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ABSTRACT 

 

 

SERVICE INNOVATION INDONESIAN POST COMPANY IN 

IMPROVEMENT EFFORT TO MAINTAIN QUALITY OF SERVICE IN 

EXISTENCE IN THE ERA OF GLOBAL COMPETITION 

(Study on Post Office Bandar Lampung)  

 

 

By 

 

Muhammad Ali Syamsuddien 

 

 

 

In this globalization era, every business is required to continue to innovate in 

order to remain competitive. Indonesian Post Company is one of the state that is 

required to continue to exist. Indonesian Post Company required to continue to 

innovate, especially in the field of customer services in order not to be abandoned. 

 

This study aims to describe and analyze the innovation of Indonesian Post 

Company. This research is descriptive research type with qualitative approach. 

Data collection techniques used in this study with interviews, observation and 

documentation. The theory used in this research is the theory of Zeithaml, 

Parasuraman & Berry. The basis of the theory is the focus of this study is the 

physical Visibility, reliability, responsiveness, competence, credibility, and 

communication. 

 

The results showed innovations in service made by Indonesian Post Company to 

maintain its presence is still not maximal. There are still complaints from 

customers indicating they need to increase innovation made. This is due to the 

lack of quality human resources and still not hit directly to the customer to the 

innovations made. 

 

Recommendations can be given is expansion of the innovations made, in areas 

such as human resources and technology, and must have their own uniqueness in 

innovation in order to continue. 

. 

 

Key word : Persaingan Global Competition, Innovation of Indonesian Post 

Company, Quality Service of  Indonesian Post Company. 

 



 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

INOVASI LAYANAN PT POS INDONESIA DALAM  PENINGKATAN 

KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI UPAYA MENJAGA EKSISTENSI 

DI ERA PERSAINGAN GLOBAL  

(Studi Pada Kantor Pos Bandar Lampung) 

 

 

Oleh 

 

Muhammad Ali Syamsuddien 

 

 

 

Di era globalisasi saat ini setiap pelaku usaha dituntut untuk terus berinovasi agar 

tetap bisa bersaing. PT Pos merupakan salah satu BUMN yang dituntut untuk 

terus eksis. PT Pos dituntut untuk terus berinovasi terutama dibidang 

pelayanannya agar tidak ditinggalkan pelanggannya. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi PT Pos 

Indonesia. Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini dengan 

wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teori dari Zeithaml, Parasuraman & Berry. Adapun berdasarkan dari 

teori tersebut maka fokus penelitian ini adalah ketampakan fisik, reliabilitas, 

responsivitas, kompetensi, kredibilitas, serta komunikasi. 

 

Hasil penelitian menunjukkan inovasi-inovasi pelayanan yang dibuat oleh PT Pos 

Indonesia dalam menjaga eksistensinya masih belum maksimal. Masih adanya 

keluhan dari pelanggan menandakan masih perlu ditingkatkannya inovasi yang 

dilakukan. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya kualitas SDM serta masih 

belum mengena langsung kepada pelanggan terhadap inovasi yang dilakukan 

 

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perluanya perluasan mengenai inovasi 

yang dilakukan, seperti dibidang SDM dan teknologi serta harus mempunyai 

keunikan sendiri dalam inovasinya agar bisa terus bersaing. 

. 

 

Kata Kunci : Persaingan Global, Inovasi PT Pos, Kualitas Pelayanan PT Pos. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha 

Milik Negara. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang 

sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi 

memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai 

dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam 

rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang apapun. Perbaikan kualitas 

pelayanan pemerintah untuk publik senantiasa selalu menjadi tuntutan. 

 

BUMN merupakan badan usaha milik pemerintah yang ditugaskan untuk mencari 

pendapatan negara sebanyak-banyaknya. Supaya pemasukan negara yang berasal 

dari BUMN terus meningkat maka BUMN yang dimiliki oleh negara Indonesia 

haruslah melakukan upaya-upaya pengembangan. Namun di satu sisi sebagai 

bagian dari pemerintah BUMN juga harus memberikan pelayanan kepada publik 

atau masyarakat. Apalagi dalam menghadapi kompetisi di era globalisasi, kualitas 

pelayanan badan usaha milik pemerintah akan semakin ditantang untuk semakin 
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optimal dan mampu menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat, baik 

dari segi kualitas maupun dari segi pelayanan. Pelayanan publik pada dasarnya 

menyangkut hubungan antara lembaga pemberi jasa pelayanan dengan masyarakat 

yang membutuhkan. Saat ini BUMN di Indonesia banyak sekali yang kalah 

bersaing dalam persaingan global untuk bisa menjaga eksistensinya, hal tersebut 

dikarenakan pelayanan yang masih belum baik. 

