberapa tempat wisata 
diantaranya Ameliehaven yang didirikan 
pada tahun 1983,  Fregatten Jylland 
yang didirikan di 1994 dan Opera house 
yang didirikan pada 2004. Sejak 
pertengahan tahun 1970, AP Moller 
Fonden juga  bekerjasama dengan 
beberapa pihak dalam melaksanakan 
beberapa program mereka, diantaranya 
kegiatan menggantikan lonceng-lonceng 
gereja, melestarikan Hojer Moller, 
Benteng Copenhagen, 
Kommandørgården på Rømø ysyang 
difasilitasi oleh Museum Nasional 
Denmark serta pendirian beberapa klub 
dan fasilitas untuk kegiatan asosiasi. 

 

c. Sustainability Strategy 

Pada tahun 2010, Denmark 
mengenalkan undang-undang baru 
melalui sebuah amandemen “Danish 
annual financial statement act” yang 
mewajibkan 1400 perusahaan besar di 

Denmark memiliki informasi tentang 
laporan keberlanjutan dalam laporan 
tahunan mereka. Undang-undang 
tentang laporan keberlanjutan di 
Denmark diimplementasikan pada 
tahun 2010 dengan mengacu pada 
inisiatif CSR di tahun sebelumnya. 
Dalam laporan tersebut haruslah 
berisikan, 1) Kebijakan tanggung jawab 
sosial perusahaan, termasuk standar, 
pedoman maupun dasar untuk 
pelaksanaan tanggung jawab sosial, yang 
digunakannya, 2) Bagaimana 
perusahaan menerjemahkan kebijakan 
tanggung jawab sosialnya meliputi aksi 
dan prosedur yang dilakukan, 3) 
Penilaian perusahaan terhadap apa yang 
telah dilakukan.  

Di sisi lain Lynch (2010) 
meyebut bahwa semakin besar 
perusahaan, makan akan semakin baik 
penerapan CSR mereka. Hal ini karena 
sebagian besar perusahaan dalam skala 
kecil dan menengah tidak terlalu terkena 
tekanan eksternal jika dibandingkan 
dengan perusahaan besar. Dalam 
borsen.dk diketahui bahwa sepuluh 
perusahaan pelayaran terbesar di 
Denmark telah menerbitkan laporan 
keberlanjutan perusahaanya termasuk 
Maersk. 

 

Tabel 1. Top Danish Business 

 

 

Sumber: www.borsen.dk 
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Dalam tabel diatas diketahui 
Maersk menempati posisi pertama 
dibandingkan perusahaan yang lain. 
Maersk Annual report menyebutkan 
bahwa Maersk berambisi untuk menjadi 
penutan dalam industri mereka 
kaitannya dengan agenda keberlanjutan. 
Maersk memiliki tiga tujuan pokok yang 
disampaikan dalam laporan 
keberlanjutan mereka pertama, Maersk 
memiliki tujuan untuk mengurangi 
emisi CO2 perontainer sebesar 25%, 
pada saat yang sama, Maersk bekerja 
dengan para  regulator untuk 
meningkatkan industri sesuai standar. 
Kedua, Maersk ingin membawa 
perusahaan, dan industri, menuju nol 
SOx Emisi. Ketiga, perusahaan ingin 
mengurangi dampak yang disebabkan 
operasional perusahaan  terhadap 
ekosistem laut. (Maersk Line 
Sustainability Report, 2010) 

Maersk percaya bahwa strategi 
keberlanjutan yang terintegrasi akan 
semakin memperkuat dorongan 
komoditas terhadap bisnis kontainer. 
Tujuan utama Maerk menggunakan 
kinerja lingkungan adalah untuk 
membangun hubungan antara 
perusahaan dan pelanggan yang lebih 
dekat serta meningkatkan loyalitas 
pelanggan terhadap Maersk, pada 
akhirnya Maersk berharap hal ini dapat 
meningkatkan volume pelanggan yang 
lebih besar. 

Sustainability strategy Maersk 
merupakan „win-win‟ solution bagi 
Maersk dan Denmark. Selain 
berdampak terhadap profit perusahaan, 
strategi tersebut juga mendatangkan 
manfaat bagi Denmark. Maersk 
berusaha untuk masuk kedalam budaya 
lokal Denmark melalui dukungan 
terhadap reduksi bahan bakar fosil serta 
mengkombinasikan strategi tersebut 
dengan global accaptable dengan 
menyesuaikan diri terhadap keinginan 
konsumen global saat ini. Digantinya 
kapal  Maersk dengan tripple-e vessels 
serta penerapan teknologi slow 
steaming merupakan salah satu bukti 
bahwa Maersk mendukung upaya 

Denmark dalam melakukan efisiensi 
energi selama ini. 
 

 

 

Kesimpulan 
 

Maersk menerapkan beberapa 
strategi di Denmark, salah satu strategi 
tersebut adalah strategi keberlanjutan 
yang diterapkan Maersk sebagai salah 
satu strategi yang sejalan dengan misi 
Denmark dalam menghemat 
penggunaan bahan bakar fosil. Selain 
strategi keberlanjutan, Maersk juga 
melakukan strategi lain yaitu relokasi 
dan image branding melalui program 
CSR mereka. ketatnya aturan Denmark 
tentang kebijakan lingkungan membuat 
Maersk memilih untuk melakukan 
relokasi di negara lain. Beberapa negara 
memang memiliki aturan yang yang 
berbeda terkait kebijakan lingkungan, 
sosial dan kesehatannya. Langkah 
relokasi dipilih Maersk karena aturan 
Denmark terhadap perusahaan yang 
bersifat pollutive (sangat ketat) dan 
pajak yang negara tersebut sangat tinggi. 
Kemudian, Maersk mewujudkan 
komitmen mereka dengan melakukan 
inovasi baik internal maupun eksternal 
perusahaan melalui serangkaian usaha 
yang sejalan dengan kelestarian 
lingkungan. Dengan melakukan 
komitmen-komitmen tersebut, terbukti 
keberadaan Maersk sebagai perusahaan 
yang turut memperhatikan 
kesejahteraan masyarakat dan 
lingkungan dapat diterima hingga saat 
ini.  

Selain  itu strategi berikutnya 
sustainability strategi, adalah langkah 
yang dilakukan perusahaan guna 
memenuhi dan menyeimbangkan 
kebutuhan stakeholder saat ini dengan 
masa depan, juga sebagai upaya 
adaptasi dengan keinginan pasar. 
Sustainabilty trend yang muncul 
beberapa dekade terakhir, dijadikan 
kesempatan pula oleh Maersk sebagai 
inovasi bisnis mereka terlepas dari 
tuntutan untk mengurangi emisi yang 
dihasilkan. Meningkatnya kesadaran 
konsumen akan dampak lingkungan 
menimbulkan tantangan tersendiri bagi 
Maersk dan banyak perusahaan lain. 
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Penerapan sustainability strategy 
dianggap sebagai  cara terbaik yang 
dapat mendatangkan manfaat baik bagi 
Maersk dan Denmark. 
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