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ANALISIS KELAYAKAN PENGGABUNGAN USAHA  
PT PELINDO I (PERSERO) DAN PT PELINDO II (PERSERO) 

 
Oleh: 

Agunan P. Samosir1

 
Abtraksi 

Dalam rangka memperkuat kinerja BUMN, Pemerintah mencoba melakukan 
privatisasi dalam berbagai bentuk, antara lain: penjualan saham seluruhnya 
atau sebagian, penggabungan (merger) dan lain-lainnya. Salah satu 
privatisasi yang ingin dilakukan Pemerintah adalah penggabungan usaha 
Pelindo I dan Pelindo II menjadi Pelindo Kawasan Barat. Adapun tujuan 
penggabungan tersebut adalah memperkuat kepengusahaan pelabuhan di 
Indonesia. Namun, penggabungan tersebut tidaklah mudah untuk 
dilaksanakan, karena terkait dengan peraturan-peraturan seperti undang-
undang persaingan usaha, kelayakan penggabungan usaha dan apakah 
penggabungan tersebut dapat memberikan nilai tambah kepada pemilik 
(pemerintah). Untuk itulah, paper ini mencoba untuk mengkaji apakah 
kedua BUMN tersebut layak digabungkan? 

 
I. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 

Merger secara luas dapat diartikan adalah bentuk pengambilalihan suatu 
perusahaan oleh perusahaan lainnya, pada saat kegiatan usaha dari kedua perusahaan 
tersebut disatukan. Sedangkan pengertian yang lebih sempit adalah penggabungan 
sumber-sumber daya yang ada pada kedua perusahaan menjadi satu bentuk usaha 
yang diharapkan bersama (Coyle, 2002). Dalam rangka meningkatkan kinerja 
perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang optimal, banyak perusahaan di 
Indonesia melakukan penggabungan usaha yang sejenis untuk menguasai pasar yang 
ada. Namun, seringkali penggabungan yang terjadi justru mengakibatkan perusahaan 
baru hasil dari penggabungan tersebut menjadi tidak menguntungkan atau tidak 
sesuai dengan harapan semula. 

Hasil studi yang dilakukan Samosir (2003) dalam Analisis Kinerja Bank 
Mandiri Setelah Merger dan Sebagai Bank Rekapitalisasi (Kajian Ekonomi dan 
Keuangan, Maret 2003) tentang penggabungan empat bank badan usaha milik negara 
(BUMN) yaitu Bank Exim, Bank BDN, Bank BBD, dan Bank Bapindo menjadi Bank 
Mandiri, menunjukkan kinerja Bank Mandiri setelah merger tidak memiliki dampak 
yang sehat. Disamping itu, merger tidak selalu menciptakan efisiensi, walaupun 
peningkatan total aktiva dapat mencapai skala ekonomis, belum cukup untuk 
menciptakan efisiensi Bank Mandiri. 

Beberapa waktu yang lalu yaitu pada tahun 2001, pemerintah mencoba untuk 
menggabungkan perusahaan milik negara atau badan usaha milik negara (BUMN) 

                                                      
1 Peneliti Pada Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan, Badan Pengkajian Ekonomi, 
Keuangan dan Kerjasama Internasional, Departemen Keuangan RI. 
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yang bergerak dibidang pelabuhan wilayah Sumatera, Banten, Jakarta dan Jawa Barat 
yaitu PT Pelabuhan Indonesia I (PT Pelindo I) dan PT Pelabuhan Indonesia II (PT 
Pelindo II). Adapun tujuan dari penggabungan tersebut adalah meningkatkan kinerja 
pengelolaan jasa kepelabuhanan agar lebih efisien dan optimal, sekaligus dapat 
mendukung peningkatan daya saing barang produksi Indonesia di tingkat global, 
artinya pemerintah memandang perlu untuk menata ulang manajemen kepelabuhanan 
melalui upaya restrukturisasi organisasi kepelabuhanan secara nasional. Dengan 
adanya penggabungan kedua BUMN tersebut, diharapkan terbentuknya suatu Hub 
Port yang handal dalam Kawasan Barat di Indonesia. Dengan demikian, 
penggabungan tersebut dapat menciptakan efektifitas, efisiensi, daya saing dan 
profesionalisme pengusahaan jasa kepelabuhanan akan semakin meningkat. PT 
Pelindo II yang berkantor pusat di Jakarta mengelola 12 pelabuhan di delapan 
Propinsi. Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama PT Pelindo II berlokasi di Jakarta 
menangani 50% dari seluruh arus keluar/masuk barang di Indonesia. Disamping itu, 
PT Pelindo II mengelola lima anak perusahaan yaitu PT Jakarta International 
Container Terminal (JICT), PT Terminal Peti Kemas Koja, PT Rumah Sakit Pelabuhan, 
PT EDI Indonesia dan PT Multi Terminal Indonesia. 

PT Pelindo I yang berkantor pusat di Medan, mengelola 16 cabang pelabuhan 
dan enam perwakilan, yang tersebar di tiga Propinsi, yaitu Nangroe Aceh Darussalam 
(NAD), Sumatera Utara dan Riau. PT Pelindo I menangani ± 27% dari total volume 
ekspor/impor nasional, yaitu ± 60% dari total cargo berupa komiditi ekspor CPO dan 
produk turunannya. Unit usaha lain yang dikelola PT Pelindo I adalah usaha Terminal 
Peti Kemas Belawan dan Usaha Galangan Kapal. Dari alur pemikiran dengan 
pendekatan intuitif terhadap rencana penggabungan kedua BUMN tersebut, maka 
dapat diartikan bahwa akan terjadi penggabungan atau pelaksanaan akumulasi 
terhadap aktiva dan pasiva perusahaan tersebut. Hal ini akan memberikan pengaruh 
atau dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek, seperti aspek keuangan, 
organisasi, sumber daya manusia, hukum dan lain sebagainya. 

 
1.2 Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka 
yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:  
1) Apakah penggabungan PT Pelindo II dengan PT Pelindo I akan menciptakan 

kinerja keuangan yang semakin membaik? 
2) Apakah layak kedua BUMN tersebut digabungkan menjadi Pelabuhan Kawasan 

Barat di Indonesia? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 
penelitian yang hendak dicapai antara lain: 
1) Untuk mengidentifikasi kinerja keuangan yang tercapai dari hasil penggabungan 

kedua BUMN tersebut; 
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2) Untuk mengetahui kelayakan penggabungan usaha kedua BUMN tersebut. 
3) Skenario kontribusi terhadap APBN dengan kondisi sebelum dan sesudah 

digabung. 
 
1.4 Metode Penelitian 

Untuk mengetahui kelayakan penggabungan pada kedua perusahaan 
pelabuhan ini, maka terlebih dahulu dianalisis efisiensi melalui Data Envelopment 
Analysis (DEA). Tujuan metode DEA adalah mengetahui seberapa besar kinerja 
masing-masing cabang yang ada di masing-masing Pelindo. Setelah diketahui efisiensi 
relatifnya, selanjutnya penilaian aspek manajerial dengan menggunakan konsiderasi 
nilai weakness, nilai timbang dan nilai kinerja. Semakin positif nilai yang dihasilkan, 
maka semakin layak perusahaan tersebut untuk digabung atau dimerger. 

 
1.4.1 Metode Data Envelopment Analysis (DEA) 

Salah satu aspek yang digunakan untuk menentukan kinerja suatu unit 
kegiatan ekonomi adalah efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi ini dibedakan menjadi 
dua jenis, yaitu efisiensi teknis (technical efficiency) dan efisiensi alokasi (allocation 
efficiency ). Efisiensi teknis merupakan kapasitas produksi unit kegiatan ekonomi untuk 
memproduksi tingkat output yang maksimum dari input dan teknologi yang tetap. 

Di lain pihak, efisiensi alokasi merupakan kemampuan unit ekonomi dalam 
memperhitungkan tingkat nilai produk marjinal (marginal value product) dan biaya 
marjinal (marjinal cost). Apabila besaran efisiensi ini dapat dikualifikasikan maka dapat 
diperoleh beberapa manfaat untuk pertama, membandingkan tingkat efisiensi antarunit 
ekonomi unit ekonomi yang sama, kedua mengukur berbagai variasi efisiensi antarunit 
ekonomi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta ketiga, untuk  
menentukan implikasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensinya. 
 
a). Efisiensi Teknik 
         Dasar pengukuran efisiensi teknis adalah teknologi produksi. Secara teoritis, 
teknologi produksi dapat ditunjukan oleh isoquant, fungsi produksi, fungsi biaya, atau 
fungsi keuntungan. Meskipun analisis-analisis tersebut berdasarkan pada fungsinya 
masing-masing, namun dasar pendekatan dan hasilnya cenderung akan selaras. Dalam 
pengukuran efisiensi teknis, diasumsikan terdapat perbedaan atau gap antara tingkat 
kinerja teknis riil dengan potensial dalam sebuah unit kegiatan ekonomi. Secara 
singkat kondisi dan implikasi pengukuran efisiensi ditunjukkan dalam gambar 2.1. 

Menurut Teori Neoklasik, seluruh perusahaan beroperasi pada tingkat efisiensi 
teknik, yaitu sepanjang FF'. Apabila suatu unit kegiatan ekonomi beroperasi 
disepanjang garis tersebut, maka tingkat efisiensi ekonomi akan dicapai pada titik B1 
yang merupakan titik persinggungan dengan PP. Dengan input X1 dan output y1 maka 
keuntungan maksimal yang dicapai sebesar Π1 dan tidak ada alokasi ataupun 
inefisiensi ekonomi. Apabila perusahaan beroperasi pada titik B dengan Input x2 dan 
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output y2 maka keuntungan yang dicapai sebesar Π2  sehingga efisiensi ekonomisnya 
sebesar Π2/Π1. 

Dalam kenyataan di lapangan, sebuah unit kegiatan ekonomi cenderung akan 
beroperasi pada tingkat yang relatif lebih rendah dari tingkat efisiensi teknisnya. 
Dengan demikian, fungsi produksi yang digunakan berada dibawah fungsi produksi 
potensialnya, misalnya di AA' dengan input x2, output y2 dan tingkat keuntungan Π3 
untuk mencapai keuntungan yang optimal (Π4) maka unit kegiatan ekonomi harus 
beroperasi pada titik D dengan input x3 dan output y4 . Meskipun demikian, keputusan 
tersebut bukan berada dalam kondisi tingkat efisiensi ekonomi potensial.  

Pada Gambar 1, inefisiensi ekonomi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 
inefisiensi teknis dan inefisiensi alokasi. Pada titik C, kerugian total dari efisiensi 
ekonomi sebesar Π1- Π3. Sedangkan kerugian dari efisiensi teknis sebesar Π2-Π3. Titik B 
dalam kurva FF' merupakan posisi keseimbangan jangka panjang, dengan teknologi 
tetap yang ditujukan oleh FF'. Dengan kata lain, posisi keseimbangan jangka panjang 
dengan tingkat teknologi tetap hanya dapat diidentifikasi ketika teknologi diwakili 
oleh frontier production function yang menunjukan kondisi potensi maksimalnya. 

 
Gambar 1 

Konsep Efisiensi Teknis, Efisiensi Alokasi dan Efisiensi Ekonomis 
Output 

 
          P’ 
                      B 

y1           F’         
P   (1)             potential  

       frontier  
      A1 

y2            (2)    P’ 
              D       A’ 

perceived 
y4               frontier   

           P   (4)  
 y3          C 

           (3) 
         F 

 
      A 
 
 
     0      X2         X3                 X1       Input 
Sumber: Kalirajan dan Shand, (1994) 
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b). Metode Pengukuran Efisiensi Teknis  
Konsep output potensial merupakan fungsi produksi yang menggambarkan 

teknik terbaik yang digunakan oleh unit kegiatan ekonomi. Output potensial yang 
tertinggi ini didasarkan pada pengalaman praktis unit kegiatan ekonomi dengan 
menggunakan tingkat teknologi tertentu. Fungsi produksi potensial ini yang disebut 
firm-specific frontier production function (FPF) dan fungsi ini dapat diestimasi secara 
empiris dengan berbagai metode. Untuk kasus input dan output tunggal, dengan 
asumsi constant returns to scale, estimasi FPF dapat dilakukan dengan menggunakan 
rasio output bagi input yang tertinggi dari seluruh pengamatan unit kegiatan ekonomi 
yang diteliti. Jika asumsi yang digunakan bukan constant retuns to scale - variabel 
returns to scale - maka data input dan output dapat diposisikan didalam diagram pencar 
(scatter diagram). Dari data tersebut diestimasi FPF yang berupa garis yang 
menghubungkan titik-titik terjauh dari observasi unit kegiatan ekonomi yang ada. 