 

Globalisasi atau era persaingan global saat ini telah membuat kompetisi dunia 

usaha menjadi semakin ketat. Setiap  pelaku usaha dipacu untuk selalu melakukan 

inovasi agar dapat terus eksis dalam persaingan. Pelayanan merupakan salah satu 

tolak ukur bagi sebuah perusahaan supaya bisa bersaing. Karena semakin bagus 

pelayanan yang diberikan membuat semakin eksis pula pelaku usaha tersebut 

 

Semakin banyaknya pesaing dan pelayanan yang belum optimal, memaksa 

organisasi atau perusahaan melakukan inovasi terutama dibidang pelayanannya. 

Setiap organisasi atau perusahaan baik di sektor swasta maupun sektor publik 

harus berupaya untuk berinovasi, karena inovasi sangat penting dilakukan untuk 

mengatasi kebuntuan dan kemacetan organisasi terutama dalam menghadapi 

persaingan global. BUMN merupakan badan usaha milik pemerintah yang 

ditugaskan untuk mencari pendapatan negara sebanyak-banyaknya. Supaya 

pemasukan negara yang berasal dari BUMN terus meningkat maka BUMN yang 

dimiliki oleh negara Indonesia haruslah melakukan upaya-upaya pengembangan. 

Namun disatu sisi sebagai bagian dari pemerintah BUMN juga harus memberikan 

pelayanan kepada publik atau masyarakat. 
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Definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 

Salah satu BUMN di Indonesia yang dihadapkan pada tantangan era globalisasi 

agar dapat terus bersaing adalah PT Pos Indonesia (Persero). PT Pos Indonesia 

adalah Badan Usaha  yang bergerak di bidang jasa pengiriman paket, surat serta 

uang. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan yang terpisah oleh 

luasnya lautan, maka diperlukan  jasa pelayanan yang cepat, tepat dan terpercaya 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa seperti pengiriman 

barang, surat serta pengiriman yang untuk daerah yang terpencil. Di sinilah PT 

Pos Indonesia memiliki peranan yang penting sebagai sebuah perusahaan 

ekspedisi skala nasional yang melayani jasa antaran barang antar kota dan antar 

propinsi. 

 

Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status. Diawali dari 

Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone), yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Jawatan. PTT ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih 

diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi 

hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN 

Postel). Mengamati perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi 

berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan 

Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi 

Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam 
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menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun 

luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah 

menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia 

(Persero)(www.posindonesia.co.id). 

 

Berubahnya status perusahaan ini menjadi PT (Perseroan Terbatas), maka PT Pos 

Indonesia wajib mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun saat ini PT Pos 

Indonesia tidak sendirian. Perusahaan di luar pemerintah (swasta) yang bergerak 

di bidang jasa pelayanan pengiriman pos dan barang saat ini sudah banyak. 

Dahulu PT Pos selalu menjadi andalan utama dalam jasa pengiriman pos maupun 

barang. tapi saat ini PT Pos sudah mulai terpinggirkan oleh para kompetitor yang 

ternyata lebih disukai oleh pelanggan PT Pos.  

 

Beberapa inovasi telah dilakukan oleh PT Pos, namun tetap saja PT Pos masih 

belum kembali menjadi pilhan utama pelanggannya. Sebagai contoh salah satu 

inovasi PT Pos adalah Plaza Pos yang berada di Bandar Lampung. Plaza Pos 

merupakan konsep penggabungan antara Super Market dengan Kantor Pos. 

