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Abstrak— PelabuhanTanjung Wangi Banyuwangi merupakan salah satu pelabuhan di 
Propinsi Jawa Timur yang menempati posisi strategis, karena lokasinya berada di tengah 
daerah industri, perkebunan, perikanan di kota Banyuwangi dan sekitarnya seperti Jember, 
Bondowoso, Situbondo.Walaupun posisinya strategis, keberadaan Pelabuhan Peti Kemas 
Tanjung Wangi Banyuwangi belum dimanfaatkan secara optimal, karena banyak kegiatan 
bongkar/muat peti kemas dilakukan di Terminal Peti Kemas Surabaya. Kondisi Terminal Peti 
kemas Surabaya saat ini sudah penuh, terlihat dari data tumpukan peti kemas yang mencapai 
97 % dari kapasitas terpasang, jauh lebih besar dari kondisi ideal sebesar maximal 85 %, 
agar pelayanan bisa optimal. Atas dasar`keadaan tersebut, pengembangan Pelabuhan Peti 
Kemas Tanjung Wangi Banyuwangi perlu segera dilaksanakan. 
Penentuan posisi Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Wangi Banyuwangi pada saat ini 
menggunakan Matrix IE (Internal-External), sehingga dapat diketahui 
kedudukannya.Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan matrix SPACE (Strategi 
Position and Action Evaluation), sehingga dapat diketahui kedudukannya pada salah satu 
dari 4 kuadran yang ada.Posisi pada kuadran tersebut disertai matrix SWOT (Strength 
Weakness Opportunities Threats) menentukan strategi (kebijaksanaan dan program) 
pengembangan pelabuhan peti kemas di masa mendatang. 
Hasil analisa posisi menggunakan Matrix IE diperoleh posisi pada koordinat (3,5;3,7) atau sel 
I (tumbuh dan kembangkan). Posisi ini diperkuat dengan analisa Matrix SPACE dan 
diperoleh posisi pada koordinat (1,34;0,33) atau kuadran I (agresif), sehingga strategi yang 
dipilih adalah strategi SO, yaitu memanfaatkan kekuatan (Strength) yang ada seperti 
sumberdaya, fasilitas pendukung, tata ruang dan kondisi alam untuk menangkap peluang 
(Opportunities) berupa potensi export pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain yang 
cukup besar. Strategi tersebut dijabarkan dalam kebijaksanaan dan program pengembangan 
tahunan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. 
 
Kata Kunci— posisi, strategi, kebijaksanaan, program.     
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I. PENDAHULUAN 

PelabuhanTanjung Wangi Banyuwangi  
merupakan pelabuhan yang strategis untuk 
wilayah bagian timur Propinsi Jawa Timur, 
diantara pelabuhan lainnya di Jawa Timur 
seperti Pelabuhan Pasuruan, Pelabuhan 
Probolinggo dan lain-lain. Posisi Pelabuhan 
Tanjung Wangi menghadap ke selat Bali dan 
berada pada 7,5 km sebelah utara ibu kota 
Kabupaten Banyuwangi, dengan 080 07’50’’LS 
dan 114023’53’’ 

       Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi 
mempunyai terminal peti kemas, sesuai data 
tahun 2005 s /d tahun 2007 tercatat ada 
peningkatan arus barang/peti kemas melalui 
terminal tersebut, tetapi terminal peti kemas 
tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, 
hal seperti ini terlihat dengan adanya 

pengiriman peti kemas dari daerah pendukung 
(hinterland) ke Terminal Peti Kemas Surabaya 
(TPS). Sedangkan kondisi Terminal Peti 
Kemas Surabaya pada saat ini sudah cukup 
padat (YOR= 97 % > syarat YOR= 85 %), 
karena itu pengembangan Pelabuhan Peti 
Kemas di Banyuwangi sangat diperlukan agar 
fasilitas yang sudah ada dapat dimanfaatkan 
secara optimal. Permasalahan bagaimana 
posisi dan strategi (kebijaksanaan dan 
program) tahunan yang harus dilakukan dalam 
rangka pengembangan tersebut ? Penentuan 
posisi dan strategi pengembangan pelabuhan 
peti kemas akan diuraikan  dalam pembahasan 
selanjutnya. 