Untuk kasus dua input dan satu output, Y = ƒ(x1,x2), FPF diestimasi dalam 
bentuk isokuan. Pertama, dengan asumsi constant returns to scale maka rasio output 
terhadap input (x1/y1, x2/y2) dapat digambarkan dalam diagram pencar. Setiap titik 
dalam diagram tersebut  menunjukkan kombinasi input x1dan x2 yang digunakan 
untuk memproduksi satu unit output y. Estimasi FPF dilakukan dengan 
menghubungkan titik-titik yang paling rendah dari diagram tersebut (AA' dalam 
gambar 2). Kedua, jika asumsi constant returns to scale tidak diberlakukan, FPF dapat 
diperoleh dengan menggambar kurva tak patah melalui titik-titik terendahnya untuk 
setiap kapasitas tertentu.  

Gambar 2 
Fungsi Produksi Frontier Hipotetis 
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 Sumber: Kalirajan dan.Shand, (1994) 
 

Charnes (1978), telah mengeneralisir metode Farrel, analisis ini dikenal sebagai 
Data Envelopment Analysis (DEA). Dalam teknik ini, efisiensi produksi dari unit 
ekonomi diukur dalam hal peningkatan jumlah output dengan penggunaan input tetap. 
Dalam DEA, output potensial (frontier) diukur dari observasi dengan menggunakan 
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teknik programasi liniear. Ide dasarnya sebagai berikut: jika terdapat M input non 
negatif, yang dinyatakan oleh x = (x1, x2,…xm) ∈  Rm + 1 dan output negatif tunggal yang 
ditunjukan oleh y. Jika diasumsikan terdapat n unit kegiatan ekonomi, yang masing-
masing menggunakan sejumlah x input untuk memproduksi output tunggal y, maka 
matriks yang menggambarkan penggunaan input adalah matrik (x)mxn dan matrik yang 
menggambarkan output y dengan matrik yang berdimensi (n x 1).  

 
1.4.2 Metode Pengukuran Kinerja Kantor Cabang 
a). Teknik Pengukuran Kinerja Kantor Cabang 

Pada gambar 3. KP hipotetis berikut, A,B,C dan D merupakan KC yang 
berbeda. Y menunjukkan tingkat output yang dihasilkan dan X menunjukkan tingkat 
output yang digunakan. Jika teknologi yang digunakan dalam memberikan kredit 
diasumsikan  constan returns to scale, maka KC yang berkinerja baik atau 100 persen 
adalah B, mengingat kinerja dihitung sebagai Xb/Xb = 1. Kinerja KC A dihitung sebagai 
XH/Xa < 1. 

Gambar 3. 
Kinerja KP Hipotetis 
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Sumber: DEA, Charnes, (1978) 

 
  Dalam makalah ini, analisis didasarkan pada: (i) metode data envelopment 
analysis (DEA) untuk melihat kinerja kantor cabang masing-masing PT Pelindo I dan 
PT Pelindo II, dan (ii) analisis deskriptif dengan tabulasi untuk melihat faktor-faktor 
yang mempengaruhi kinerja kantor cabang, dan kelayakan masing-masing perusahaan 
dalam rangka merger. Makalah ini juga dimaksudkan untuk mengetahui dan 
menganalisis tingkat efisiensi dari masing-masing kelas kantor cabang atau pelabuhan 
serta akan diolah dengan menggunakan model Data Envelopment Analysis (DEA). 
Adapun data yang digunakan dalam studi ini sepenuhnya menggunakan base year 
tahun 2000. 



Analisis Kelayakan Penggabungan Usaha PT Pelindo I (Persero) dan PT Pelindo II (Persero) 
  Agunan P. Samosir 

 
Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 4 Desember 2005 

 116

1.4.3 Metode Kelayakan Penggabungan dengan Nilai Manajerial 
Analisis nilai adalah suatu analisis yang menghasilkan nilai kuantitatif yang 

diperoleh atas dasar penentuan nilai weakness dan nilai timbang terhadap tujuh aspek 
yang ada di PT Pelindo II dan PT Pelindo I yaitu: aspek transportasi, aspek organisasi 
dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek kepengusahaan, aspek operasional 
pelabuhan, aspek legalitas, serta aspek politik. Nilai weakness maupun nilai timbang 
masing-masing aspek ditentukan berdasarkan hasil analisis, intuisi, dan pertimbangan 
yang akomodatif. Berdasarkan hasil penilaian dari kedua perusahaan terhadap ketujuh 
aspek tersebut kemudian dibuat rata-rata. Dari perkalian nilai weakness rata-rata dan 
nilai timbang rata-rata akan dihasilkan nilai kinerja yang merupakan nilai, besaran 
atau angka untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil 
kebijakan. 

 
a. Konsiderasi Nilai Weakness, Nilai Timbang, dan Nilai Kinerja 

Untuk memperoleh nilai weakness, nilai timbang, maupun nilai kinerja, para 
ahli, para analis atau “experts” menggunakan konsideran dengan uraian per definisi 
sebagai berikut: 
1. Nilai Weakness (NW) adalah suatu nilai atau besaran yang diberikan kepada 

setiap aspek dari tujuh aspek yang dinilai dari PT Pelindo II dan PT Pelindo I. 
Nilai ini diperoleh berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab 
sebelumnya dan ditetapkan atas dasar pengalaman, pertimbangan, “judgement”, 
serta intuisi. Makin tinggi tingkat kelemahan atau kekurangan perusahaan dalam 
mengelola organisasi usaha, makin besar pula nilai yang ditetapkan. Jumlah NW 
dari ketujuh aspek tersebut ditetapkan mulai dari nol (0) sampai dengan seratus 
(100). 

2. Nilai Timbang (NT) adalah suatu nilai atau angka yang diberikan kepada setiap 
aspek yang dinilai berdasarkan daya kelola, antisipasi, respon, akuntabilitas yang 
dilakukan oleh PT Pelindo II dan PT Pelindo I dalam mencapai suatu target. 
Penilaian tentang nilai timbang ini “experts” dimungkinkan menggunakan 
pertimbangan terhadap faktor kinerja diatas sebagai landasan penetapan atas 
tujuh aspek tersebut. NT yang ditetapkan dapat positif, nol atau negatif dengan 
batasan simetris, dari positif lima (+5) sampai dengan negatif lima (-5).  

3. Nilai Kinerja (NK) adalah hasil perkalian antara NW rata-rata dan NT rata-rata 
sehingga boleh jadi bernilai positif, nol atau negatif, dalam arti kemungkinan 
merger dapat dilakukan jika nilainya positif atau signifikan positif. Bila NK 
menjadi negatif, berarti dari ketujuh aspek tersebut sebagian atau seluruhnya 
masih terdapat hal-hal yang perlu dibenahi secara manajerial agar mampu 
memperbaiki NW maupun menaikkan NT sehingga hasil akhir perkalian kedua 
nilai tersebut menjadi positif. Jika hasil akhir masih nol, berarti dari ketujuh aspek 
tersebut meskipun tidak menunjukkan perubahan manajerial, tetapi upaya 
peningkatan ke arah perbaikan masih diperlukan. Sedangkan pada perolehan 
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angka positif, berarti langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah perlu 
dikembangkan lebih lanjut. 

 
b. Argumentasi Aspek dan Penilaian  

Berdasarkan konsideran-konsideran diatas, dalam kaitannya dengan 
penentuan nilai weakness (NW) maupun nilai timbang (NT), para analis atau “experts” 
memberikan alasan atau argumen-argumen yang dapat diterima, yang setelah melalui 
pertimbangan yang masak, para ekspert memberikan putusan atau “judgement”-nya 
berupa nilai kuantitatif pada kinerja maupun pada timbangan. Namun demikian, hal 
yang perlu diketahui lebih dahulu adalah bahwa penilaian terhadap ketujuh aspek 
tersebut baik tentang kinerja maupun tentang timbangan, pada hakekatnya adalah 
penilaian terhadap faktor manajerial. 

 
c. Penilaian Aspek Keuangan  

Penilaian Aspek Keuangan disini didasarkan atas tinjauan atau analisis tentang 
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya, baik jangka pendek 
maupun jangka panjang yang ditampilkan dalam bentuk analisis current, quick, cash, 
total debt to total assets, total debt to equity, total debt to total fixed assets dan long term debt 
to equity ratio.  

 
d. Penilaian Aspek Kepengusahaan 

Kepengusahaan yang dilakukan oleh Pelindo II maupun Pelindo I adalah 
pelayanan jasa kepelabuhanan yang meliputi penyelenggaraan usaha: kolam-kolam 
pelabuhan dan luas perairan untuk lalu lintas pelayaran dan tempat berlabuh, jasa-jasa 
yang berhubungan dengan pemanduan kapal-kapal (pilotage), dan pemberian jasa 
penundaan kapal laut, dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan 
serta penyediaan fasilitas naik turunnya penumpang, gudang-gudang dan tempat 
penimbunan barang-barang angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan 
pelabuhan, tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan 
kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri, jaringan-jaringan jalan dan 
jembatan, saluran pembuangan air, saluran listrik, saluran air minum, pemadam 
kebakaran dan lain-lain, jasa terminal, dan usaha lain yang dapat menunjang 
tercapainya tujuan perusahaan. 
  Dalam banyak hal, ROI adalah merupakan indikator yang paling dominan 
dibicarakan dalam suatu usaha. Paling tidak, dengan mengetahui ROI, siapapun akan 
dapat memprediksikan bahwasanya suatu usaha itu layak atau tidak. Oleh karenanya, 
ukuran atau rasio laba terhadap aktiva ini dilakukan untuk mengukur penggunaan 
sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan laba perusahaan. Lebih jauh, dari rasio 
ini dapat diketahui pula kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan dan 
menghasilkan aktiva dan atau modal sendiri yang dimiliki untuk menghasilkan laba 
yang memuaskan. 
 



Analisis Kelayakan Penggabungan Usaha PT Pelindo I (Persero) dan PT Pelindo II (Persero) 
  Agunan P. Samosir 

 
Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 4 Desember 2005 

 118

e. Penilaian Aspek Operasional Kepelabuhan 
Prinsip operasional kepelabuhanan tergantung dari penggunaan sumber-

sumber daya yang ada di pelabuhan itu sendiri. Perkembangan operasional pelabuhan 
akan menggambarkan adanya kompetisi didalam suatu sistem perhubungan secara 
nasional maupun regional, terutama bila unit-unit kerja terkait dalam pelabuhan tidak 
terkoordinasi dengan baik, maka kinerja pelabuhan akan menurun dan hal ini juga 
diikuti dengan biaya ekonomi tinggi. 

Sebagai gambaran, kinerja kepelabuhanan untuk pelayanan kapal dan 
pelayanan barang dalam 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 1996 s/d tahun 2000, dengan 
mengamati 4 (empat) pelabuhan andalan pada masing-masing perusahaan PT 
Pelabuhan Indonesia II dan PT Pelabuhan Indonesia I, dapat dijelaskan pada uraian 
lebih lanjut. Produktivitas bongkar muat per jam yang dicapai di setiap pelabuhan 
yang meliputi general cargo, bag cargo, unitized, curah cair, curah kering, peti kemas dan 
TSHB,  yang digambarkan dari tahun 1996 s/d 2000 terhadap keempat pelabuhan 
andalan di mansing-masing perusahaan yang dianalisis, khususnya untuk 
produktivitas bongkar muat luar negeri karena untuk kegiatan bongkar muat dalam 
negeri tidak ada, dapat kiranya dipertimbangkan sebagai dasar analisis yang 
representatif. 

 
II. Tinjauan Pustaka 
2.1 Definisi dan Motif Merger 

Merger didefinisikan oleh Pringle dan Harris (1987) sebagai berikut: “Merger is 
a combination of two or more firm in which one company survives under its own name while 
any others cease to exit as legal entities.” Jadi pada dasarnya, merger adalah suatu 
keputusan untuk mengkombinasikan/menggabungkan dua atau lebih perusahaan 
menjadi satu perusahaan baru. Dalam konteks bisnis, merger adalah suatu transaksi 
yang menggabungkan beberapa unit ekonomi menjadi satu unit ekonomi yang baru. 
Proses merger umumnya memakan waktu yang cukup lama, karena masing-masing 
pihak perlu melakukan negosiasi, baik terhadap aspek-aspek permodalan maupun 
aspek manajemen, sumber daya manusia serta aspek hukum dari perusahaan yang 
baru tersebut. Oleh karena itu, penggabungan usaha tersebut dilakukan secara drastis 
yang dikenal dengan akuisisi atau pengambilalihan  suatu perusahaan oleh 
perusahaan lain. 

Menurut Pringle & Harris (1987), motif merger meliputi sekitar 11 aspek, yakni: 
(1) cost saving, (2) monopoly power, (3) auditing bankruptcy, (4) tax consideration, (5) 
retirement planning, (6) diversification, (7) increased debt capacity, (8) undervalued assets, (9) 
manipulating earning’s per share, (10) management desires, dan (11) replacing inefficient 
management. 

Dengan demikian, motif perusahaan-perusahaan untuk melakukan merger 
sebenarnya didasarkan atas pertimbangan ekonomis dan dalam rangka  
memenangkan persaingan dalam bisnis yang semakin kompetitif. Cost saving dapat 
dicapai karena dua atau lebih perusahaan yang memiliki kekuatan berbeda melakukan 
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penggabungan, sehingga mereka dapat meningkatkan nilai perusahaan secara 
bersama-sama. Sebagai contoh, Smitkline Corporation, sebuah perusahaan besar yang 
bergerak di bidang industri kesehatan, melakukan akuisisi terhadap Backments 
Instrument, suatu perusahaan di bidang disain, manufaktur pemasaran alat-alat 
laboratorium, suplier bahan kimia dan komponen-komponen industri. Smitkline 
Corporation, dengan begitu tidak perlu membuka pabrik baru, atau menambah tenaga 
ahli untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhannya karena membutuhkan biaya investasi 
yang lebih besar. Dengan merger (akuisisi), semua kebutuhan dari perusahaan 
Backments Instrument dapat  terpenuhi, dan sebaliknya Backments (Pringle dan Harris, 
1987) juga tidak sulit mencari pasar terhadap alat-alat yang dipasarkannya. Cara ini 
tentu dapat menghemat biaya sehingga menaikkan nilai perusahaan. Proses akuisisi 
seperti ini yang ditiru oleh Salim Grup, dimana anak perusahaannya yang 
berkedudukan di Singapura (QAF) setelah melakukan right issue di Bursa Efek 
Singapura kemudian dananya dipakai untuk mengakuisisi PT Indofood Sukses 
Makmur yang berkedudukan di Indonesia. 
 
2.2 Pertimbangan Merger 

Merger juga dimaksudkan untuk menghindarkan perusahaan dari risiko 
bangkrut, di mana kondisi salah satu atau kedua perusahaan yang ingin bergabung 
sedang dalam ancaman bangkrut. Penyebabnya bisa karena miss management atau 
karena faktor-faktor lain seperti kehilangan pasar, keusangan teknologi dan/atau 
kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Melalui merger, kedua 
perusahaan tersebut akan bersama menciptakan strategi baru untuk menghindari 
risiko bangkrut. 

Perusahaan yang menerima penggabungan akan menerima/mengambil alih 
seluruh saham (shares/stocks), harta kekayaan (assets), hak (rights),  kewajiban, dan 
utang (liabilities) perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri. Sampai saat ini 
dasar hukum yang melandasi proses merger adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur 
tentang Merger. Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur tentang merger beserta 
dengan ketentuan tentang akuisisi dan konsolidasi mulai dari Pasal 102 sampai 
dengan Pasal 109 dan ditambahkan dengan Pasal 76 mengenai quorum dan voting 
dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk merger, akuisisi, dan konsolidasi. Di 
dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, istilah yang digunakan adalah 
“penggabungan” untuk merger, “pengambilalihan” untuk akuisisi, dan “peleburan” 
untuk konsolidasi. 

Bagi ketentuan mengenai merger untuk Perseroan Terbatas, pada tanggal 24 
Februari 1998, telah pula diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 yang 
berlaku sebagai lex specialist dari ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam 
Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 tahun 1995. Akan tetapi Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tersebut hanya khusus mengatur merger, akuisisi, 
dan konsolidasi bagi perusahaan di mana merger dan konsolidasi tersebut tidak 
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dilakukan tindakan likuidasi terlebih dahulu. Sebab menurut Undang-undang Perseroan 
Terbatas, merger dan konsolidasi dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu 
dilakukan tindakan likuidasi. 

Merger juga dimaksudkan untuk mengarahkan perusahaan beroperasi secara 
efisien. Bahkan motif ini sering dijadikan indikator utama (major indicator) dari sebuah 
kebijaksanaan merger. Beberapa praktisi bisnis berpendapat bahwa kebijaksanaan 
merger dapat dikatakan berhasil apabila merger tersebut dapat paling sedikit 
menghasilkan apa yang disebut sinergitik (sinergy) baru, dalam arti penggabungan dua 
perusahaan atau lebih tersebut, bukan hanya menghasilkan penjumlahan seperti pada 
merger konglomerasi melainkan akan menghasilkan suatu matematika baru (dua 
ditambah dua tidak sama dengan empat, mungkin lima atau enam), (Usman, 1997), di 
mana laba yang dicapai  akan jauh lebih besar dibanding laba yang dicapai  secara 
sendiri-sendiri ketika sebelum melakukan merger. Kondisi ini tentu akan menaikkan 
tingkat efisiensi, karena pada dasarnya operating sinergy dapat meningkatkan economy 
of scale, sehingga berbagai sumber daya yang ada dapat saling melengkapi, dan 
koordinasi yang lebih baik antarberbagai tahap produksi. 
 
III. Hasil Analisis 
3.1 Analisis Tingkat Efisiensi Kantor-kantor Cabang 

Dalam rangka menghadapi arus perdagangan dunia yang ditandai dengan 
berlakunya AFTA tahun 2003, maka cepat atau lambat PT (Persero) Pelindo II dan 
Pelindo I dan akan menghadapi tantangan yang besar sebagai akibat globalisasi di 
bidang pengangkutan laut. Untuk itu, PT (Persero) Pelindo II dan Pelindo I sebagai 
badan usaha yang mengelola jasa kepelabuhanan diharapkan dapat bertahan dan 
sekaligus dapat menangkap peluang bisnis dengan hadirnya pelayaran asing yang 
datang ke Indonesia.  

Agar dapat bertahan di era globalisasi tersebut, kedua BUMN ini beserta 
jajaran (kantor cabang) harus efisien dalam melaksanakan bisnis maupun pelayanan 
pengangkutan barang maupun penumpang. Karena dalam situasi seperti itu, hanya 
bisnis entity yang efisien akan mampu bertahan dan sebaliknya, apabila jajaran kedua  
Pelindo tersebut tidak mampu melakukan efisiensi di tingkat operasional maka tak 
ayal lagi bisnis pelayanan pengangkutan laut akan ditinggalkan oleh pelayaran asing 
yang membawa barang maupun penumpang ke Indonesia. 

Selain itu, semangat Otonomi Daerah secara eksplisit dan implisit mempunyai 
target untuk perkembangan perdagangan pada masing-masing pelabuhan agar 
perolehan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perdagangan dan pengangkutan 
laut meningkat secara tajam. Sebagai langkah antisipasi yang dapat dilakukan dari 
baik itu PT Pelindo II maupun PT Pelindo I adalah mengetahui tingkat efisiensi 
masing-masing Kantor Cabang yang merupakan ujung tombak di tingkat operasional 
dan pelayanan kepada masyarakat.  Sebagai kasus awal, akan dianalisis PT Pelindo II 
yakni sebanyak 12 pelabuhan cabang, yaitu:  
1. Kantor Cabang Kelas Utama adalah pelabuhan Tanjung Priok;  
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2. Kantor Cabang Kelas I adalah pelabuhan Panjang, Palembang, Teluk Bayur, 
Pontianak, dan Cirebon;  

3. Kantor Cabang Kelas II adalah pelabuhan Banten, Sunda Kelapa, Jambi, dan 
Bengkulu; 

4. Kantor Cabang Kelas III adalah pelabuhan Pangkal Balam dan Tanjung Pandan.  
Selanjutnya juga dianalisis 15 cabang pelabuhan dari PT Pelabuhan I dengan I 

unit terminal petikemas; yaitu: 
1. Kantor pelabuhan andalan terdiri atas pelabuhan: (i) Belawan, (ii) UTPK, (iii) 

Dumai, (iv) Lhokseumawe, (iv) Tanjung Pinang, dan (vi) Pekanbaru 
2. Kantor pelabuhan marginal, yaitu: (i) Tanjung Balai Asahan, (ii) Sibolga, (iii) 

Malahayati, dan (iv) Tembilahan 
3. Kantor pelabuhan belum berkembang, antara lain: (i) Pelabuhan Kuala Langsa, 

(ii) Pelabuhan Gunung Sitoli, (iii) Pelabuhan Rengat, (iv) Pelabuhan Bengkalis, 
dan (v) Pelabuhan Selat Panjang 
 

3.2 Pengukuran Tingkat Efisiensi Relatif 
Untuk mengukur tingkat efisiensi relatif, baik PT Pelindo II maupun PT 

Pelindo I, digunakan dua pendekatan, yakni pendekatan tingkat efisiensi fisik dan 
tingkat efisiensi keuangan. Sedangkan dalam pendekatan efisiensi fisik, input di-proxy 
dari jumlah SDM, kapasitas dermaga, kapasitas gudang dan lapangan penumpukan, 
kapasitas alat bantu dan bongkar muat, sedangkan output di-proxy dari arus 
penumpang, arus barang dan arus kunjungan kapal. Hasil analisis efisiensi kedua 
pendekatan tersebut di atas disajikan pada Tabel 1. Sementara itu, pendekatan efisiensi 
keuangan, output di-proxy dari tingkat perolehan laba kotor (earning before tax) dan 
total pendapatan, dan input di-proxy dari total asset, biaya usaha, modal usaha, dan 
total kewajiban meliputi utang jangka panjang dan jangka pendek.  
 
3.2.1 Tingkat Efisiensi Fisik Relatif Cabang-cabang Pelindo II 

Gambar 4 menunjukkan bahwa dari 12 pelabuhan yang tergabung dalam PT 
(Persero) Pelindo II, terdapat 6 pelabuhan yang memiliki tingkat efisiensi fisik relatif 
lebih rendah (≤ 75%) dibandingkan dengan pelabuhan lainnya. Keenam pelabuhan 
tersebut adalah Pelabuhan (1). Tanjung Priok (32,03%), (2). Teluk Bayur (70,87%), (3). 
Pontianak (55,55), (4). Cirebon (61,92%), (5). Bengkulu (31,25%), dan (6). Tanjung 
Pandan (62,29%). Sisanya adalah pelabuhan Panjang, Palembang, Banten, Sunda 
Kelapa, Jambi, dan Pangkal Balam sudah mencapai tingkat efisiensi fisik relatif yang 
ditunjukkan dengan angka efisiensi fisik relatif diatas 75%, yaitu Pelabuhan 
Palembang (100%), Banten (100%), Panjang (92,70%), Jambi (100%), dan Teluk Bayur 
(70,87%) yang dapat dilihat pada Tabel 1.  
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Gambar 4 
Kinerja Pelabuhan-Pelabuhan Yang Tergabung Dalam 

Pelindo II Tahun 2000 
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Sumber: Laporan Kinerja Masing-masing Cabang PT Pelindo II dan DEA, diolah (2000) 
 
Hal ini memberikan arti bahwa penggunaan dermaga, gudang dan lapangan 

penumpukkan, sarana bantu maupun bongkar muat sudah optimal relatif terhadap 
pelabuhan lainnya. Dengan demikian, arus barang maupun penumpang serta 
kunjungan kapal di lima pelabuhan tersebut sudah mendekati optimal atau optimal 
dan selanjutnya pelabuhan tersebut tinggal meningkatkan sedikit lagi atau 
mempertahankan kinerja yang baik tersebut di periode berikutnya.  Apabila dikaji per 
kelas kantor cabang, temuan di atas, mengindikasikan bahwa untuk kelas-kelas yang 
relatif rendah (kelas II dan kelas III) ada kecenderungan lebih efisien dibandingkan 
dengan kelas-kelas yang lebih tinggi (kelas utama dan kelas I).  

Dari analisis DEA menunjukkan bahwa ke lima pelabuhan yang belum efisien 
secara fisik adalah: Pertama, Pelabuhan Tanjung Priok dengan tingkat efisiensi fisik 
relatif 32,03%, artinya penggunaan kapasitas sarana fisik yang dimiliki pelabuhan ini 
masih relatif rendah. Dengan kata lain, kapasitas penggunaan SDM, dermaga, gudang 
dan lapangan penumpukan, sarana bantu dan sarana bongkar muat yang masih belum 
optimal atau di bawah kapasitas yang ada. Untuk mencapai tingkat efisiensi fisik yang 
optimal (100%), maka pelabuhan ini perlu mengurangi jumlah SDM yang saat ini telah 
berlebihan, perbaikan dan peningkatan pengelolaan dermaga, perbaikan kondisi 
gudang dan lapangan penumpukan, sarana bongkar dan sarana bantu. Kecuali untuk 
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output, yaitu arus barang dan penumpang sudah mencapai kondisi optimal (100%), 
artinya kondisi tersebut merupakan batas maksimum pelayanan untuk arus barang 
dan penumpang, sehingga tidak perlu lagi meningkatkan arus barang maupun 
penumpang. Sedangkan arus kunjungan kapal masih perlu ditingkatkan sebesar 59,9% 
(25,2 ribu unit) dari sebelumnya yang telah mencapai 62,5% (16,2 ribu unit). 

Kedua, Pelabuhan Pontianak ini memiliki tingkat efisiensi fisik relatif 55,55%. 
Ketidakefisienan tersebut disebabkan penggunaan sarana fisik yang yang dimiliki 
pelabuhan ini tidak efisien terutama yang parah adalah kondisi alat bongkar muat 
yang sudah termakan usia sehingga sudah sangat tidak efisien apabila digunakan 
untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Rendahnya kunjungan kapal ini juga 
berpengaruh pada arus penumpang dari pelabuhan Pontianak hanya menampung 
768,2 ribu orang, padahal kapasitas terpasang mampu melayani arus penumpang 
sebanyak 823 ribu orang per tahun. Ketiga, Pelabuhan Cirebon dengan tingkat efisiensi 
fisik relatif 61,92%. Belum optimalnya penggunaan input yang tercermin dari 
rendahnya efisiensi fisik relatif tersebut berdampak terhadap kurang optimalnya daya 
tampung pelabuhan untuk penumpang dan kunjungan kapal. Dengan kata lain, 
karena fasilitas fisik yang dimiliki oleh pelabuhan ini kurang memadai dalam rangka 
pelayanan kepada penumpang yang terlihat jumlah penumpang tahun 2000 hanya 32 
ribu orang padahal kapasitas optimalnya mampu melayanai 1,243 juta orang per 
tahun. Demikian pula dengan arus kunjungan kapal tahun 2000 hanya 1.747 unit, 
padahal kapasitas optimalnya dapat mencapai 12.700 unit per tahun. 

Keempat, Pelabuhan Bengkulu dengan tingkat efisiensi fisik relatif 31,25%. 
Belum optimalnya penggunaan input pelabuhan ini disebabkan oleh rendah efisiensi 
masing-masing sarana fisik pelabuhan (seperti dermaga, gudang/lapangan 
penumpukkan, alat bongkar muat, sarana bantu) termasuk SDM-nya. Kelima, 
Pelabuhan Tanjung Pandan memiliki tingkat efisiensi fisik relatif 62,29%. 
ketidakefisienan disebabkan penggunaan input yang belum optimal terutama kondisi 
gudang dan lapangan penumpukkan yang sudah parah, dan ditambah lagi dengan 
sarana bantu dan alat bongkar muat yang tidak tersedia di pelabuhan tersebut. 
Seharusnya pelabuhan ini mampu melayani arus penumpang sebanyak 155,3 ribu 
orang per tahun. Kenyataannya, arus penumpang dari pelabuhan ini hanya 68,2 ribu 
orang per tahun, artinya pelabuhan ini beroperasi di bawah kapasitas yang tersedia. 

Tabel 1 
Tingkat Efisiensi Relatif  yang tinggi Cabang-cabang di Pelindo II 

Tingkat Efisiensi (%) No Pelabuhan Fisik Relatif Keuangan Relatif 
1 Panjang 92,70 94,44 
2 Palembang 100,00 100,00 
3 Teluk Bayur 70,87 100,00 
4 Banten 100,00 100,00 

         Sumber: DEA, diolah 
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3.2.2 Tingkat Efisiensi Keuangan (Ekonomi) Relatif Cabang-cabang Pelindo II 
Dari analisis 12 sampel cabang-cabang pelabuhan Pelindo II sebagaimana 

terlihat pada Gambar 4, terdapat 6 pelabuhan yang memiliki tingkat efisiensi 
keuangan yang relatif lebih rendah (≤ 50%) dari pelabuhan-pelabuhan lainnya dalam 
kelompok PT (Persero) Pelindo II. Keenam pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan 
Cirebon (30,63%), Sunda Kelapa (21,96%), Jambi (45,42%), Bengkulu (13,23%), Pangkal 
Balam (28,27%) dan Tanjung Pandan (43,76%). Sedangkan yang memiliki tingkat 
efisiensi relatif tinggi secara keuangan juga 5 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Palembang 
(100%), Banten (100%), Pontianak (100%), Teluk Bayur (100%) dan Panjang (94,4%). 
Hal ini mengindikasikan bahwa efisien secara fisik dibarengi pula dengan efisien 
secara keuangan begitu pula sebaliknya. 

Meskipun tiga pelabuhan yang secara fisik telah mencapai efisien seperti 
pelabuhan Sunda Kelapa, Pangkal Balam dan Jambi, namun belum tentu secara 
keuangan juga mencapai efisien. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perbaikan 
efisiensi pelabuhan harus lebih difokuskan pada perbaikan efisiensi keuangannya. 
Sedangkan untuk dua pelabuhan yang secara keuangan telah efisien seperti pelabuhan 
Pontianak dan Teluk Bayur, akan tetapi secara fisik masih perlu perbaikan. Kondisi ini 
mengindikasikan bahwa apabila tingkat efisiensi relatif secara fisik mampu diperbaiki 
oleh manajemen, maka tingkat kemampulabaan yang akan diraih oleh kedua cabang 
pelabuhan di Pelindo II tersebut masih dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi. Tingkat 
efisiensi relatif dengan pendekatan ekonomi dari 12 pelabuhan sampel, secara umum 
menunjukkan arah yang sama dengan kinerja keuangan pelabuhan tersebut. Kinerja 
keuangan dalam paper ini menggunakan instrumen, antara lain return on investment 
(ROI) dan return on equity (ROE) yang dapat diperlihatkan pada Gambar 4 dan Tabel 2. 

Gambar 4. tersebut menunjukkan bahwa kantor pelabuhan yang memiliki 
tingkat efisiensi relatif tinggi (100%) juga memiliki angka ROI maupun ROE yang 
sangat tinggi (>10%), seperti pelabuhan Panjang, Palembang, Teluk Bayur dan Banten 
yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2. Namun demikian, terdapat pula beberapa 
pelabuhan yang mempunyai ROI maupun ROE tinggi (>5%) tetapi tingkat efisiensi 
keuangannya tidak efisien (<100%), seperti pelabuhan Tanjung Priok dan Jambi. 
Kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa pelabuhan tersebut masih dapat dipacu 
atau ditingkatkan kinerjanya, terutama dalam mengoptimalkan aset-aset yang telah 
dimilikinya. 

Tabel 2 
Kinerja Keuangan yang Tinggi Cabang-cabang Pelindo II 

No. Pelabuhan ROI ROE 
1. Panjang 18,62 16,62 
2. Palembang 23,67 20,83 
3. Teluk Bayur 12,27 11,10 
4. Banten 26,59 24,88 

  Sumber : Kinerja Keuangan, tahun 2000, diolah 
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3.3 Tingkat Efisiensi Fisik Relatif Cabang-cabang Pelindo I 
Tabel 4.5. menunjukkan bahwa dari 15 pelabuhan dan satu UTPK yang 

tergabung dalam PT (Persero) Pelindo I, terdapat 7 pelabuhan yang memiliki tingkat 
efisiensi fisik relatif lebih rendah (≤ 75%) dibandingkan dengan pelabuhan lainya. 
Ketujuh pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan: (1). Kuala Langsa (43,04%), (2) Selat 
Panjang (44,82%), (3). Malahayati (44,63%), (4). Gunung Sitoli (50,94%), (5). Rengat 
(52,87%), (6). Bengkalis (60,44%), dan (7). Tanjung Balai Asahan (65,52%). Sisanya 
adalah pelabuhan (1) Sibolga, (2) Pekanbaru, (3) Tembilahan, (4) Dumai, (5) Tanjung 
Pinang, dan (6) Belawan sudah mencapai tingkat efisiensi fisik relatif yang ditunjukkan 
dengan angka efisiensi fisik relatif 75% - 95%. Sedangkan pelabuhan yang efisien 100% 
adalah yaitu (1) Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, (2) Pelabuhan Lhokseumawe, dan 
(3) UTPK Belawan.  

Hal ini memberikan arti bahwa penggunaan dermaga, gudang dan lapangan 
penumpukan, sarana bantu maupun bongkar muat sudah optimal relatif terhadap 
pelabuhan lainnya. Dengan demikian, arus barang maupun penumpang serta 
kunjungan kapal di sepuluh pelabuhan tersebut sudah mendekati optimal atau 
optimal dan selanjutnya pelabuhan tersebut tinggal meningkatkan sedikit lagi atau 
mempertahankan kinerja yang baik tersebut di periode berikutnya.  Apabika dikaji per 
kelas kantor cabang, temuan di atas, mengindikasikan bahwa untuk kelas-kelas yang 
relatif rendah (Pelabuhan Belum Berkembang dan Pelabuhan Marginal) ada 
kecenderungan kurang efisien dibandingkan dengan kelas-kelas yang lebih tinggi 
(Pelabuhan Andalan).  

 
3.4 Tingkat Efisiensi Keuangan (Ekonomi) Relatif Cabang-cabang Pelindo I 
 Dari analisis 16 sampel cabang-cabang pelabuhan Pelindo I menunjukkan 
tingkat efisiensi keuangan relatif antara lain: terdapat 9 pelabuhan yang memiliki 
tingkat efisiensi keuangan yang relatif lebih rendah (≤ 75%) dari pelabuhan-pelabuhan 
lainnya dalam kelompok PT (Persero) Pelindo I. Kesembilan pelabuhan tersebut 
adalah Pelabuhan: (1) Malahayati (10,17%), (2) Kuala Langsa (23,30%), (3) Selat Panjang 
(28,51%), (4) Rengat (34,39%), (5) Gunung Sitoli (41,76%), (6) Bengkalis (52,92%), (7) 
Dumai (57,74%), (8) Tanjung Balai Asahan (60,65%) dan (9) Sibolga (65,11%). 
Berdasarkan Gambar 4. menunjukkan bahwa terdapat 7 pelabuhan yang memiliki 
tingkat efisiensi relatif tinggi secara keuangan (> 75%), yaitu: (1)  Pelabuhan 
Lhokseumawe (100%), (2) UTPK Belawan (100%), (3) Tanjung Balai Karimun (100%), 
(4) Belawan (100,00%), (5) Tembilahan (100%), (6) Tanjung Pinang (88,54%), dan (7) 
Pekanbaru (79,17%). Hal ini mengindikasikan bahwa efisien secara fisik dibarengi pula 
dengan efisien secara keuangan begitu pula sebaliknya. 
 Meskipun dua pelabuhan yang secara fisik telah mencapai efisien seperti 
pelabuhan: (1) Dumai, dan (2) Sibolga, namun belum tentu secara keuangan juga 
mencapai efisien. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perbaikan efisiensi pelabuhan 
harus lebih difokuskan pada perbaikan efisiensi keuangannya.  Sedangkan untuk dua 
pelabuhan yang secara keuangan telah efisien (100%) seperti pelabuhan: (1) Belawan, 
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dan (2) Tembilahan, akan tetapi secara fisik masih perlu perbaikan. Kondisi ini 
mengindikasikan bahwa apabila tingkat efisiensi relatif secara fisik mampu diperbaiki 
oleh manajemen, maka tingkat kemampulabaan yang akan diraih oleh kedua cabang 
pelabuhan di Pelindo I masih dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi. 

Tabel 3 
Tingkat Efisiensi Relatif  yang Tinggi Cabang-cabang di Pelindo I 

Tingkat Efisiensi (%) No Pelabuhan Fisik Relatif Keuangan Relatif 
1 Lhokseumawe  100,00 100,00 
2 UTPK Belawan 100,00 100,00 
3 Tanjung Balai Karimun 100,00 100,00 
4 Belawan 92,00 100,00 
5 Tembilahan 82,00 100,00 
6 Tanjung Pinang 90,88 88,54 
7 Pekanbaru 77,50 79,17 

Sumber: DEA, diolah 
 
Tingkat efisiensi relatif dengan pendekatan ekonomi dari 15 pelabuhan dan 

satu unit terminal peti kemas (UTPK) sampel studi ini, secara umum menunjukkan 
arah yang sama dengan kinerja keuangan pelabuhan tersebut. Gambar 4 tersebut 
menunjukkan bahwa kantor pelabuhan yang memiliki tingkat efisiensi relatif tinggi 
(100%) juga memiliki angka ROI maupun ROE yang sangat tinggi (> 20%), seperti 
pelabuhan: (1) Lhokseumawe, (2) UTPK Belawan, (3) Tanjung Balai Karimun, (4) 
Belawan, (5) Pekanbaru, (6) Tanjung Pinang dan (7) Dumai yang selanjutnya dapat 
dilihat pada Tabel 4. Sedangkan pelabuhan marginal seperti Tembilahan juga 
menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik yaitu di atas 10%. 

Namun demikian, dari ketujuh pelabuhan tersebut masih terdapat pula 
beberapa pelabuhan yang mempunyai ROI maupun ROE tinggi (> 20%) tetapi tingkat 
efisiensi keuangannya tidak efisien (<100%), seperti pelabuhan: (1) Dumai, (2) Tanjung 
Pinang dan (3) Pekanbaru. Kondisi tersebut memberikan indikasi, pelabuhan tersebut 
masih dapat ditingkatkan kinerjanya, terutama mengoptimalkan aset-aset yang telah 
dimilikinya. Hal tersebut juga didukung hasil analisis data yang menunjukkan bahwa 
pelabuhan: (1) Dumai, (2) Tanjung Pinang dan (3) Pekanbaru, Tanjung Priok memiliki 
tingkat efisiensi fisik relatif belum efisien (<100%). Secara keseluruhan ditampilkan 
diagram garis yang menunjukkan hubungan antara tingkat efisiensi relatif fisik, 
keuangan, ROI dan ROE pada Gambar 4. 

Tabel 4 
Kinerja Keuangan yang Tinggi Cabang-cabang Pelindo I 

No Pelabuhan ROI ROE 
1. Lhokseumawe  58,22 61,92 
2. UTPK Belawan 54,73 57,08 
3. Tanjung Balai Karimun 46,07 48,12 
4. Belawan 41,98 55,01 
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Lanjutan Tabel 4 
Kinerja Keuangan yang Tinggi Cabang-cabang Pelindo I 

No Pelabuhan ROI ROE 
5. Pekanbaru 36,69 38,30 
6. Tanjung Pinang 34,69 38,30 
7. Dumai 22,55 25,62 

  Sumber : Kinerja Keuangan, tahun 2000, diolah 
  
 Pertama, Pelabuhan Malahayati. Pelabuhan ini belum menunjukkan kinerja 
sesuai dengan yang diharapkan. Tingkat pencapaian efisiensi relatif secara keuangan 
pelabuhan marginal ini baru mencapai 10,17%, hal ini sejalan dengan tingkat 
pencapaian efisiensi relatif secara fisik yang baru mencapai 44,63%. Ketidakefisienan 
secara keuangan relatif disebabkan beban biaya aktual (kondisi existing) lebih besar 
yaitu Rp1,03 milyar daripada biaya yang seharusnya dikeluarkan yaitu Rp104,5 juta. 
Sehingga berdampak pada besarnya kewajiban yang harus dibayar yaitu sebesar Rp4,3 
milyar daripada kewajiban (utang) yang seharusnya dibutuhkan sebesar Rp36,5 juta 
dan rendahnya kemampuan untuk mendapatkan laba sehingga pelabuhan ini 
mengalami defisit yang sangat besar dibandingkan cabang pelabuhan lainnya yang 
tergabung dalam Pelindo I. 
 

Gambar 5 
Kinerja Pelabuhan-Pelabuhan Yang Tergabung Dalam Pelindo I Tahun 2000 
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Sumber: Laporan Kinerja Masing-masing Cabang PT Pelindo I dan DEA, diolah (2000) 
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Kedua, Pelabuhan Kuala Langsa. Dari sisi keuangan, Pelabuhan Kuala Langsa 
masih mengalami kerugian sebesar Rp3 juta yang sebenarnya mampu meraih 
pendapatan yang optimal sebesar Rp210,2 juta. Namun karena membengkaknya 
kewajiban yang harus dibayar, tingginya biaya dan penggunaan asset yang tidak 
optimal, pelabuhan ini tidak mampu membukukan keuntungan, bahkan sebaliknya 
yang terjadi yakni kerugian. Untuk memperbaiki kemampulabaan pelabuhan, maka 
pihak manajemen harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan asset-asset yang ada 
secara optimal. Langkah ini harus diimbangi pula dengan penekanan biaya dan 
kewajiban seminimal mungkin. 

Ketiga, Pelabuhan Selat Panjang dengan tingkat efisiensi keuangan relatif 
sebesar 28,51% mencerminkan kinerja keuangan pelabuhan Selat Panjang dewasa ini 
tergolong tidak efisien. Hal ini tercermin dari sangat rendahnya tingkat pencapaian 
efisiensi relatif secara keuangan yang baru mencapai 28,51%. Keempat, Pelabuhan 
Rengat. Seperti hanya dengan Pelabuhan Selat Panjang, pelabuhan Rengat secara fisik 
menunjukkan tingkat pencapaian efisiensi yang kurang baik, dan secara ekonomis 
(keuangan relatif) masih jauh dari harapan (34,39%). Kelima, Pelabuhan Gunung 
Sitoli. Dari berbagai variabel yang dianalisis, nampak faktor yang menyebabkan 
ketidakefisienan yang ditunjukkan dengan rendahnya perolehan laba pada pelabuhan 
Gunung Sitoli adalah: aset, biaya, kewajiban, modal. Semua variabel ini nampaknya 
perlu mendapatkan perhatian secara serius. Untuk meningkatkan efisiensi pelabuhan 
ini adalah melalui menekan biaya hingga mencapai 54,5% dari total biaya sekarang ini. 
Disamping itu pemanfaatan asset harus dioptimalkan, begitu juga utang perusahaan 
harus ditekan serendah mungkin karena terbukti utang belum menunjukkan dampak 
yang positif terhadap kinerja pelabuhan Gunung Sitoli.  Keenam, Pelabuhan Bengkalis. 
Secara fisik, pelabuhan Bengkalis belum efisien (60,44%), begitupula secara ekonomi 
manajemen pelabuhan masih harus bekerja keras untuk mengejar ketinggalan kinerja 
pelabuhan lainnya dalam lingkup PT Pelindo I. Pada tahun 2000 pelabuhan ini 
mengalami kerugian sebesar Rp28 juta. Seharusnya pelabuhan ini mampu 
membukukan keuntungan yang ditunjukkan dalam analisis DEA sebesar Rp241,1 juta.  

Ketujuh, Pelabuhan Dumai. Dari berbagai variabel yang dianalisis dalam 
penelitian ini nampak bahwa faktor yang menyebabkan ketidakefisienan yang 
ditunjukkan dengan rendahnya perolehan laba pada pelabuhan Dumai adalah: asset, 
biaya, kewajiban, modal. Semua variabel ini nampaknya perlu mendapatkan perhatian 
secara serius. Untuk meningkatkan efisiensi pelabuhan ini adalah melalui menekan 
biaya hingga mencapai 42,3% dari total biaya sekarang ini. Disamping itu pemanfaatan 
asset harus lebih dioptimalkan, begitu juga utang perusahaan juga harus ditekan 
serendah mungkin karena terbukti utang belum menunjukkan dampak yang positif 
terhadap kinerja pelabuhan Dumai. Kedelapan, Pelabuhan Tanjung Balai Asahan. 
Tingkat efisiensi relatif dengan pendekatan ekonomi pada pelabuhan Tanjung Balai 
Asahan baru mencapai 60,65%. Rendahnya tingkat pencapaian efisiensi relatif secara 
ekonomi ini merupakan cerminan dari rendahnya efisiensi relatif secara fisik yang 
baru mencapai 65,52%. Kesembilan, Pelabuhan Sibolga dengan tingkat efisiensi 
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keuangan relatif sebesar 65,11% mencerminkan kinerja keuangan pelabuhan Sibolga 
dewasa ini tergolong belum efisien. Namun, tingkat pencapaian efisiensi relatif secara 
fisik sudah efisien yang mencapai 75,98%. 

 
3.5 Analisis Kelayakan Penggabungan Berdasarkan Nilai Manajerial 
3.5.1 Penilaian Kelayakan Penggabungan Pada Aspek Keuangan  
a. PT Pelindo II 

Berdasarkan Lampiran 1, indikasi mengenai kesanggupan PT Pelindo II untuk 
membayar hutang jangka pendek dapat dilihat pada current ratio dimana sepanjang 
periode 1997 - 2000 posisinya sangat kuat/baik terutama pada tahun 1999 dan tahun 
2000 yang mencapai hampir 3:1 di tahun 2000. Namun untuk tahun 2001, kemampuan 
jangka pendeknya menurun sangat drastis hingga mencapai 61,06% atau 0,61:1. Posisi 
sebagaimana dialami pada tahun 2001 ini sebenarnya kurang baik bagi perusahaan 
apalagi perusahaan pelayanan jasa, karena dapat mengancam aktivitas perusahaan 
walaupun sifatnya temporer.   

Mengenai membaiknya kondisi keuangan jangka pendek pada tahun 1999 dan 
2000 sebenarnya bukan karena meningkatnya produktivitas, tetapi lebih dikarenakan 
adanya privatisasi terminal peti kemas, win fall profit akibat terdepresinya nilai rupiah, 
dan terjadinya kenaikan tarif yang mulai diberlakukan pada tahun 2000. Pada analisis 
quick ratio yang merupakan rasio likuiditas yang lebih ketat daripada current ratio 
karena didalamnya memperhitungkan komponen persediaan yang dianggap aktiva 
lancar kurang likuid, juga menggambarkan kondisi yang sangat baik pada periode 
1997 - 2000, sedangkan untuk tahun 2001 rasionya hanya 0,6:1 yang dikategorikan 
kurang baik, dimana dalam banyak literatur, quick ratio 1:1 sudah dianggap cukup 
baik, karena rasio yang lebih tinggi dari itu mungkin menunjukkan kelebihan kas atau 
piutang. Untuk cash ratio, tahun 2000 posisinya sangat anjlok dan hanya mencapai 
5,83%, yang mengindikasikan bahwa di tahun tersebut posisi kas atau deposito 
menurun sangat tajam yang diakibatkan oleh pembayaran kewajiban lancar 
perusahaan yang jatuh tempo. Dari penelusuran laporan keuangan di tahun 2001, 
terlihat bahwa per 31 Desember 2001 terjadi lonjakan kewajiban lancar yang mencapai 
Rp1.578,6 miliar atau naik sebesar 288,25% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut 
terutama diakibatkan adanya pemindahbukuan hutang IMTN (Indonesian Medium 
Term Notes) yang akan jatuh tempo pada bulan April 2002 sebesar US$123.000.000 yang 
sebelumnya dicatat pada kelompok kewajiban jangka panjang. 

Posisi debt to assets ratio, pada tahun 1997 mencapai 347,93%, yang berarti 
bahwa jumlah hutang pada saat itu 3,4 kali lebih besar dari asset yang dimiliki, 
kemudian di tahun-tahun berikutnya rasionya turun drastis namun masih berada pada 
posisi hampir 2:1. Sementara debt to equity ratio yang merupakan perbandingan antara 
total hutang dengan modal, atau sampai seberapa jauh kemampuan modal sendiri 
yang disediakan untuk membayar hutang, ternyata dari tahun 1997 - 2001 kondisinya 
semakin buruk, yaitu > 100%, artinya jumlah hutang perusahaan jauh lebih besar dari 
modal yang dimiliki. Dari analisis 12 sampel cabang-cabang pelabuhan di Pelindo II 
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sebagaimana terlihat pada Gambar 4, terdapat 6 pelabuhan yang memiliki tingkat 
efisiensi keuangan yang relatif lebih rendah (< 50%) dari pelabuhan-pelabuhan lainnya 
dalam kelompok PT Pelindo II. Keenam pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan 
Bengkulu (13,23%), Sunda Kelapa (21,96%), Pangkal Balam (28,27%), Cirebon (30,63%), 
Tanjung Pandan (43,76%), dan Jambi (45,42%).  Dengan demikian, Aspek Keuangan 
Pelindo II ini diberi nilai weaknees (NW) = 80,0.  

Dari uraian kondisi keuangan jangka panjang di atas, dapat diprediksi bahwa 
untuk tahun mendatang PT Pelindo II akan mendapat tekanan lagi jika 
produktivitasnya mengalami kenaikan kurang signifikan. Tekanan tersebut juga akan 
terasa berat jika dalam mengejar kenaikan pendapatan akan selalu dikaitkan dengan 
upaya penyesuaian  tarif pelayanan jasa kepelabuhanan. Artinya daya kelola yang ada 
relatif kurang kondusif. Dengan demikian Aspek Keuangan PT Pelindo II ini diberi 
nilai timbang (NT) = - 4,0. 

    
b. PT Pelindo I 

Berdasarkan Lampiran 2, indikasi mengenai kesanggupan PT Pelindo I untuk 
membayar hutang jangka pendek dapat dilihat pada current ratio dimana sepanjang 
periode 1997 - 2001 posisinya sangat kuat/baik terutama pada tahun 1997 yang hampir 
8,5:1 dan tahun 1999 yang mencapai hampir 6:1 di tahun 2000. Namun untuk tahun 
2001, kemampuan jangka pendeknya menurun sangat drastis hingga mencapai hampir 
3:1. Posisi sebagaimana dialami pada tahun 2001 ini masih sangat baik bagi 
perusahaan. Pada analisis quick ratio yang merupakan rasio likuiditas yang lebih ketat 
daripada current ratio karena didalamnya memperhitungkan komponen persediaan 
yang dianggap aktiva lancar kurang likuid, juga menggambarkan kondisi yang sangat 
baik pada periode 1997 - 2000. Meskipun turun drastis pada tahun 2001, rasionya 
masih 2,8:1 yang dikategorikan masih sangat baik, di mana dalam banyak literatur, 
quick ratio 1:1 sudah dianggap cukup baik. Dengan demikian, kemungkinan  masih 
terdapat adanya kelebihan kas atau piutang. 

Posisi debt to assets ratio, yang merupakan perbandingan antara jumlah hutang 
terhadap aset yang dimiliki, makin naik dari 5,20% pada tahun 1997 dan terus 
meningkat menjadi 56,95% pada tahun 2001 atau boleh dikatakan naik rata-rata sekitar 
92,5% per tahun.  Sementara debt to equity ratio yang merupakan perbandingan antara 
total hutang dengan modal, atau sampai seberapa jauh kemampuan modal sendiri 
yang disediakan untuk membayar hutang, ternyata dari tahun 1997 - 2001 kondisinya 
semakin kurang menggembirakan, meskipun masih < 100%, yaitu naik dari 5,74% 
pada tahun 1997 menjadi 77,94% pada tahun 2001 atau boleh dikatakan naik rata-rata 
sekitar 107,6% per tahun.  Dari analisis 16 sampel cabang-cabang pelabuhan di Pelindo 
I sebagaimana terlihat pada Gambar 5, terdapat 9 pelabuhan yang memiliki tingkat 
efisiensi keuangan yang relatif lebih rendah (< 75%) dari pelabuhan-pelabuhan lainnya 
dalam kelompok PT Pelindo I. Kesembilan pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan 
Malahayati (10,17%), Kuala Langsa (23,30%), Selat Panjang (28,51%), Rengat (34,39%), 
Gunung Sitoli (41,76%), Bengkalis (52,92%), Dumai (57,74%), Tanjung Balai Asahan 
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(60,56%), dan Sibolga (65,11%). Dengan demikian, Aspek Keuangan Pelindo I ini diberi 
nilai weaknees (NW) = 50,0.  

Dari uraian kondisi keuangan jangka panjang di atas, dapat diprediksi bahwa 
untuk tahun-tahun mendatang PT Pelindo I akan mendapat tekanan lagi jika 
produktivitasnya mengalami kenaikan kurang signifikan. Tekanan tersebut juga akan 
terasa berat jika dalam mengejar kenaikan pendapatannya tidak dapat mengejar target 
tetapi akan selalu dikaitkan dengan upaya penyesuaian tarif pelayanan jasa 
kepelabuhanan. Dengan demikian daya kelola pada Aspek Keuangan PT Pelindo I ini 
diberi nilai timbang (NT) = - 2,0. Atas penilaian tersebut diatas, maka Nilai Weaknees 
(NW) rata-rata pada Aspek Keuangan ini adalah = 65,0 dan Nilai Timbang (NT) rata-
ratanya adalah = - 3,0. Dengan demikian, setelah penggabungan Nilai Kinerja (NK) 
Aspek Keuangan menjadi= - 195. 
 
3.5.2 Penilaian Kelayakan Penggabungan Pada Aspek Kepengusahaan  
a. PT Pelindo II 

Berdasarkan Lampiran 1, perkembangan ROI PT Pelindo II dalam kurun waktu 
5 tahun terakhir, 1997 - 2001, dapat disimpulkan bahwa tingkat ROI rata-rata masih 
dibawah suku bunga perbankan (deposito) yaitu sekitar 7%, artinya investasi yang 
dijalankan oleh Pelindo II masih bersifat slow yielding. Dalam kurun 5 tahun tersebut, 
ROI yang sangat menjanjikan hanya terjadi di tahun 1999 yang jika ditelusuri lebih 
mendalam bukan menggambarkan kinerja ROI yang dihasilkan dari pendapatan 
operasional segmen pelayanan jasa kepelabuhanan. 

Berdasarkan hasil analisis dari laporan keuangan terakhir, khususnya 
menyangkut pendapatan usaha seperti terlihat pada Lampiran 2, terdapat hal-hal yang 
menarik, antara lain : (i) kontribusi pendapatan terbesar di tahun 1988 adalah dari 
pelayanan peti kemas yang mencapai 57,49% dari total pendapatan usaha. Sedangkan 
tahun 1999, dominasi pelayanan peti kemas tergeser oleh pendapatan pelayanan jasa 
kapal yang mencapai 30,56% dimana pelayanan peti kemas ada di urutan kedua 
dengan kontribusi sebesar 22,78%. Tahun 2000 pendapatan dari pelayanan jasa kapal 
masih memberikan kontribusi terbesar bahkan prosentase sumbangan dari segmen 
usaha ini semakin meningkat pada tahun 2001, (ii) Peningkatan pendapatan di segmen 
pelayanan jasa kapal ini lebih banyak didongkrak oleh spread yang sangat tajam antara 
Rupiah terhadap US Dolar, disamping juga karena hampir 60% produktivitas 
kunjungan kapal merupakan pelayanan luar negeri, baik tramper maupun liner, serta 
adanya kenaikan tarif yang diberlakukan pada tahun 2000, dan (iii) Penurunan 
pendapatan usaha pelayanan peti kemas pada tahun 1999 s/d 2001 dibandingkan 
tahun 1998 adalah diakibatkan adanya privatisasi pelayanan terminal peti kemas pada 
tahun 1999. Akibatnya potensi pendapatan sebagaimana gambaran tahun 1998 
menjadi jauh menurun walaupun ditambah dengan pendapatan royalti dari PT Jakarta 
International Container Terminal (JICT). Artinya, sejak adanya privatisasi pelayanan 
terminal peti kemas yang sekarang menjadi PT JICT, PT Pelindo II telah kehilangan 
potential income rata-rata sekitar Rp. 465.754.403.800,- per tahun, dan belum 
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memperhitungkan hasil privatisasi pelayanan terminal bersangkutan yang mencapai 
Rp. 1,3 trilyun lebih.  Dengan demikian, Aspek Kepengusahaan PT Pelindo II ini diberi 
nilai weaknees (NW) = 90,0. Keberpihakan pada sektor swasta sebagaimana tergambar 
pada penjelasan diatas menunjukkan kepengusahaan dalam arti kemandirian menjadi 
tidak tegas dan kurang akuntabel dimana keterpurukan BUMN pada umumnya 
seolah-olah menjadi barometer ketidakberdayaan semua BUMN sehingga melepas aset 
yang justru hasilnya yang paling besar menjadi tanda tanya.  

PT EDI (anak perusahaan PT Pelindo II) merupakan satu-satunya segmen 
usaha yang memiliki kontribusi pendapatan paling rendah terhadap pendapatan total. 
Penyebab demikian diduga mayoritas pengguna jasa kepelabuhanan Tanjung Priok 
tidak mempunyai akses atau fasilitas EDI sehingga pendapatan yang diperoleh relatif 
kecil. Di pihak lain, bisa juga diakibatkan oleh lemahnya pemasaran sehingga 
perusahaan pelanggan relatif konstan dari tahun ke tahun, atau bisa juga dinilai terlalu 
mahal sehingga menimbulkan keraguan dari perusahaan pengguna jasa 
kepelabuhanan. Dengan demikian, Aspek Kepengusahaan PT Pelindo II ini diberi nilai 
timbang (NT) = - 3,0.  
 
b. PT Pelindo I 

Berdasarkan Lampiran 2, perkembangan ROI PT Pelindo I dalam kurun waktu 
5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa tingkat ROI rata-rata masih sedikit 
dibawah suku bunga perbankan (deposito) yaitu sekitar 13,68%, artinya investasi yang 
dijalankan oleh Pelindo I mulai growth yielding. Dalam kurun 5 tahun tersebut, mulai 
tahun 1998, ROI dapat mencapai diatas 10 atau rata-rata mencapai sekitar 16%, suatu 
hal yang cukup berprestasi jika dilihat dari kegiatan usaha jasa kepelabuhanan pada 
umumnya.  

Berdasarkan hasil analisis dari laporan keuangan terakhir, khususnya 
menyangkut pendapatan usaha, mulai tahun 1998 terlihat adanya kebangkitan usaha, 
terutama terlihat peningkatan yang sangat drastis pada segmen pelayanan jasa kapal, 
pelayanan terminal peti kemas dan pelayanan  pelabuhan/dermaga khusus seperti 
terlihat pada Lampiran Khusus, tabel Laba/Rugi, yang selanjutnya dijelaskan sebagai 
berikut: (i) kontribusi pendapatan terbesar mulai 1997 s/d 2000 adalah pendapatan 
pelayanan jasa kapal. Tahun 2000 pendapatan dari pelayanan jasa kapal tetap 
memberikan kontribusi terbesar bahkan prosentase sumbangan dari segmen usaha ini 
semakin meningkat yaitu sebesar 37,30% pada tahun 2000 menjadi 37,58% pada tahun 
2001. Namun pada tahun 2001 posisi pertama tergeser oleh pendapatan pelayanan 
terminal peti kemas dimana kontribusi yang diberikan sekitar 33,26% pada tahun 2000 
dan meningkat menjadi 37,93% pada tahun 2001. Hal ini mungkin akan menjadi lebih 
besar lagi nilainya pada tahun 2002, dan (ii) Survivenya pendapatan usaha pelayanan 
peti kemas adalah karena dipertahankannya dalam sistem pengelolaan, dimana untuk 
mengelola jasa pelayanan peti kemas dilakukan melalui suatu Lembaga Usaha 
Terminal Peti Kemas (UTPK) Belawan yang dilakukan sejak tahun 1998, namun masih 
tetap dalam pengelolaan administrasi dan keuangan oleh PT Pelindo I sehingga PT 
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Pelindo I tidak kehilangan potential incomenya. Dengan demikian, Aspek 
Kepengusahaan PT Pelindo I ini diberi nilai weakness (NW) = 30,0. 

Keberpihakan PT Pelindo I kepada sektor swasta nampaknya belum tergambar 
sehingga kepengusahaan dalam arti kemandirian menjadi lebih akuntabel. Dengan 
demikian, Aspek Kepengusahaan PT Pelindo I ini diberi nilai timbang (NT) = + 2,0. 
Atas penilaian tersebut diatas, maka Nilai Weakness (NW) rata-rata pada Aspek 
Kepengusahaan adalah = 60,0 dan Nilai Timbang (NT) rata-ratanya adalah = -0,5. 
Dengan demikian, setelah penggabungan Nilai Kinerja (NK) Aspek Kepengusahaan 
= - 30 
 
3.5.3 Penilaian Aspek Operasional Pelabuhan 
a. PT Pelindo II 

Mengamati kinerja pelayanan operasional PT Pelindo II dalam kurun waktu 5 
tahun tersebut, terutama pada pelabuhan andalan, terlihat berfluktuasi walaupun 
pada jasa-jasa tertentu juga ada yang mengalami perbaikan. Produktivitas bongkar 
muat luar negeri per jam pada 4 pelabuhan andalan di PT Pelindo II tergambar tidak 
adanya peningkatan bahkan terlihat sangat fluktuatif dan kurang konsisten. Turunnya 
kinerja pelayanan dari jasa tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
seperti kondisi peralatan yang sudah tua, kemampuan tenaga kerja yang kurang 
memadai, pengaturan sandar kapal yang kurang optimal, kondisi keamanan daerah 
sekitar pelabuhan yang kurang kondusif, serta kerja sama dengan unit-unit kerja intern 
terkait yang kurang koordinatif. 

Dari analisis 12 sampel cabang-cabang pelabuhan di Pelindo II sebagaimana 
terlihat pada Gambar 4, terdapat 6 pelabuhan yang memiliki tingkat efisiensi fisik 
relatif lebih rendah (< 75%) dibandingkan dengan pelabuhan lainnya dalam kelompok 
PT Pelindo II. Keenam pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Bengkulu (31,25%), 
Tanjung Priok (32,03%), Pontianak (55,55%), Cirebon (61,92%), Tanjung Pandan 
(62,29%), dan Teluk Bayur (70,87%). Mencermati indikator kinerja operasional PT 
Pelindo II dan memperhatikan tingkat nilai pelayanan masing-masing jasa (level of 
service) yang sekaligus juga merupakan gambaran tingkat efisiensi operasional secara 
menyeluruh baik ditinjau dari pihak pelabuhan selaku operator, maupun pemakai jasa 
dalam menghadapi ekonomi biaya tinggi, maka efisiensi pola kegiatan operasional 
pelabuhan memerlukan perhatian khusus secara terus menerus. Tingkat produktivitas 
pelayanan di dermaga konvensional nampaknya tidak menjadi program bahkan 
terlihat sudah ditinggalkan kecuali di pelabuhan Tanjung Priok. Terlihat kondisi 
bahwa belum semua pelabuhan mempunyai unit pelayanan peti kemas  (UTPK) 
kecuali hanya di pelabuhan Tanjung Priok, Panjang dan Palembang. Dengan demikian, 
Aspek Operasional Pelabuhan PT Pelindo II ini diberi nilai weakness (NW) = 40,0. 

Menyimak kinerja pelayanan yang dikemukakan di atas, dan upaya dalam 
memperbaiki kinerja sebagaimana yang disepakati Direktorat Jenderal Perhubungan 
Laut dalam standard level of services yang wajar dan layak, dan dapat ditingkatkan 
setiap tahunnya, maka khususnya 4 pelabuhan andalan di PT Pelindo II dengan 
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kinerja yang berfluktuasi dari tahun ke tahun, dan secara umum juga pada pelabuhan-
pelabuhan kecil yang ada di PT Pelindo II, menunjukkan berada pada tingkat di 
bawah wajar atau standar. Dengan demikian, Aspek Operasional Pelabuhan PT 
Pelindo II ini diberi nilai timbang (NT) = - 2,0.   

                
b. PT Pelindo I 

Dari analisis 16 sampel cabang-cabang pelabuhan di Pelindo I sebagaimana 
terlihat pada Gambar 5, terdapat 7 pelabuhan yang memiliki tingkat efisiensi fisik 
relatif lebih rendah (< 75%) dibandingkan dengan lainnya dalam kelompok PT Pelindo 
I. Ketujuh pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Kuala Langsa (43,04%), Malahayati 
(44,63%), Selat Panjang (44,82%), Gunung Sitoli (50,94%), Rengat (52,87%), Bengkalis 
(60,44%), dan Tanjung Balai Asahan (65,52%). Mencermati indikator kinerja 
operasional PT Pelindo I dan memperhatikan tingkat nilai pelayanan masing-masing 
jasa (level of service) yang sekaligus juga merupakan gambaran tingkat efisiensi 
operasional secara menyeluruh baik ditinjau dari pihak pelabuhan selaku operator, 
maupun pemakai jasa dalam menghadapi ekonomi biaya tinggi, maka efisiensi pola 
kegiatan operasional pelabuhan memerlukan perhatian khusus secara terus menerus. 
Tingkat produktivitas pelayanan di dermaga konvensional nampaknya tidak menjadi 
program bahkan terlihat sudah ditinggalkan kecuali di Pelabuhan Belawan. Nampak 
bahwa belum semua pelabuhan andalan mempunyai unit pelayanan peti kemas  
(UTPK) kecuali hanya di pelabuhan Belawan. Dengan demikian, Aspek Operasional 
Pelabuhan PT Pelindo I ini diberi nilai weakness (NW) = 50,0. 

Menyimak kinerja pelayanan yang dikemukakan diatas, dan upaya dalam 
memperbaiki kinerja sebagaimana yang disepakati Direktorat Jenderal Perhubungan 
Laut dalam standard level of services yang wajar dan layak, dan dapat ditingkatkan 
setiap tahunnya, maka khususnya 4 pelabuhan andalan di PT Pelindo I dengan kinerja 
yang berfluktuasi dari tahun ke tahun, dan umumnya juga pada pelabuhan-pelabuhan 
kecil yang ada di PT Pelindo I, menunjukkan berada pada tingkat dibawah wajar atau 
standar. Dengan demikian, Aspek Operasional Pelabuhan PT Pelindo I ini diberi nilai 
timbang (NT) = - 2,0.  

Atas penilaian tersebut diatas, maka Nilai Weakness (NW) rata-rata pada 
Aspek Operasional Pelabuhan ini adalah = 45,0 dan Nilai Timbang (NT) rata-ratanya 
adalah = - 2,0. Dengan demikian setelah penggabungan Nilai Kinerja (NK) Aspek 
Operasional Pelabuhan ini menjadi = - 90. Dari hasil penilaian tersebut, disimpulkan 
dalam bentuk tabel seperti terlihat pada Tabel berikut. 

Tabel 5. Analisis Nilai Terhadap Merger 

No. ASPEK NW RATA-
RATA 

NT RATA-
RATA 

NILAI KINERJA 

1. Keuangan 65,0 - 3,0 - 195,0 
2. Kepengusahaan 60,0 - 0,5 - 30,0 
3. Operasional Pelabuhan 45,0 - 2,0 - 90,0 

Total Nilai Kinerja (NK) Merger - 315,5 
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IV. Penutup 
4.1 Simpulan 

Dari analisis yang dilakukan pada bab–bab sebelumnya, dapat ditarik 
koherensi hal-hal sebagai berikut: 
1. Analisis keuangan dengan menggunakan metode DEA untuk mengukur tingkat 

efisiensi keuangan relatif  dimana input di-proxy dari total aset, biaya usaha, 
modal usaha, dan total kewajiban yang meliputi hutang jangka pendek dan 
jangka penjang dan output di-proxy dari laba kotor (earning before tax) serta total 
pendapatan; menunjukkan bahwa di lingkungan PT (Persero) Pelabuhan 
Indonesia II yang memiliki tingkat efisiensi keuangan relatif didominasi oleh 
cabang-cabang kelas I seperti pelabuhan Palembang, Teluk Bayur dan Pontianak. 
Sedangkan pelabuhan cabang kelas II hanya di pelabuhan Banten. Di antara 
pelabuhan Utama yang memiliki tingkat efisiensi keuangan relatif hanya di 
pelabuhan Panjang. 

2. Dari 16 sampel cabang pelabuhan di Wilayah Pelindo I yang di analisis, ternyata 
terdapat 9 pelabuhan yang memiliki tingkat efisiensi keuangan relatif rendah (≤ 
75%) yaitu pelabuhan Malahayati, Kuala Langsa, Selat Panjang, Rengat, Gunung 
Sitoli, Bengkalis, Dumai, Tanjung Asahan, dan Sibolga. Sedangkan 7 pelabuhan 
cabang lainnya, memiliki tingkat efisiensi keuangan relatif tinggi yaitu pelabuhan 
Lhokseumawe, UTPK Belawan, Tanjung Balai Karimun, Belawan, Tembilahan, 
Tanjung Pinang, dan Pekan Baru. 

3. Kenaikan pendapatan yang diperoleh kedua BUMN ini pada tahun 1998 sampai 
dengan tahun 2002 lebih dipicu oleh pendapatan yang sifatnya non operating (win 
fall profit), kenaikan tarif terutama pada tahun 2000, privatisasi JICT, kenaikan 
tarif petikemas tahun 2002. Sementara pengaruh pendapatan yang diperoleh dari 
kenaikan produksi relatif sedikit seiring dengan tingkat produksi yang ada pada 
kurun waktu tersebut. Di pihak lain, nilai piutang usaha (bed debt) di tahun 2001 
di Pelindo II telah mencapai Rp 90,6 milyar atau sekitar 28,09% dari perolehan 
laba usaha di tahun yang sama.  

4. Tahun 2000 terdapat 6 pelabuhan cabang/UPT yang masih merugi di lingkungan 
PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dan jumlah menurun menjadi 5 cabang/UPT 
yang masih merugi pada tahun 2001.  Sedangkan di lingkungan PT (Persero) 
Pelabuhan Indonesia I, jumlah pelabuhan cabang yang merugi di tahun 2000 
adalah 7 cabang dan jumlahnya naik menjadi 9 cabang di tahun 2001. Dari segi 
hasil usaha, terutama operating ratio dan working ratio kedua BUMN ini sangat 
kondusif dan sangat signifikan. Namun dalam hal ROI, usaha di sektor pelayanan 
jasa kepelabuhanan kurang memiliki nilai kompetitif. 

5. Analisis operasional didasarkan atas penilaian terhadap kinerja pelayanan yang 
dihasilkan oleh masing-masing 4 pelabuhan sampel yakni Belawan, Dumai, 
Pekanbaru, dan Lhokseumawe untuk Pelindo I dan pelabuhan Tanjung Priok, 
Panjang, Palembang serta pelabuhan Pontianak di Pelindo II. Secara umum 
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masing-masing pelabuhan cabang sampel tersebut kinerjanya berada pada tingkat 
di bawah kewajaran, meskipun sangat fluktuatif. 

6. Analisis nilai manajerial terhadap merger didasarkan atas konsideran nilai 
weakness, nilai timbang, dan nilai kinerja terhadap 3 aspek yang menjadi obyek 
penelitian yakni aspek keuangan, kepengusahaan, dan operasional pelabuhan. 
Hasil akhir nilai kinerja secara totalitas menunjukkan angka negatif. Kondisi 
demikian mengindikasikan sebagian dari ketujuh aspek di atas masih perlu 
dilakukan pembenahan secara manajerial agar dapat memperbaiki nilai weakness 
dan menaikkan nilai timbang.  

 
4.2 Rekomendasi 
1. Dengan hasil analisis terhadap merger menunjukkan nilai negatif, sebelum 

rencana tersebut dilaksanakan seyogyanya dilakukan perbaikan/pembenahan 
terhadap aspek-aspek yang menyumbangkan nilai kinerja negatif, seperti: 
Keuangan, Pengusahaan, dan Operasional Pelabuhan. Perlunya peningkatan 
kinerja keuangan terutama menyangkut likuiditas dan solvabilitas melalui 
penurunan proporsi deviden dari pendapatan yang diperoleh serta memperkecil 
nilai bed debt. Program ini dibutuhkan paling tidak untuk jangka waktu 3 tahun 
agar masing-masing BUMN berkesempatan untuk memperbaiki kinerja 
keuangannya. Langkah ini patut dipertimbangkan karena akan mengeliminir 
pandangan bahwa rencana merger yang akan dilakukan adalah untuk meng-cover 
salah satu BUMN dari kesulitan ekonomi.  

2. Perlunya penyehatan pelabuhan-pelabuhan cabang yang secara ekonomis masih 
defisit/merugi. Perlu dipertimbangkan bahwa mekanisme merger antara PT 
(Persero) Pelabuhan Indonesia I dan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II jika 
benar-benar dilaksanakan, dipilih cara merger “peleburan” atau yang juga 
dikenal sebagai “konsolidasi”. Perlu juga dipertimbangkan bentuk-bentuk 
penggabungan melalui mekanisme lain  selain merger yakni seperti holding.  
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Lampiran 1 
Laporan Keuangan Ringkas PT Pelindo II, Tahun 1997 s.d. 2001 

(dalam juta Rp) 

Penjualan/         Biaya Laba Laba Aktiva Aktiva Total Hutang Hutang  
Pendapatan         Operasi Sblm Setelah Lancar Tetap Aktiva Jangka Jangka Modal  No   Nama Port Tahun

    Pajak Pajak       Pendek Panjang   

1. 
PT Pelindo 
II 1997          693.662,16 463.081,54 230.580,63 180.302,85 281.356,09 3.506.812,95 3.942.012,94 239.536,55 1.133.006,12 2.792.277,54

    1998 1.370.021,85 847.503,94 522.517,90      363.720,60 448.287,60 2.784.569,30 3.343.098,52 304.839,69 2.208.993,96 1.484.952,68 
    1999 1.954.104,59 739.180,86 1.214.923,73     887.493,14 1.712.991,91 2.644.942,25 4.560.803,84 736.773,13 1.546.407,68 2.165.174,67 
    2000 1.439.637,35 1.210.019,17 229.618,18     204.141,90 1.177.363,65 2.767.135,76 4.334.075,63 398.764,50 1.928.462,35 1.868.753,77 
    2001 2.301.370,47 1.872.651,59 428.718,88     360.771,07 944.518,66 2.765.087,04 4.175.343,09 1.493.976,83 565.926,09 1.966.036,52 

 

      Perse- Current Quick Gross Profit  Net Profit Earning 
Net 

Earning    ROR on
Total 
Debt 

Total 
Debt Long Term

No         Nama Port Tahun diaan Ratio Ratio Margin Margin Power Power
Net 

Worth to  to  Debt to 

                  (ROI) (ROE) Equity  
Cap 

Assets   Equity

1. 
PT Pelindo 
II 1997 9.486,16    117,46     113,50           33,24         25,99         6,58  

  
4,57            6,46          49,15            34,82           40,58  

    1998 11.450,05    147,06     143,30           38,14         26,55       18,76  
  

10,88          24,49         169,29            75,19         148,76  

    1999 9.777,25    232,50     231,17           62,17         45,42       45,93  
  

19,46          40,99         105,45            50,06           71,42  

    2000 11.301,46    295,25     292,42           15,95         14,18         8,30  
  

4,71          10,92         124,53            53,70         103,20  

    2001 12.054,20      63,22      62,41           18,63         15,68       15,50  
  

8,64          18,35         104,77            49,33           28,79  
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Lampiran 2 
Laporan Keuangan Ringkas PT Pelindo I 

Tahun 1997 s.d. 2001 
(dalam juta Rp) 

Penjualan/         Biaya Laba Laba Aktiva Aktiva Total Hutang Hutang  Perse- 
Pendapatan         Operasi Sebelum Setelah Lancar Tetap Aktiva Jangka Jangka  Modal diaan  No   Nama Port Tahun

    Pajak Pajak       Pendek Panjang     

1. 
PT Pelindo 
I 1997             145.254,46 79.074,02 66.180,45 51.869,37 169.307,40 972.138,84 171.930,21 20.089,33 79.391,52 1.072.449,36 536,81

    1998 355.822,13 126.247,87 229.574,26 179.259,96       361.622,53 972.676,46 1.375.644,94 69.490,80 85.572,82 1.220.581,33 1.047,40  
    1999 330.016,33 153.023,20 176.993,12 138.568,35       301.833,94 402.816,27 820.043,07 53.914,10 137.438,34 628.690,63 1.985,31  
    2000 412.776,89 189.865,31 222.911,58 160.526,94         388.388,70 390.209,89 920.560,58 76.486,29 86.808,28 757.266,32 2.907,15
    2001 406.009,57 319.059,14 86.950,43 14.657,90        449.775,31 427.037,82 1.007.118,50 156.800,40 98.430,62 752.157,48 2.653,95  

 
 

No     Nama Port Tahun Current Quick
Gross 
Profit  

Net 
Profit Earning Net Earning ROR on Total Debt Total Debt 

Long 
Term 

     Ratio Ratio Margin Margin Power Power Net Worth to  to  Debt to 

                (ROI) (ROE) Equity  Cap Assets Equity  

1. 
PT Pelindo 
I 1997     842,77       840,10          45,56         35,71         38,49         30,17         4,84             9,28         57,86           7,40  

    1998      520,39      518,88          64,52         50,38         16,69         13,03       14,69           12,70         11,27           7,01  
    1999      559,84       556,16          53,63         41,99         21,58         16,90       22,04           30,44         23,33         21,86  
    2000      507,79       503,99          54,00         38,89         24,21         17,44       21,20           21,56         17,74         11,46  
    2001      286,85       285,15          21,42           3,61           8,63           1,46         1,95           33,93         25,34         13,09  
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Lampiran 3 
Simulasi Laporan Keuangan Laba Rugi PT (Persero) Pelindo I & II, Berdasarkan Data Eksisting Tahun 1998 s/d 2002 

(dalam juta rupiah) 

    1998 1999 2000 2001 
No              Uraian PI PII TOTAL PI PII TOTAL PI PII TOTAL PI PII TOTAL

                            
A              Pendapatan*) 258.145 951.191 1.209.335 268.293 760.459 1.028.752 286.797 968.689 1.255.486 454.994 974.492 1.429.487
B              Beban Usaha 117.836 581.806 699.642 130.288 443.271 573.559 161.963 527.713 689.676 296.701 665.130 961.831
               Laba (Rugi) Usaha 140.309 369.385 509.694 138.005 317.188 455.193 124.834 440.976 565.810 158.293 309.363 467.656
C Pendapatan (Beban)                         
  Diluar Usaha                         
  * Pendapatan Diluar Usaha 97.678 323.504 421.182 61.724 104.025 165.748 125.980 432.562 558.542 104.892 98.877 203.769 
               * Beban Usaha -8.412 -261.690 -270.102 -22.735 -291.756 -314.491 -27.902 -681.211 -709.113 -22.358 -320.805 -343.163
  Selisih Pendapatan (Beban)                          
               (Beban) Usaha 89.265 61.814 151.080 38.988 -187.731 -148.743 98.077 -248.649 -150.572 82.533 -221.927 -139.394
  Laba (Rugi) Sebelum                         
               Beban Penugasan 229.574 431.199 660.773 176.993 129.457 306.450 222.912 192.327 415.238 240.827 87.435 328.262
D Beban Penugasan   4.008 4.008   4.154 4.154   1.095 1.095     0 
  Laba (Rugi) Sebelum                         
  Beban Pos Luar Biasa   427.191 656.765   125.303 302.296   191.232 414.143   87.435 328.262 
E Pos Luar Biasa   95.327 95.327   1.089.621 1.089.621   31.040 31.040   341.284 341.284 
  Laba (Rugi) Sbl Pajak 229.574 522.518 752.092 176.993 1.214.924 1.391.917 222.912 222.272 445.184 240.827 428.719 669.546 
G Beban  Pph Badan 50.314 158.797 209.112 38.425 327.431 365.855 62.385 25.476 87.861 72.293 67.948 140.240 
  Laba (Rugi) Sebelum                         
  Hak Minoritas   363.721 363.721   887.493 887.493   196.796 196.796   360.771 360.771 
  Hak Minoritas   -7.038 -7.038   -6.226 -6.226   -3.515 -3.515   -3.626 -3.626 
  Laba Bersih 179.260 356.682 535.942 138.568      881.267 1.019.836 160.527 193.281 353.808 168.534 357.145 525.679 
  KENAIKAN/PENURUNAN LABA BERSIH (%)        90,29 -65,31 48,58 
 *) Sudah Termasuk Reduksi Pendapatan            
 P I  = PT (Persero) PELABUHAN INDONESIA I            

             P II = PT (Persero) PELABUHAN INDONESIA II
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Lampiran 4 

Simulasi  Laba Rugi PT (Persero) Pelindo I & II Berdasarkan Prediksi Tahun 2002 s/d 2005 
(dalam jutaan rupiah) 

    2002 2003 **) 2004 ***) 2005 

No              Uraian PI PII TOTAL PI PII TOTAL PI PII TOTAL PI PII TOTAL

A PENDAPATAN*) 568,743 1,266,840 1,835,583 551,680 1,203,498 1,755,178 565,472 1,323,848 1,889,320 585,264 1,370,182 1,955,446 

B BEBAN USAHA 385,711 847,616 1,233,328 520,709 1,101,902 1,622,611 546,745 1,156,997 1,703,742 519,408 1,214,846 1,734,254 

  LABA (RUGI) USAHA 183,032 419,224 602,255 30,971 101,596 132,567 18,727 166,851 185,578 65,856 155,336 221,192 
C PENDAPATAN (BEBAN)                         
  DILUAR USAHA                         

  
* Pendapatan Diluar 
Usaha 96,500 943,067 1,039,568 86,850 867,622 954,472 78,165 902,326 980,492 74,257 875,257 949,514 

  * Beban Usaha -21,240 -728,566 -749,807 -25,489 -794,137 -819,626 -31,861 -833,844 -865,705 -32,179 -808,827 -841,008 

  
Selisih Pendapatan 
(Beban)                          

  (Beban) Usaha 75,260 214,501 289,761 61,362 73,484 134,846 46,304 68,482 114,787 42,078 66,428 108,506 
  LABA (RUGI) SEBELUM                         
  BEBAN PENUGASAN 258,292 633,724 892,016 92,332 175,081 267,413 65,032 235,334 300,365 107,934 221,764 329,698 

D BEBAN PENUGASAN 0 0 0 0 0 0 1,850 1,500 3,350 1,943 1,575 3,518 
  LABA (RUGI) SEBELUM                         
  BEBAN POS LUAR BIASA 258,292 633,724 892,016 92,332 175,081 267,413 63,182 233,834 297,015 105,991 220,189 326,180 
E POS LUAR BIASA 0 0   0 0   0 0         
  LABA (RUGI) SBL PAJAK 258,292 633,724 892,016 92,332 175,081 267,413 63,182 233,834 297,015 105,991 220,189 326,180 
F BEBAN  PPH BADAN 40,294 98,227 138,521 14,312 27,138 41,449 9,793 36,244 46,037 16,429 34,129 50,558 
  LABA (RUGI) SEBELUM                         
  HAK MINORITAS 217,998 535,497 753,495 78,021 147,943 225,964 53,389 197,589 250,978 89,562 186,059 275,622 
  HAK MINORITAS 0 -3,264 -3,264 0 -3,100 -3,100 0 -2,790 -2,790 0 -2,511 -2,511 
  LABA BERSIH 217,998 532,233 750,232 78,021 144,843 222,864 53,389 194,799 248,188 89,562 183,548 273,111 
  KENAIKAN/PENURUNAN                       
  LABA BERSIH (%)           -70.29     11.36     10.04 

 
*) Sudah Termasuk Reduksi 
Pendapatan            

 **) Perkiraan Mulai Merger            
          ***) Penyelenggaraan Pesta Demokrasi di Indonesia (pemilu) 
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