Konsep ini diharapkan oleh PT pos agar bisa menarik pelanggan, tetapi pada 

kenyataannya pelanggan tetap enggan menggunakan jasa PT Pos. PT Pos 

Indonesia memiliki cabang yang terletak di seluruh penjuru Indonesia, hal ini bisa 

saja menjadi keuntungan bagi PT Pos karena para pesaing lain tidak memiliki 

cabang diseluruh pelosok Indonesia. Bahkan hal ini bisa dimanfaatkan oleh 

pemerintah untuk membuat program-program pelayanan yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat didaerah pelosok, yaitu program tentang 
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ketersediaan informasi di daerah pelosok agar daerah-daerah yang jauh dari 

jangkauan informasi seperti akses internet dapat tersedia aksesnya dan kantor pos 

sebagai penghubung dari program tersebut. Tentu dengan keunggulan ini PT Pos 

seharusnya dapat menjadi pilihan utama. Namun kenyataannya saat ini PT Pos 

masih kalah bersaing, karena palayanan yang mereka berikan belum maksimal. 

Berikut data tentang para pesaing PT Pos Indonesia. 

 

Tabel 1 Data Pesaing PT Pos Indonesia 

Jasa Kurir Pengguna 

JNE 33 % 

Pos Indonesia 27 % 

Tiki 20 % 

DHL 8 % 

Pahala Kencana 5 % 

lainnya 7 % 

Sumber: Kantor Pos Bandar Lampung (2014) 

 

Hal ini menjadikan inovasi-inovasi tersebut belum maksimal. PT Pos sebaiknya 

membuat inovasi-Inovasi baru terutama dibidang pelayanan yang perlu dilakukan 

oleh PT Pos untuk memperbaiki lagi inovasi-inovasi yang telah dilakukan agar PT 

Pos tetap menjadi pilihan utama pelanggannya.   

 

Sebagai contoh PT Pos Jepang (Japan Post/ Nippon Yusei Kosha) sebagai 

perusahaan Negara Jepang yang bergerak dibidang pos juga sempat mengalami 

kemunduran, namun Japan Post kembali bangkit karena mereka melakukan 

beberapa inovasi. Japan Post membuat empat anak perusahaan yang membagi 

bidang usahanya. Dua diantara anak perusahaan japan post merupakan inovasi 
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dari Japan Post, yaitu layanan perbankan (JP Post Bank) dan asuransi jiwa (JP 

Post Insurance). Bukan hanya dengan membuat produk baru tetapi Japan Post 

juga memaksimalkan kantor pos mereka yang berada disetiap daerah untuk 

melayani kebutuhan pelanggannya. Selain itu yang utama adalah pelayanan 

mereka sangat baik sehingga membuat pelanggan puas. Keberhasilan Japan Post 

tersebut dapat dijadikan contoh oleh PT Pos Indonesia untuk kembali menarik 

pelanggannya. Jika tidak segera melakukan inovasi terutama di bidang 

pelayanannya maka pengguna jasa layanan PT Pos akan semakin menurun. Bukan 

tidak mungkin PT Pos Indonesia akan mengalami kemunduran dan mengalami 

kebangkrutan seperti halnya BUMN lain yang tidak mampu bersaing dalam 

persaingan global.  

 

Sebagai salah satu Badan Usaha yang dimiliki oleh negara, keuntungan yang 

didapat dari PT Pos menjadi salah satu sumber pemasukan negara Indonesia. 

Namun jika PT Pos mengalami kebangkrutan karena kalah dalam persaingan 

global, tentu penerimaan pendapatan negara akan berkurang. Penerimaan negara 

dari badan usaha milik negara, akan sangat berpengaruh dalam pembangunan di 

negara itu sendiri. Semakin mapan badan usaha yang dimiliki oleh sebuah negara 

maka pendapatan negara akan semakin baik. Oleh karena itu PT Pos Indonesia 

(Persero) sebagai salah satu BUMN besar yang dimiliki oleh negara Indonesia 

harus melakukan beberapa inovasi dibidang pelayanannya.  

 

Salah satu Kantor Pos yang masih bertahan sampai sekarang dengan semakin 

banyaknya pesaing di bidang yang sama adalah Kantor Pos Bandar Lampung. 
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Namun Kantor Pos Bandar Lampung saat ini juga mengalami kemunduran. 

Dibawah ini akan ditampilkan beberapa data tentang kemunduran yang dialami 

Kantor Pos Bandar Lampung. 