 

BT. Pelabuhan Tanjung 
Wangi Banyuwangi mempunyai lingkungan 
kerja perairan cukup luas, yaitu seluas 88 Ha 
dan lingkungan kerja daratan seluas 8,8 Ha. 
Daerah pendukung (hinterland) pelabuhan 
meliputi wilayah Banyuwangi, Jember, 
Bondowoso dan Situbondo, dimana sebagian 
besar areal hinterland merupakan daerah 
penyangga sektor pertanian yang kuat, namun 
industrinya terbatas pada pengelolaan industri 
non migas. Agro industri yang cukup 
menonjol untuk wilayah kabupaten 
Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo 
adalah tembakau,kopi, cengkeh, kakao,karet, 
kayu dan perikanan. Sesuai RTRW Propinsi 
Jawa timur, daerah hinterland Pelabuhan 
Tanjung Wangi Banyuwangi diperuntukkan 
untuk industri, karena pada daerah tersebut 
terdapat bahan baku untuk industri, sehingga 
pengembangan pelabuhan diarahkan untuk 
terminal general cargo, terminal curah kering 
dan terminal peti kemas.  

II. DASARTEORI 

Menurut David (2004), perumusan strategi 
dapat diintegrasikan dalam kerangka 
keputusan 3 tahap, yaitu tahap 1 (input stage) 
atau tahap masukan, meliputi Matrix IFE 
(Internal Factor Evaluation) dan Matrix EFE 
(External Factor Evaluation). Tahap ini 
merupakan informasi dasar yang diperlukan 
untuk merumuskan strategi. Tahap 2 atau 
tahap pencocokan (matching stage) yang 
fokus pada upaya menghasilkan alternatip 
strategi dengan memadukan faktor internal 
dan faktor eksternal. Model pada tahap 2 
meliputi Matrix SWOT (Strength Weakness 
Opportunities Threat), Matrix SPACE( 
Strategic Position and Action Evaluation), 
Matrix BCG (Boston Consulting Group), 
Matrix IE (Internal External) dan Matrix 
Strategi Induk (Grand Strategic). Rangkuti 
(2003) menyarankan penggunaan beberapa 
model sekaligus agar diperoleh analisa yang 
lebih lengkap dan akurat.Tahap 3 atau tahap 
keputusan menggunakan 1 macam model 
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yaitu QSPM (Quantitative Strategie Planning 
Matrix). 
Menurut Priyambodo (2007) posisi pelabuhan 
sesuai Matrix IE, Matrix SPACE, Matrix 
SWOT pada tahap 2, menentukan strategi 
pengembangan pelabuhan atau salah satu dari 
Strategi SO, Strategi ST, Strategi WO dan 
Strategi WT. Bobot masing-masing faktor 
menurut Rangkuti (2003) ditentukan oleh 

skala 1,00 (paling penting) dan 0,00 (tidak 
penting) dengan jumlah keseluruhan 1,00 
,sedangkan skore diberikan angka 1 sampai 
dengan 4, yang tergantung dari kondisi obyek 
yang diteliti. LAKIP Lembaga Administrasi 
Negara (2003), menjelaskan strategi tersebut 
dijabarkan dalan kebijaksanaan dan program 
pengembangan tahunan dalam kurun waktu 5 
tahun mendatang.    

 

 
Gambar 1.  Reach stacker dan peti kemas di pelabuhan peti kemas Tanjung Wangi 

 

 
 

Gambar  2.  Tikungan tajam pada ruas Jalan Banyuwangi - Jember 
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III. METODOLOGI 
 

 
 

Gambar 3.  Bagan Alir Penentuan Posisi dan Strategi Pelabuhan Peti Kemas 
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IV. PEMBAHASAN 
Sesuai data yang ada dilakukan perkalian 

antara bobot dan skore dalam Matrix IFE dan 

Matrix EFE, sebagaimana terlihat pada Tabel 
1 dan Tabel 2 dibawah ini

Tabel 1   Matrix IFE (Internal Factor Evaluation) pengembangan  pelabuhan peti kemas 
Tanjung Wangi Banyuwangi 

No. Internal Factor Evaluation Bobot Skore Nilai 
Kekuatan (Strength)       

1. Mempunyai legalitas sesuai Kep Men No. 40 dan No. 42 tahun 1999 

tanggal 21 Juni 1999 tentang batas lingkungan kerja dan lingkungan 

kepentingan 
0,15 4 0,60 

2. Kondisi tata ruang pelabuhan yang mendukung operasional sebagai 

pelabuhan peti kemas dan sesuai RTRW Kab. Banyuwangi 0,15 4 0,60 

3. Tersedia beberapa peralatan penunjang seperti dermaga, lapangan 

penumpukkan , CFS, peralatan reach stacker, refeer plug, jaringan 

listrik / air, pemadam kebakaran, kapal tunda, kapal pandu dll 
0,15 3 0,45 

4. Keberadaan akses jalan raya dan jalan kereta api dalam keadaan yang 

baik, yang menuju/keluar lokasi pelabuhan. 0,10 3 0,30 

5. Keberadaan kantor bank, bea cukai ,karantina, perusahaan pelayaran, 

perusahaan bongkar/muat dll untuk keperluan berbagai pihak yang 

berkepentingan. 
0,05 3 0,15 

6. Kedalaman alur yang cukup (12-14 m LWS) untuk kapal peti kemas 

generasi pertama dan kedua, luas kolam yang cukup untuk kapal peti 

kemas generasi ke empat dan tinggi gelombang  tenang (0,3 m < 

syarat 0,6 m) 

0,10 4 0,40 

Kelemahan (Weakness)       
1. Arus yang kuat dari arah utara - selatan pada saat surut mencapai 

1,2m /det 
0,10 sangat menyulitkan gerak kapal merapat ke pelabuhan. 4 0,40 

2. Kepadatan arus lalu lintas (DS) yang menuju/keluar lokasi pelabuhan 

dari / ke hinterland cukup tinggi ≈ 0,75 dan geometrik jalan ruas 

Jember- Banyuwangi berbukit dan mempunyai tikungan tajam. 
0,10 4 0,40 

3. Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi belum terdaftar sebagai 

pelabuhan internasional. 0,10 4 0,40 

Jumlah                                                                                                           1,00                     3,70
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3,70 

VII 

Tabel 2     Matrix IFE (Enternal Factor Evaluation) pengembangan pelabuhan  peti kemas 
Tanjung Wangi Banyuwangi 

No. External Factor Evaluation Bobot Rating Nilai 
Peluang (Opportunities)       

1. Potensi Export yang besar di bidang industri olahan, pertanian, 
perkebunan, perikanan, dan pertambangan. 0,20 4 0,80 

2. Kenaikan kunjungan kapal / barang yang meningkat dari tahun ke 
tahun 0,10 3 0,30 

3. Terminal Peti KemasSurabaya (TPS) telah overload dengan Yard 
Occupancy Rate(YOR) sebesar 97 % >syarat maximum 85 % 0,30 4 1,20 

Ancaman (Threat)       
1. Persaingan dengan pelabuhan terdekat (Benoa, Tanjung Perak) 0,10 3 0,30 
2. Kontinuitas hasil produksi untuk keperluanExport. 0,20 3 0,60 
3. Sumberdaya manusia untuk pengelolaan pelabuhan karena adanya 

UU pelayaran yang baru (2008). 0,10 3 0,30 

                                                                                        Jumlah ……….     1,00                   3,50 

Perhitungan pada Tabel 1 dan Tabel 2 diatas 
menghasilkan posisi Pelabuhan Peti Kemas 
Tanjung Wangi Banyuwangi pada koordinat 
(3,50; 3,70) atau sel 1 (tumbuh dan 

kembangkan). Hasil penentuan posisi sesuai 
Matrix IE (Internal-External) tersebut 
diperlihatkan pada Gambar2. 

 

 

   

   

   

 

Gambar 4  Matrix IE posisi Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Wangi Banyuwangi 
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4 

Selanjutnya untuk keperluan analisa yang 
lebih lengkap dilakukan penentuan posisi 
dengan menggunakan Matrix SPACE 

(Strategic Position and Action Evaluation) 
dibawah ini. 

 

Kekuatan (Strength) 

1. Keberadaan pelabuhan termasuk pelabuhan peti kemas yang legal sesuai Keputusan 
MenteriNo. 40 dan No. 42 Tahun 1999 Tanggal 21 Juni 1999 tentang batas 
lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan. 

2. Kondisi tata ruang pelabuhan yang mendukung operasional sebagai pelabuhan expot 
import peti kemas dan sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyuwangi. 

3. Tersedia beberapa fasilitas penunjang seperti dermaga, lapangan penumpukan, 
Container Freight Station (CFS), peralatan pengangkat (reach stacker), pendingin peti 
kemas(refeer plug), jaringan listrik/air, pengisian bahan bakar, pemadam kebakaran, 
kapal pandu, kapal tunda  dan lain-lain. 

4. Tersedia akses jalan dan jalan kereta api dalam kondisi baik yang menuju/keluar 
lokasi pelabuhan. 

5. Keberadaan kantor bank, bea cukai, perusahaan pelayaran, perusahaan bongkar/muat 
dan lain-lain untuk berbagai pihak yang berkepentingan. 

6. Kedalaman alur yang cukup (12-14 m LWS) untuk kapal peti kemas generasi pertama 
dan kedua, luas kolam yang cukup untuk kapal peti kemas generasi ke empat dan 
tinggi gelombang yang tenang ( 0,30 m< syarat 0,60 m) 
 

Kelemahan (Weakness) 

1. Arusyangkuat arah utara-selatan pada saat surut mencapai 1,2 meter/detik, 
menyulitkan gerak kapal saat merapat ke pelabuhan. 

2. Kepadatan arus lalu lintas(DS) dari/kehinterland yang menuju/keluar lokasi 
pelabuhan cukup tinggi (DS mendekati 0,75), geometrik jalan ruas Jember-
Banyuwangi berbukit dan mempunyai tikungan tajam.  

3. Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi belum terdaftar sebagai pelabuhan 
internasional. 

Peluang (Opportunities) 

1. Potensiexport yang besar di bidang industri olahan, pertanian, perkebunan, perikanan 
dan pertambangan.  

2. Kenaikan kunjungan kapal/barang yang meningkat dari tahun ke tahun. 
3. Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS) telah melebihi kapasitas dengan Yard 

Occupancy Rate (YOR) mencapai 97 % > syarat maximal 85 %. 

3 

3 

3 

3 

4 

20 / 6 = 3,33 

-2 

-4 

-3 

-9 / 3 = -3 

4 

3 

4 

11 / 3 = 3,67 
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Ancaman ( Threat) 

1. Persaingandengan pelabuhan terdekat. 
2. Kontinuitas hasil produksi untuk keperluan export. 
3. Sumber daya manusia untuk pengelolaan pelabuhan dengan adanya Undang-undang 

pelayaran yang baru (2008). 

Vektor Y = 3,33 + (-3) = 0,33 

Vektor X = 3,67 + (- 2,33) = 1,34 

Hasil penentuan posisi sesuai Matrix SPACE 
diperoleh koordinat (1,33; 0,33) atau posisi 
pada kuadran I (agresif), sehingga terkait 

Matrix SWOT (Strength Weakness 
Opportunities Threat) dipilih Strategi SO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5  Matrix SPACE posisi Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Wangi banyuwangi 

 

Matrix SWOT untuk penentuan strategi 
terpilih diperlihatkan pada tabel berikut, dan 
sesuai dengan posisi pelabuhan peti kemas 
pada kuadran I maka Strategi yang dipilih 
adalah strategiSO, yakni memanfaatkan 
kekuatan (Strength) yang ada seperti sumber 

daya, fasilitas pendukung, tata ruang, kondisi 
alam untuk menangkap peluang 
(Opportunities) berupa potensi export 
pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain 
yang cukup besar. 
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Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksternal 

Strength (S) 
1. Keberadaan pelabuhan termasuk pelabuhan peti kemas yang legal 

sesuai Keputusan Menteri No. 40 dan No. 42 Tahun 1999 Tanggal 21 
Juni 1999 tentang batas lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan. 

2. Kondisi tata ruang pelabuhan yang mendukung operasional sebagai 
pelabuhan expot import peti kemas dan sesuai dengan RTRW 
Kabupaten Banyuwangi. 

3. Tersedia beberapa fasilitas penunjang seperti dermaga, lapangan 
penumpukan, Container Freight Station (CFS), peralatan pengangkat 
(reach stacker), pendingin peti kemas(refeer plug), jaringan listrik/air, 
pengisian bahan bakar, pemadam kebakaran, kapal pandu, kapal tunda  
dan lain-lain. 

4. Tersedia akses jalan dan jalan kereta api dalam kondisi baik yang 
menuju/keluar lokasi pelabuhan. 

5. Keberadaan kantor bank, bea cukai, perusahaan pelayaran, perusahaan 
bongkar/muat dan lain-lain untuk berbagai pihak yang berkepentingan. 

6. Kedalaman alur yang cukup (12-14 m LWS) untuk kapal peti kemas 
generasi pertama dan kedua, luas kolam yang cukup untuk kapal peti 
kemas generasi ke empat dan tinggi gelombang yang tenang ( 0,30 m< 
syarat 0,6 m). 

Weakness (W) 
1. Arusyangkuat arah utara-selatan 

pada saat surut mencapai 1,2 
meter/detik, menyulitkan gerak 
kapal saat merapat ke pelabuhan. 

2. Kepadatan arus lalu lintas (DS) 
dari/ke hinterland yang 
menuju/keluar lokasi pelabuhan 
cukup tinggi (DS mendekati 0,75), 
geometrik jalan ruas Jember-
Banyuwangi berbukit dan 
mempunyai tikungan tajam.  

3. Pelabuhan Tanjung Wangi 
Banyuwangi belum terdaftar 
sebagai pelabuhan internasional. 

 

Opportunities (O) 
1. Potensiexport yang besar di bidang industri 

olahan, pertanian, perkebunan, perikanan dan 
pertambangan.  

2. Kenaikan kunjungan kapal/barang yang 
meningkat dari tahun ke tahun. 

3. Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS) telah 
melebihi kapasitas dengan Yard Occupancy Rate 
(YOR) mencapai 97 % > syarat maximal 85 %. 

 
1. Memanfaatkan sumber daya yang ada untuk     menangkap 

peluang export melalui transportasi peti kemas. S 1,2,3,4,5,6 – 
O

2. Mengembangkan sumber daya agar bisa mengimbangi 
pertumbuhan export yang pesat S

1,2,3 

2,3,4 –O
3. Memelihara sumber daya agar tetap berfungsi optimal S

1,2 
 

3,4,6 –O1,2 

 

Threat 
1. Persaingandengan pelabuhan terdekat (Benoa, 

Tanjung Perak). 
2. Kontinuitas hasil produksi untuk keperluan 

export. 
3. Sumber daya manusia untuk pengelolaan 

pelabuhan dengan adanya Undang-undang 
pelayaran yang baru (2008). 

  

-2 

-4 

-3 

-9 / 3 = -3 
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V. KESIMPULAN 

Sesuai dengan hasil pembahasan maka dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut, yaitu 

- Posisi Pelabuhan Peti Kemas Tanjung 
Wangi Banyuwangi sesuai Matrix IE 
pada koordinat (3,50; 3,70) atau sel I 
(tumbuh dan kembangkan), sedangkan 
posisi nya sesuai Matrix SPACE pada 
koordinat (1,34;0,33) atau kuadran I 
(agresif). 

 
 

- Matrix SWOT menghasilkan 4 alternatip 
Strategi, kemudian sesuai posisi hasil 
Matrix SPACE, dipilih strategi SO yaitu  
memanfaatkan sumber daya untuk 
menangkap peluang export melalui 
transportasi peti kemas, mengembangkan 
sumber daya agar dapat mengimbangi 
pertumbuhan export yang pesat, 
memelihara sumber daya agar dapat 
berfungsi secara optimal. 

- Strategi yang dipilih dijabarkan dalam 
kebijaksanaan dan program tahunan 
untuk kurun waktu 5 tahun mendatang.
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