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BIDANG USAHA UTAMA
Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan, 
maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan 
usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa 
kepelabuhanan, serta meningkatkan nilai Perusahaan 
dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 
Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang 
bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/
mengejar keuntungan guna menerapkan prinsip-prinsip 
Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, 
Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama 
sebagai berikut:
• P      

dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat 
berlabuhnya kapal;

• P      
berhubungan dengan pemanduan (pilotage) dan 
penundaan kapal;

• P       
lain untuk bertambat, bongkar muat peti kemas, curah 
cair, curah kering, multipurpose (general cargo) barang 
termasuk hewan, dan fasilitas naik turunnya penumpang 
dan/atau kendaraan;

• P        
curah cair, curah kering, general cargo, dan kendaraan;

• P        
curah cair, curah kering, multipurpose, penumpang, 
pelayaran rakyat, dan Ro-Ro;

• P      
lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan 
barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, 
serta peralatan pelabuhan;

• P       
bangunan dan lapangan, industri, dan gedung-gedung/
bangunan yang berhubungan dengan kepentingan 
kelancaran angkutan multimoda;

• P       
• P      

dan distribusi muatan.

BIDANG USAHA UTAMA  
Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan, 
maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha 
di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa 
kepelabuhanan, serta meningkatkan nilai Perusahaan 
dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 
Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang 
bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/
mengejar keuntungan guna menerapkan prinsip-prinsip 
Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, 
Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama 
sebagai berikut:
• Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan 

dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat 
berlabuhnya kapal;

• Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang 
berhubungan dengan pemanduan (pilotage) dan 
penundaan kapal;

• Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas 
lain untuk bertambat, bongkar muat peti kemas, curah 
cair, curah kering, multipurpose (general cargo) barang 
termasuk hewan, dan fasilitas naik turunnya penumpang 
dan/atau kendaraan;

• Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat peti kemas, 
curah cair, curah kering, general cargo, dan kendaraan;

• Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, 
curah cair, curah kering, multipurpose, penumpang, 
pelayaran rakyat, dan Ro-Ro;

• Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan 
lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan 
barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, 
serta peralatan pelabuhan;

• Penyediaan dan/atau pelayanan lahan untuk berbagai 
bangunan dan lapangan, industri, dan gedung-gedung/
bangunan yang berhubungan dengan kepentingan 
kelancaran angkutan multimoda;

• Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum; dan
• Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan 

distribusi muatan
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BIDANG USAHA PENUNJANG
Selain kegiatan usaha utama sesuai yang dimaksud pada 
Ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan, Pelindo III dapat 
melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang 
tercapainya tujuan Perusahaan dan dalam rangka optimalisasi 
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan. Bidang 
usaha penunjang Perusahaan antara lain:
1. Pelayanan Air
2. Pelayanan Listrik
3. Pengusahaan Peralatan
4. Pelayanan Konsolidasi Muatan
5. Pengusahaan Properti
6. Kawasan Industri
7. Pengusahaan Docking Kapal
8. Pengusahaan Forwarding
9. Pas Pelabuhan
10. Pelayanan Kesehatan

BIDANG USAHA KEPELABUHANAN
Bidang usaha Pelayanan Kapal meliputi:
a. Pelayanan labuh, yaitu pelayanan penyediaan kolam-

kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan 
tempat-tempat berlabuhnya kapal;

b. Pelayanan Pemanduan, yaitu kegiatan pelayanan 
membantu Nahkoda kapal agar navigasi dapat 
dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar;

c. Pelayanan Penundaan, yaitu kegiatan pelayanan menarik, 
mendorong, atau menggandeng kapal yang berolah 
gerak untuk tambat ke/untuk melepas dari dermaga, 
jetty, trestle, pier, pelampung, dolphin, kapal, dan fasilitas 
tambat lainnya yang menggunakan kapal tunda; dan

d. Pelayanan Penambatan, yaitu kegiatan pelayanan 
kapal melakukan ikat tali di tambatan/dermaga untuk 
melakukan bongkar muat barang atau kegiatan lainnya.

Bidang usaha Pelayanan barang, yang meliputi:
a. Pelayanan Bongkar Muat, yaitu pelayanan 

pembongkaran/pemuatan muatan dari atau ke kapal;
b. Pelayanan Gudang Penumpukan, yaitu pelayanan 

penimbunan sementara muatan setelah dibongkar atau 
dimuat dari atau ke kapal pada ruangan tertutup; dan

c. Pelayanan Lapangan Penumpukan, yaitu pelayanan 
penumpukan sementara muatan setelah dibongkar atau 
akan dimuat dari/ke kapal pada lapangan penumpukan 
terbuka.

BIDANG USAHA PENUNJANG 
Selain kegiatan usaha utama sesuai yang dimaksud pada Ayat 
2 Anggaran Dasar Perusahaan, Pelindo III dapat melakukan 
kegiatan usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan 
Perusahaan dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan 
sumber daya yang dimiliki Perusahaan. Bidang usaha 
penunjang Perusahaan antara lain:
1. Pelayanan Air
2. Pelayanan Listrik
3. Pengusahaan Peralatan
4. Pelayanan Konsolidasi Muatan
5. Pengusahaan Properti
6. Kawasan Industri
7. Pengusahaan Docking Kapal
8. Pengusahaan Forwarding
9. Pas Pelabuhan
10. Pelayanan Kesehatan

BIDANG USAHA KEPELABUHANAN
Bidang usaha Pelayanan Kapal meliputi:
a. Pelayanan labuh, yaitu pelayanan penyediaan kolam-

kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan 
tempat-tempat berlabuhnya kapal;

b. Pelayanan Pemanduan, yaitu kegiatan pelayanan 
membantu Nahkoda kapal agar navigasi dapat 
dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar;

c. Pelayanan Penundaan, yaitu kegiatan pelayanan menarik, 
mendorong, atau menggandeng kapal yang berolah 
gerak untuk tambat ke/untuk melepas dari dermaga, 
jetty, trestle, pier, pelampung, dolphin, kapal, dan fasilitas 
tambat lainnya yang menggunakan kapal tunda; dan

d. Pelayanan Penambatan, yaitu kegiatan pelayanan kapal 
melakukan ikat tali di tambatan/dermaga untuk melakukan 
bongkar muat barang atau kegiatan lainnya.

Bidang usaha Pelayanan barang, yang meliputi:
a. Pelayanan Bongkar Muat, yaitu pelayanan pembongkaran/

pemuatan muatan dari atau ke kapal;
b. Pelayanan Gudang Penumpukan, yaitu pelayanan 

penimbunan sementara muatan setelah dibongkar atau 
dimuat dari atau ke kapal pada ruangan tertutup; dan

c. Pelayanan Lapangan Penumpukan, yaitu pelayanan 
penumpukan sementara muatan setelah dibongkar atau 
akan dimuat dari/ke kapal pada lapangan penumpukan 
terbuka.
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PRODUK DAN LAYANAN
Merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha 
Perusahaan adalah menyediakan dan mengusahakan jasa 
kepelabuhanan untuk menunjang kelancaran angkatan 
laut dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan 
nasional, yaitu meliputi pengusahaan:
•        

dan tempat berlabuhnya kapal;
•      

(pilotage) dan penundaan kapal;
•        

muat barang maupun hewan, dan fasilitas naik turunnya 
penumpang;

•      
angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan 
pelabuhan;

• L        
dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan 
dengan kepentingan kelancaran angkutan laut;

• P         
instalasi limbah pembuangan;

•        
maupun hewan;

• P       
kepelabuhan;

•   
•   
•        

kepelabuhanan;
•      
• P    
•     
•      
•   
•     
•        

dan
•     

PRODUK DAN LAYANAN 
Merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha 
Perusahaan adalah menyediakan dan mengusahakan jasa 
kepelabuhanan untuk menunjang kelancaran angkatan 
laut dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan 
nasional, yaitu meliputi pengusahaan:
• Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas 

dan tempat berlabuhnya kapal;
• Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan 

(pilotage) dan penundaan kapal;
• Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar 

muat barang maupun hewan, dan fasilitas naik turunnya 
penumpang;

• Gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang 
angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan 
pelabuhan;

• Lahan untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri 
dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan 
dengan kepentingan kelancaran angkutan laut;

• Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air bersih dan 
instalasi limbah pembuangan;

• Jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang 
maupun hewan;

• Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan 
kepelabuhan;

• Jasa pelayanan kesehatan;
• Jasa transportasi laut;
• Jasa penyewaan fasilitas dan peralatan di bidang 

kepelabuhanan;
• Jasa perbaikan fasilitas dan peralatan pelabuhan;
• Properti di lingkungan pelabuhan;
• Kawasan industri di lingkungan pelabuhan;
• Kawasan wisata di lingkungan pelabuhan; 
• Depo peti kemas;
• Jasa konsultan di bidang kepelabuhanan;
• Jasa komunikasi dan informasi di bidang kepelabuhan; 

dan
• Jasa konstruksi di bidang kepelabuhan.
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