 

Tabel 2 Data Transaksi Kantor Pos Bandar Lampung 

Jenis Transaksi Tahun 2012 Tahun 2013 

Paketpos 15.839 14.346 

Paket Kilat Khusus 12.354 10.695 

Produk Wesel 442.784 430.733 

Sumber: Kantor Pos Bandar Lampung (2014) 

 

Tabel 3 Data Pendapatan Kantor Pos Bandar Lampung 

2012 2013 2014 

19.098.075.670 18.014.787.883 16.994.915.986 

Sumber: Kantor Pos Bandar Lampung (2014) 

 

Berdasarkan tabel data transaksi dan tabel data pendapatan di atas, terlihat bahwa 

Kantor Pos Bandar Lampung mengalami penurunan transaksi. Hal tersebut bisa 

menjadikan indikasi bahwa PT Pos sebaiknya melakukan upaya inovasi agar 

transaksi pendapatan PT Pos bisa meningkat dan tidak menurun.   

 

Banyaknya keluhan dari pelanggan tentang pelayanan  yang mereka berikan 

membuat berkurangnya pelanggan PT Pos. Salah satu keluhan yang sering 

terdengar dari masyarakat atau pelanggan adalah perilaku oknum pegawai yang 

kadang kala kurang bersahabat, juga kinerja pegawai dalam memberikan 

pelayanan dalam hal ini ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, kuantitas 
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dan kualitas pelayanan yang masih sangat rendah. Seperti yang peneliti dapatkan 

saat melakukan pra-riset. Salah satu pelanggan PT Pos Indonesia Bapak Dimyadi 

yang mengeluhkan bahwa dia sudah mendapat konfirmasi dari teman kerjanya di 

Bandung bahwa barangnya sudah dikirim minggu sebelumnya namun setelah satu 

minggu berjalan belum sampai. Bahkan saat mengadu ke pihak Pos Pak Dimyadi 

justru mendapat jawaban yang kurang jelas. Hal itu menunjukkan bahwa PT Pos 

Kantor Pos Bandar Lampung harus melakukan reformasi dengan membuat 

inovasi-inovasi baru terutama dibidang pelayanan agar tidak kalah dalam 

persaingan dan tidak ditinggalkan pelanggannya. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk membahas 

lebih lanjut tentang upaya PT Pos Indonesia Kantor Pos Bandar Lampung agar 

dapat bersaing dengan kompetitor yang menawarkan pelayanan dibidang yang 

sama. Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Inovasi Layanan 

BUMN Dalam Menjaga Eksistensi Di Era Persaingan Global dan akan melakukan 

studi pada PT Pos Indonesia Kantor Pos Bandar Lampung.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  di atas, maka  permasalahan  yang  akan  dikaji oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah inovasi yang telah dilakukan oleh PT Pos Indonesia Kantor 

Pos Bandar Lampung? 
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2. Bagaimanakah Kualitas Pelayanan PT Pos Indonesia Kantor Pos Bandar 

Lampung setelah melakukan inovasi Sebagai Upaya Menjaga Eksistensi 

Di Era Persaingan Global? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan inovasi yang telah dilakukan oleh PT Pos 

Indonesia Kantor Pos Bandar Lampung dalam Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Sebagai Upaya Menjaga Eksistensi Di Era Persaingan Global. 

2. Untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan PT Pos Indonesia Kantor Pos 

Bandar Lampung setelah melakukan inovasi Sebagai Upaya Menjaga 

Eksistensi Di Era Persaingan Global? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

tambahan pengetahuan dalam ilmu administrasi negara khususnya mengenai 

Reformasi BUMN 

2. Secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT 

Pos dalam rangka melakukan inovasi agar dapat menghadapi persaingan 

global. 

 

 



 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Organisasi Publik 

1. Pengertian organsiasi  

Organisasi menurut Stephan P. Robbins (1994) menyebutkan bahwa organisasi 

adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan 

yang relatif dapat diidentifikasikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus 

menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. 

 

Pengertian Organisasi Menurut Chester Barnard (dalam Sutarto 1991) adalah 

Kumpulan orang-orang untuk melaksanakan suatu kegiatan  yang memerlukan 

adanya komunikasi, yaitu suatu hasrat dari sebagian anggotanya untuk mengambil 

bagian dalam pencapaian tujuan bersama dengan anggota-anggota lainnya. 

Selanjutnya, dijelaskan bahwa setiap organisasi baik yang bersturktur formal 

maupun informal pasti mempunyai tujuan spesifik dan unik yang hendak dicapai. 

Untuk mencapainya setiap organisasi akan mengkonsumsi sejumlah input untuk 

menghasilkan output dalam arti setiap organisasi akan melakukan transformasi 

sumber-sumber ekonomi dari bentuk yang satu menjadi bentuk  yang lebih 

bermanfaat. Sehingga dalam hal ini terdapat 4 (empat) jenis tipe organisasi, yaitu: 
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1) pure profit organization yakni organisasi yang memiliki tujuan menyediakan 

atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh 

laba sebanyak-banyaknya sehingga biasa dinikmati oleh para pemilik dan 

sumber pendanaanya berasal dari investor. 

2) quasi profit organization  yang bertujuan untuk menyediakan atau menjual 

barang dan/atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai 

sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendakin para pemilik.  

3) quasi nonprofit organization adalah organisasi dengan tujuan menyediakan 

atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat 

dan memperoleh keuntungan,  dan  

4) pure nonprofit organization yakni organisasi yang bertujuan untuk 

menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk 

melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

Dari beberapa penjelasan sebelumnya mengenai pengertian organisasi dapat 

disimpulkan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang saling 

berkomunikasi dan bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan bersama 

yang telah ditetapkan sebelumnya dimana tujuan-tujuan tersebut bermacam-

macam tergantung tipe dari organisasi itu sendiri. 
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2. Pengertian Sektor Publik  

Sektor publik sering dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan 

kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar 

melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Jadi 

keberadaan sektor publik ini tidak dapat dihindari, masyarakat membutuhkan 

regulasi yang mengatur pemakaian barang-barang publik, sehingga sektor publik 

inilah yang berperan dalam pengaturan barang publik tersebut sehingga dapat 

didistribusikan kepada segenap masyarakat secara adil dan merata. 

 

Menurut Mardiasmo (2004) dijelaskan mengenai pengertian sektor publik  adalah 

suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan 

barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. 

Dari dua pengertian mengenai arti dari sektor publik itu sendiri dapat disimpulkan 

bahwa  sektor publik merupakan sebuah kegiatan atau segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kepentingan umum yang erat kaitannya dengan usaha 

penyediaan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan 

publik yang dibayar melalui pajak ataupun pendapatan negara lainnya yang diatur 

dalam sebuah regulasi hukum. 

 

Jadi setelah mengetahui pengertian tentang organisasi dan sektor publik, maka 

dapat diketahui mengenai definisi organisasi pubik itu sendiri. Organisasi sektor 

publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan 

penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau 

pendapatan Negara lainnya. 
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Sementara itu menurut Taliziduhu Ndraha (2005), Organisasi publik sering dilihat 

pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah 

(organisasi pemerintahan). Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan 

untuk memenuhi kebutuhan msyarakat akan jasa publik dan layanan civil. 

Organisasi publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan 

masyarakat dengan ruang lingkup negara dan mempunyai kewenangan yang sah 

(terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara 

terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan 

melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk 

pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. 

Organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi 

kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam 

operasionalnya. Organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat 

tidak pada profit/laba/untung. 

3.   BUMN 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  

merupakan perusahaan publik yang memberi sumbangan bagi perkembangan 

ekonomi/pendapatan negara, perintis kegiatan usaha dan penunjang kebijakan 

pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.Selain itu, BUMN juga 

merupakan alat untuk memupuk keuntungan.BUMN dalam hal ini terdiri dari 

beberapa bentuk seperti Persero, Perjan dan Perum.1 Dengan demikian fungsi dan 

peranan BUMN ini sangat besar dalam menjaga stabilitas ekonomi negara dan 

dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk lingkungan politik negara. 

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu unit usaha yang 
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sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan 

serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat.BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang 

nilainya cukup besar. Adapun fungsi dan peran BUMN adalh sebagai berikut : 

 

1. Fungsi BUMN:  

a. Penyedia barang ekonomis dan jasa yg tidak dapat disediakan swasta. 

b. Pengelola cabang-cabang produksi sumber daya kekayaan alam yang 

menyangkut hajat hidup orang banyak dengan efektif dan efisien 

c. Alat pemerintah untuk menata kebijakan perekonomian 

d. Penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

2. Peranan BUMN: 

a. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mengurangi 

jumlah pengangguran. 

b. