
1 

Analisis komparatif laporan arus kas 

 pada PT.(persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Cirebon periode 2000-2002 

 

Oleh : 

Rezky Amalia 

NIM : F 3300202 

 

BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang Masalah 

Di dalam sistem perekonomian negara kita, perusahaan swasta memegang 

peranan penting dalam proses pembangunan bangsa. Hal ini sesuai dengan 

sasaran pembangunan nasional yang menetapkan pembangunan dengan 

bertumpu pada kekuatan sendiri. Selain sebagai unit usaha yang dituntut untuk 

memperoleh laba yang layak dan sebagai salah satu sumber pendapatan negara, 

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Cirebon juga merupakan agen 

pembangun yang harus tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas. 

Dalam hal ini penulis mengambil penelitian di PT. (Persero) Pelabuhan 

Indonesia II Cabang Cirebon karena data dan informasi yang diperlukan lebih 

mudah dibandingkan dengan kantor cabang yang lain dilihat dari lokasi 

wilayah. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Cirebon yang 

merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara di Propinsi Jawa Barat yang 

kegiatan pokoknya adalah memenuhi pelayanan jasa di lingkungan kerja 
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pelabuhan Cirebon, yaitu pelayanan jasa kapal dan lalu lintas barang. Dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang 

Cirebon diharapkan mampu membiayai sendiri tanpa bantuan pemerintah dan 

harus berusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba. Hal ini dapat dicapai 

apabila PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Cirebon dapat mengelola 

dana yang ada dengan baik. Oleh karena itu PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia 

II Cabang Cirebon harus menyusun Laporan Keuangan untuk mengetahui 

dengan jelas tentang sumber-sumber dana dan penggunaannya. 

Salah satu analisis yang dapat digunakan dan sangat penting untuk 

diketahui adalah analisis sumber dan penggunaan kas atau disebut laporan arus 

kas, laporan ini berguna bagi para investor, kreditur, dan pihak lainnya dalam 

menilai potensi laba perusahaan. Selain itu, laporan ini juga sebagai dasar 

untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utangnya yang telah jatuh 

tempo. 

Laporan Arus Kas berbeda dengan laporan laba rugi, khususnya yang 

dalam penyusunannya menggunakan dasar waktu atau accrual basis, karena 

laporan arus kas merupakan ringkasan transaksi keuangan yang berhubungan 

dengan kas tanpa memperhatikan hubungannya dengan penghasilan yang 

diperoleh maupun biaya – biaya yang terjadi. Subyek laporan arus kas adalah 

sumber dan penggunaan kas, sedangkan laporan laba rugi adalah penghasilan 

yang direalisasi atau diperoleh dan biaya yang terjadi tanpa memperhatikan 

apakah penghasilan itu sudah diterima uangnya atau belum dan apakah biaya–

biaya itu sudah dibayar per kas atau belum. 
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 Dasar yang digunakan dalam menyusun laporan laba rugi adalah dasar 

tunai atau cash basis, yaitu penghasilan baru diakui bila sudah diterima 

uangnya dan biaya diakui bila sudah dibayar tunai atau per kas, dalam hal ini 

laporan laba rugi menunjukkan sumber yang berasal dari operasi perusahaan. 

Tetapi perlu diperhatikan bahwa sumber kas tidak hanya dari operasi tetapi 

masih banyak sumber–sumber penerimaan kas lainnya, begitu pula dalam hal 

pengeluaran. Oleh karena itu, laporan arus kas scopenya lebih luas daripada 

laporan laba rugi baik yang penyusunannya berdasarkan cash basis maupun 

accrual basis. 

Adapun dalam penyajian laporan arus kas yang digunakan oleh PT. 

(Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Cirebon menggunakan metode 

langsung mengingat PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Cirebon 

merupakan salah satu cabang yang merugi sehingga sebagaimana sumber 

dananya harus mendapatkan dropping (bantuan dana) dari kantor pusat.  

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia 

II Cabang Cirebon mampu meningkatkan kinerja keuangannya yang dapat di 

buktikan bahwa selama periode tahun 2000-2002 penerimaan kas dapat 

dilakukan secara optimal, yaitu dengan cara : Meningkatkan kinerja dan 

profesionalime pengelolaan piutang usaha perusahaan melalui intensifikasi 

penagihan dengan sasaran akhir tercapainya saldo piutang serendah mungkin 

dengan cara pemberlakuan pelayanan jasa dengan sistem pengenaan uang 

jaminan berupa uper. Adapun sebagaimana telah diupayakan dalam 

meningkatkan kinerja keuangannya PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II 
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Cabang Cirebon juga mengalami hambatan-hambatan yang tidak mungkin 

dihindari, dari hasil penelitian yang penulis ketahui hambatan tersebut berasal 

dari tertunggaknya pembayaran dari pengguna jasa sehingga penyelesaian 

piutang macet dilimpahkan pengurusannya melalui KP3N dan untuk piutang 

yang sulit pencairannya diusulkan untuk dihapuskan. Laporan arus kas pada 

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Cirebon mengklasifikasikan 

transaksi berdasarkan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.  

Sehubungan dengan uraian di atas maka penulis mencoba untuk melakukan 

suatu penelitian mengenai laporan arus kas pada PT. (Persero) Pelabuhan 

Indonesia II Cabang Cirebon, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam judul 

: “Analisis Komparatif Laporan Arus Kas Pada PT. (Persero) Pelabuhan 

Indonesia II Cabang Cirebon Periode 2000-2002“. 

 

2. Perumusan Masalah 

1. Kelemahan-kelemahan apakah yang terdapat dalam laporan arus kas pada 

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Cirebon selama periode 

tahun 2000-2002 dan usaha-usaha yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan arus kasnya ? 

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab laporan arus kas pada PT. 

(Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Cirebon selama periode tahun 

2000-2002 mengalami peningkatan ?  

 

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
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3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kelemahan yang terdapat dalam laporan arus kas 

pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Cirebon selama 

periode tahun 2000-20002 dan usaha yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan arus kasnya ? 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab laporan arus kas pada 

PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang selama periode tahun 

2000-2002 mengalami peningkatan yang berarti.  

 

3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi perusahaan, sebagai sumber informasi masukan dalam 

memahami dan menilai kinerja perusahaan juga sebagai dasar bahan 

partimbangan dalam mengambil keputusan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat mendorong timbulnya 

penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang dengan 

berbagai fenomena yang mungkin terjadi sehubungan dengan 

konsistensi laporan keuangan sebagai prinsip dasar akuntansi serta 

referensi bagi pembaca khususnya mahasiswa jurusan akuntansi 

yang akan menyusun Tugas Akhir.  

 

4. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari : 
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a. Data primer yang penulis dapatkan secara langsung dari laporan 

keuangan pada PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Cirebon. 

b. Data sekunder yang mendukung penulisan penelitian yaitu dari 

referensi buku-buku, wawancara, serta media elektronik yaitu internet. 

 

2. Teknik dan Metode Analisis Data 

Tujuan setiap metode dan teknik analisis adalah untuk menyederhanakan 

data sehingga dapat lebih dimengerti. Ada dua metode analisis yang 

diperlukan oleh setiap penganalisis laporan keuangan, yaitu : 

a. Metode Analisis Horizontal, yaitu analisis dengan mengadakan 

perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa 

saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode ini disebut 

pula sebagai metode analisis dinamis. 

b. Metode Analisis Vertikal, yaitu apabila laporan keuangan yang 

dianalisis hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan 

memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam 

laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan 

keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisis vertikal ini 

disebut juga sebagai metode analisis yang statis karena kesimpulan 

yang diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui 

perkembangannya.  

3. Metode Analisis Deskriptif 
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- Metode analisis deskriptif adalah “Penyidikan yang menuturkan, 

menganalisis dan mengklarifikasikan dengan teknik survey, teknik 

interview, angket, observasi atau dengan teknik test; studi kasus, studi 

komparatif, studi waktu dan gerak, analisis kuantitatif, studi komparatif 

atau operasional”. (Winarno Surakhmad: 1994,139).  

 

4. Sumber Informasi 

a. Neraca tahun 2000-2002. 

b. Laporan realisasi anggaran kas tahun 2000-2002. 

5. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Dilakukan dengan cara tanya jawab dengan Assisten Manager 

Keuangan dan beberapa staff yang menguasai permasalahan yang 

penulis bahas. 

b. Dokumentasi 

Merupakan metode pengumpulan data dengan pencatatan pada objek 

penelitian serta pengamatan secara langsung sehingga dapat diperoleh 

data yang akurat. 

 

5. Sistematika Penyusunan 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis membagi menjadi empat bab. 

Adapun sistematika penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut. 

BAB I GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
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 Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang 

perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas, tugas pokok dan 

fungsi pelabuhan, visi dan misi perusahaan, pembatasan dan 

perumusan masalah. 

 

 

BAB II ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini penulis menguraikan tentang dasar–dasar teori yang 

berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, analisis laporan 

arus kas PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Cirebon, hasil 

penelitian dan pembahasan terhadap data yang diperoleh dari 

perusahaan. 

BAB III TEMUAN 

Berisi tentang kelebihan dan kekurangan  laporan arus kas PT. 

(Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Cirebon.     

BAB IV REKOMENDASI 

Dalam bab ini penulis mencoba mengemukakan beberapa kesimpulan 

yang dapat ditarik berdasarkan masalah yang telah dibahas, untuk 

kemudian memberikan beberapa saran yang sifatnya membangun 

kepada perusahaan yang bersangkutan khususnya dan kepada 

perusahaan–perusahaan lain pada umumnya. 
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B. Sejarah Pelabuhan Cirebon dan Sejarah Singkat Perusahaan  

Pelabuhan Cirebon yang di perkirakan berdiri bersama dengan kota Cirebon 

tahun 1371 M, merupakan pusat perdagangan baik untuk daerah sekitarnya 

maupun negara-negara lain. Hal ini tidak terlepas karena kota Cirebon 

merupakan basis penyebaran agama Islam untuk daerah Jawa bagian Barat dan 

pedalamannya, baik tata niaga laut maupun penyebaran agama Islam. 

Ketika Banten dalam kekuasaan Sultan Hasanuddin (1552-1570), bandar 

Banten menjadi pusat perdagangan antara Asia Selatan dan Asia Timur, 

membawa akibat semakin berkembangnya Pelabuhan Cirebon sebagai pintu 

gerbang penyebaran agama Islam ke daerah pedalaman Kerajaan Pajajaran 

yang saat itu menganut agama Hindu. Sejak kolonial Belanda khususnya sejak 

VOC berkembang dengan sistemnya, maka bandar-bandar mengalami 

kemajuan, terlebih ketika hasil pertanian (utamanya rempah-rempah) telah 

mendapatkan pasaran yang tinggi di Eropa keberadaaan pelabuhan sangat 

menentukan sebagai prasarana angkutan yang paling efisien pada waktu itu.  

· Periode 1865-1919 
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Pelabuhan Cirebon terletak di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Barat bagian Timur. Pada mulanya merupakan pelabuhan kecil yang hanya bisa 

disandari tongkang. Guna menunjang kelancaran arus perdagangan, pada tahun 

1865 pemerintah kolonial Belanda membangun alur pelabuhan Cirebon dan 

pada tahun 1890 diperluas dengan pembangunan Kolam Parit, Kolam Pabean, 

Kolam I dan satu buah gudang. Sejalan dengan meningkatnya investasi yang 

ditanamkan Belanda di wilayah Cirebon, seperti pabrik gula, pabrik rokok BAT 

dan perkebunan tebu, maka pada tahun 1919 pemerintah kolonial Belanda 

membangun Kolam II dan beberapa buah gudang.  

· Periode 1927-1949 

Pada tahun 1927 pemerintah Hindia Belanda mulai mengatur kantor-kantor 

dan tanah pelabuhan, hal ini diperkuat dengan diterbitkan Surat Keputusan 

Gubernur Hindia Belanda No. 2 pada tanggal 11 Maret 1927 tentang penentuan 

batas-batas dan Daerah Kerja Pelabuhan Cirebon dengan Staatblad No.65 

tahun 1927 dan pada waktu itu struktur organisasi Pelabuhan Cirebon berada di 

bawah Pelabuhan Semarang dan hal ini berlaku sampai zaman Jepang dan 

perang Kemerdekaan Republik Indonesia sampai zaman penyerahan 

Kedaulatan Republik Indonesia oleh pihak Belanda pada tanggal 27 Desember 

1949. 

· Periode 1951-1960 

Selanjutnya pada tahun 1951(hasil rapat dinas jawatan-jawatan Pelabuhan 

tahun 1951), Pelabuhan Cirebon diberikan kekuasaan otonomi baik dari segi 

administratif maupun dari segi teknis organisasi, untuk mengurus dan 
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menyelesaikan persoalan-persoalan dirinya sendiri terutama dalam pengelolaan 

tanah-tanah pelabuhan dengan sebutan Kepala Jawatan dengan Pelabuhan 

Induknya Tanjung Priok, yaitu sebagaimana dana dan biaya kelangsungan 

operasi perusahaan dikelola oleh perusahaan sendiri tanpa campur tangan 

pemerintah dan mengalami perubahan pada tahun 1960 menjadi Kepala 

Perwakilan Perusahaan Negara Pelabuhan yang merangkap selaku penguasa 

pelabuhan dalam hal ini pemerintah ikut bartanggung jawab atas kelangsungan 

perusahaan dengan pemberian subsidi. 

· Periode 1964-1969 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1964 status 

organisasi pelabuhan mengalami perubahan menjadi Port Authority, dimana 

Kepala Perwakilan Perusahaan Negara Pelabuhan menjadi I.K.P. (Inspektur 

Keselamatan Pelayaran)/Staf Operasi, yaitu berada di bawah organisasi 

penguasa tunggal yaitu Penguasa Pelabuhan (Port Authority) yang dipimpin 

oleh seorang Komandan dan secara organisatoris di bawah Kedapel III (Kepala 

Daerah Pelayaran III) di Tanjung Priok. Dalam rangka penyempurnaan 

organisasi sesuai dengan tuntunan perkembangan yang ada oleh pemerintah 

dikeluarkan Peraturan pemerintah No. I tahun 1969, susunan organisasi dan tata 

kerja di pelabuhan diubah kembali yang semula I.K.P. (Inspektur Keselamatan 

Pelayaran)/Staf Operasi di bawah Port Authority, berdiri sendiri menjadi 

Kesyahbandaran yang di pimpin oleh Syahbandar, sedangkan Perwakilan 

Perusahaan Negara Pelabuhan yang semula menjadi Staf Penyedia Jasa/Staf 

Service pada Port Authority ditiadakan dan berubah menjadi B.P.P. (Badan 
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Pengusahaan Pelabuhan) (Port Administration), yamg di pimpin oleh 

Administrator Pelabuhan sampai saat ini yang secara organisatoris berada di 

bawah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut III 

(Kakanwil Hubla III) yang berkedudukan di Tanjung Priok.  

 

 

· Periode 1983-1991 

Sejak tahun 1983, pengelolaan pelabuhan dibedakan antara pelabuhan 

umum yang diusahakan dan pelabuhan umum yang tidak diusahakan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1983. Pengelolaan 

pelabuhan umum diusahakan dan dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) 

Pelabuhan I sampai dengan IV yang selanjutnya berubah statusnya berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No.57 tahun 1991 menjadi PT.(Persero) Pelabuhan 

Indonesia I sampai dengan IV. 

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II mengelola 12 pelabuhan yang berada 

di 10 provinsi di Indonesia, masing-masing pelabuhan memiliki potensi 

hinterland (daerah pedalaman) dan karakteristik yang sangat beragam yang 

dikelompokkan dalam pelabuhan kelas utama, kelas I, kelas II dan pelabuhan 

kawasan. Menurut Peraturan Pemerintah No.57 tahun 1991 PT.(Persero) 

Pelabuhan Indonesia terdiri dari Pelabuhan I sampai IV dengan Pelabuhan 

Induknya sebagai berikut. 

1. Pelabuhan I yang berkedudukan di Medan, Propinsi Sumatera Utara 

dengan nama Pelabuhan Belawan. 
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2. Pelabuhan II berlokasi di Jakarta Utara yaitu Pelabuhan Tanjung Priok 

merupakan Pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. 

3. Pelabuhan III terletak di Surabaya dengan Tanjung Perak sebagai 

Pelabuhan Utama.  

4. Pelabuhan IV terletak di Ujung Pandang dengan nama Pelabuhan 

Makasar. 

Adapun berikut ini adalah profil pelabuhan yang tercakup dalam 

lingkungan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II tahun 2000 sampai sekarang 

adalah sebagai berikut. 

1. Pelabuhan Tanjung Priok 

Terletak di Jakarta Utara, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan 

terbesar dan tersibuk di Indonesia dan merupakan pelabuhan kelas utama. 

2. Pelabuhan Panjang  

Berlokasi di Propinsi Bandar Lampung merupakan pelabuhan kelas I. 

3. Pelabuhan Boom Baru Palembang 

Pelabuhan Boom Baru Palembang terletak di sungai Musi Propinsi 

Sumatera Selatan dan merupakan pelabuhan kelas I. 

4. Pelabuhan Teluk Bayur 

Pelabuhan Teluk Bayur adalah pelabuhan samudera yang terbuka untuk 

kegiatan perdagangan Internasional di Propinsi Sumatera Barat dan 

merupakan pelabuhan kelas I. 

5. Pelabuhan Pontianak 
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Pelabuhan Pontianak berlokasi di Sungai Kapuas Propinsi Kalimantan 

Barat dan merupakan pelabuhan kelas I. 

6. Pelabuhan Cirebon 

Terletak di Propinsi Jawa Barat dan merupakan pelabuhan kelas I. 

7. Pelabuhan Talang Duku-Jambi 

Pelabuhan Talang Duku-Jambi berlokasi 10 km dari kota Jambi di hilir 

Sungai Batanghari, Propinsi Jambi dan merupakan pelabuhan kelas II. 

8. Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu 

Pelabuhan Pulau Baai terletak di Propinsi Bengkulu dan merupakan 

pelabuhan kelas II. 

9. Pelabuhan Banten  

Terletak di Ciwandan, Propinsi Banten dan merupakan pelabuhan kelas II. 

10. Pelabuhan Sunda Kelapa 

Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan tertua di wilayah DKI 

Jakarta dan merupakan pelabuhan kelas II. 

11. Pelabuhan Tanjung Pandan 

Terletak di Pulau Belitung, Propinsi Bangka-Belitung dan merupakan 

pelabuhan kawasan. 

12. Pelabuhan Pangkal Balam 

Terletak di pulau Bangka, propinsi Bangka-Belitung dan merupakan 

pelabuhan kawasan. 
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Saat ini kedudukan Pelabuhan Cirebon merupakan salah satu dari dua 

belas pelabuhan yang dikelola oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II 

yang berpusat di Jakarta.  

 

C. Visi Perusahaan 

Cabang Pelabuhan Cirebon sebagai perusahaan mempunyai visi. 

1. Memberikan jasa kepelabuhan secara handal. 

2. Sebagai leader port (pelabuhan utama) di kawasan Propinsi Daerah Tingkat 

I Jawa Barat bagian timur yang berbatasan dengan wilayah Propinsi Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah bagian Barat dan memposisikan diri sebagai 

penyangga Pelabuhan Utama Tanjung Priok.  

3. Mampu menyediakan dan mengoperasikan jasa kepelabuhan dengan mutu 

sesuai ISO-9001 versi 2000. 

4. Mengutamakan aspek pelayanan kepada pengguna jasa, mengingat 

kepuasan pengguna jasa merupakan tujuan akhir dari setiap aktivitas 

personil perusahaan. 

 

D. Misi Perusahaan 

Cabang Pelabuhan Cirebon sebagaimana cabang-cabang lainnya mengemban 

misi perusahaan yaitu :  

1. Kepada Mitra dan Pelanggan Jasa Kepelabuhan  
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Menyediakan dan mengoperasikan jasa pelayanan kepelabuhan yang handal 

dengan mutu terbaik serta dapat menunjang kegiatan pelabuhan utama 

Tanjung Priok. 

2. Kepada Kepentingan Nasional  

Meningkatkan performansi dan kesehatan perusahaan secara profesional 

sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah Propinsi 

Daerah Tingkat I Jawa Barat. 

3. Kepada Masyarakat Pelabuhan 

Mendorong terciptanya masyarakat Pelabuhan Cirebon yang kooperatif dan 

memupuk rasa saling memiliki. 

 

4. Kepada Anggota Perusahaan  

Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, bermutu, 

optimis, bersikap melayani dan ramah, bangga kepada perusahaan, berdaya 

guna dan berhasil guna serta mampu memberikan kepuasan kepada para 

karyawan dan mitra kepelabuhan. 

 

E. Tugas Pokok Pelabuhan  

Tugas Pokok Pelabuhan : 

1. Mengusahakan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal 

dan tempat berlabuh. 

2. Pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal 

(pilottage) dan jasa penundaan kapal laut. 
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3. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk tambat, bongkar muat 

barang dan hewan serta menyediakan fasilitas penumpang. 

4. Menyediakan pelayanan jasa gudang serta penimbunan barang, 

angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat dan peralatan 

pelabuhan. 

5. Penyediaan tanah untuk bangunan dan lapangan sehubungan dengan 

kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri. 

6. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, 

saluran pembuangan air, instalasi listrik, air minum dan pemadam 

kebakaran. 

7. Penyediaan jasa terminal general cargo, curah air, curah kering dan peti 

kemas. 

8. Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa 

kepelabuhan. 

 

F. Fungsi Pelabuhan 

Fungsi pelabuhan dalam garis besarnya terdiri dari empat kategori, yaitu : 

1. Fungsi Interface 

Pelabuhan merupakan tempat pertemuan langsung barang dan moda 

transportasi yang berbeda, yaitu transportasi darat meliputi angkutan jalan 

raya dan kereta api ke moda transportasi laut melalui kapal laut dan atau 

sebaliknya. 
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Fungsi interface pengertiannya mencakup keseluruhan prasarana dan sarana 

di lingkungan wilayah kerja pelabuhan baik di daratan maupun di perairan 

yang dilengkapi dengan fasilitas untuk tempat berlabuh dan bertambatnya 

kapal serta kegiatan bongkar muat barang dan turun naiknya penumpang 

dari laut ke darat dan atau sebaliknya. 

2. Fungsi Link 

Pelabuhan dipandang sebagai salah satu mata rantai dalam proses 

transportasi mulai dari tempat asal barang sampai ke tempat tujuan atau dari 

wilayah produksi ke wilayah distribusi. 

 

 

3. Fungsi Gateway 

Pelabuhan sebagai pintu gerbang negara karena dilatarbelakangi peraturan 

dan prosedur yang harus diikuti bagi setiap kapal yang berkunjung. 

4. Fungsi Industrial Zone Entity 

Pelabuhan sebagai bagian kegiatan industri akan mendorong pertumbuhan 

produksi dari industri daerah hinterland dalam rangka optimalisasi efisiensi 

produksi dan biaya. 

 

G. Struktur Organisasi  

Sistem pembinaan pelabuhan di seluruh Indonesia berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1969, dimana pengelolaan pelabuhan yang 

diusahakan dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan yang dipimpin 
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oleh Administrator Pelabuhan sedangkan pelabuhan-pelabuhan yang tidak 

diusahakan dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan. 

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1969 maka tugas Administrator 

Pelabuhan/Kepala Pelabuhan adalah meliputi bidang pemerintah, keamanan 

dan penguasaan sehingga menangkap sebagai pengusaha dan penguasa. Di 

dalam bidang pemerintahan, Administrator Pelabuhan/Kepala Pelabuhan 

bertindak selaku koordinator atas seluruh kegiatan baik menyangkut instansi 

pemerintah (bertanggung jawab untuk keamanan di pelabuhan, bidang lalu 

lintas orang, kapal dan barang) maupun masalah pengusahaan yang 

berhubungan dengan kepentingan pengguna jasa sedangkan yang menyangkut 

tentang keselamatan pelayanan konstruksi bangunan kapal, kelaikan lautan 

kapal, tertib bandar, pengukuran, kebangsaan dan jasa maritim adalah 

wewenang dan tanggung jawab syahbandar yang berpedoman pada peraturan 

bandar tahun 1935. 

Namun demikian pembinaan pelabuhan sebagaimana dituangkan dalam 

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1969 dirasakan tidak relevan lagi untuk 

diterapkan. Oleh karena itu diadakan perubahan dimana antara bidang 

pemerintahan dan pengusahaan harus dipisahkan dalam arti harus dikelola oleh 

badan masing-masing berdiri sendiri. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut 

maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983 tentang Pembinaan 

Kepelabuhan. Dalam sistem pembinaan kepelabuhan yang baru ini, secara 

dipisahkan antara fungsi pemerintah yang dilaksanakan oleh Administrator 

Pelabuhan dengan fungsi pengusahaan yang dilakukan oleh Badan Usaha 
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Pelabuhan yang disebut PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II  Cabang Cirebon. 

Struktur organisasi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Cirebon 

Nomor : HK.56/2/5/C.Cbn-99 tanggal 12 Maret 1999, berikut ini. 
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H. Deskripsi Jabatan 

Deskripsi jabatan struktur organisasi pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II 

Cabang Cirebon adalah sebagai berikut. 

1. General Manager  

General Manager PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Cirebon 

mempunyai tugas pokok : 

- Mengelola, menyiapkan program kerja. 

- Melaksanakan pelayanan usaha jasa kepelabuhan yang meliputi 

pelayanan kepanduan, terminal, fasilitas untuk kapal, barang, 

penumpang dan hewan. 

- Dan usaha penunjang lainnya sesuai sistem dan prosedur yang telah 

ditetapkan. 

2. Manager Kepanduan dan Pelayanan Jasa 

Tugas Pokok : 

- Membantu General Manager dalam menyiapkan program kerja dan 

melaksanakan usaha jasa pelayanan fasilitas kapal, barang dan fasilitas 

umum serta pelayanan usaha terminal/jasa pelayanan 

kepanduan/penundaan, sesuai sistem dan prosedur yang telah 

ditetapkan. 

- Melaksanakan usaha jasa pelayanan pemanduan penundaan pengepilan 

keluar masuk kapal, olah gerak kapal serta kegiatan telekomunikasi 

pelabuhan sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. 
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3. Manager Teknik dan Sistem Informasi 

Tugas Pokok : 

- Membantu General Manager dalam menyiapkan program kerja dan 

melaksanakan kegiatan pembangunan pemeliharaan / perawatan sarana 

usaha. 

- Melaksanakan sistem informasi dan prasarana pelabuhan sesuai dengan 

sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. 

4. Manager Keuangan dan Sumber Daya Manusia 

Tugas Pokok : 

- Membantu General Manager dalam menyiapkan program kerja dan 

pelaksanaan pengendalian, pengelolaan, keuangan serta penyusun 

laporan keuangan cabang. 

- Pelaksanaan pengelolaan manajemen sumber daya manusia sesuai 

dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. 

- Menyiapkan program kerja dan pelaksanaan pengelolaan manajemen 

sumber daya manusia, kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, 

ketertiban dan lingkungan pelabuhan. 

Untuk terselenggaranya tugas pokok tersebut secara efektif dan efisien 

perlu dilaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : 

· Melaksanakan rencana kerja manajemen dan menjabarkan rencana kerja 

operasional kedalam langkah-langkah kegiatan secara terarah dan 

terperinci. 
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· Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk 

kepentingan penyusunan laporan, analisis dan evaluasi keuangan serta 

penyiapan bahan laporan sebagai gambaran kepada General Manager. 

Wewenang dan tanggung jawab : 

- Manager Keuangan dan Sumber Daya Manusia berwenang mengatur 

dan menjabarkan kebijaksanaan teknis opersional dan mekanisme kerja 

di bawahnya dengan berpedoman kebijakan opersional yang ditetapkan 

General Manager. 

- Manager Keuangan dan Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas 

kelangsungan pelaksanaan pengelolaan akuntansi, pembukuan dan 

perbendaharaan cabang serta tersedianya data yang akurat bagi 

kepentingan evaluasi dan analisis kinerja Divisi Keuangan. 

Manager Keuangan dan Sumber Daya Manusia membawahi : 

4.1.   Assisten Manager Anggaran dan Akuntansi 

Tugas pokonya adalah membantu Manager Keuangan dan Sumber 

Daya Manusia dalam menyiapkan program kerja dan melaksanakan 

kegiatan penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan pembukuan, 

verifikasi penyusunan laporan, analisis dan evaluasi keuangan serta 

akuntansi biaya. 

Untuk terselenggaranya tugas pokok tersebut secara efektif dan 

efisien perlu dilaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan rencana kerja operasional dan menjabarkannya ke 

dalam tugas-tugas pekerjaan secara rinci dan terarah. 
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2. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data untuk 

kepentingan penyusunan analisis dan evaluasi keuangan serta 

penyiapan bahan laporan sebagai gambaran kinerja kepada 

Manager Keuangan dan Sumber Daya Manusia.  

Wewenang dan tanggung jawab : 

1. Assisten Manager Anggaran dan Akuntansi berwenang menyusun 

langkah-langkah kegiatan operasional dan mengatur pelaksanaan 

kerja dibawahnya dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Manager Keuangan dan Sumber Daya Manusia. 

2. Assisten Manager Anggaran dan Akuntansi bertanggung jawab 

atas kelangsungan pelaksanaan pengelolaan akuntansi pembukuan 

dan pengendalian anggaran cabang serta tersedianya data yang 

akurat bagi kepentingan evaluasi dan analisis kinerja Dinas 

Akuntansi. 

Kedudukan Assisten Manager Anggaran dan Akuntansi membawahi : 

a. Supervisor Anggaran 

b. Supervisor Akuntansi 

c. Supervisor Verfikasi 

4.2. Assisten Manager Pendapatan dan Perbendaharaan 

Tugas pokonya membantu Manager Keuangan dan Sumber 

Daya Manusia dalam menyiapkan program kerja dan melaksanakan 

kegiatan ketatausahaan nota penjualan, utang-utang perpajakan. 
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Kegiatan ketatausahaan uang kas/bank dan persediaan barang serta 

perbendaharaan perusahaan. 

 Untuk terselenggaranya tugas pokok tersebut secara efektif dan 

efisien perlu dilaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan rencana kerja operasional dan penjabarannya 

kedalam tugas-tugas pekerjaan secara rinci dan terarah. 

2. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk 

kepentingan penyusun laporan, analisis dan evaluasi keuangan 

serta penyiapan bahan laporan sebagai gambaran kinerja kepada 

Manager Keuangan dan Sumber Daya Manusia. 

Wewenang dan tanggung jawab : 

1. Assisten Manager Pendapatan dan Perbendaharaan berwenang 

menyusun langkah-langkah kegiatan operasional dan mengatur 

pelaksanaan kerja di bawahnya dengan berpedoman pada 

kebijaksanaan yang telah di tetapkan oleh Manager Keuangan dan 

Sumber Daya Manusia. 

2. Assisten Manager Pendapatan dan Perbendaharaan bertanggung 

jawab atas kelangsungan pelaksanaan pengelolaan akuntansi, 

pembukuan dan perbendaharaan cabang serta tersedianya data 

akurat bagi kepentingan evaluasi dan analisis kinerja Dinas 

Pendapatan dan Perbendaharaan.  
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Kedudukan Assisten Manager Pendapatan dan Perbendaharaan 

membawahi : 

a.  Supervisor Nota Penjualan. 

b. Supervisor Penagihan. 

c. Supervisor Perbendaharaan. 
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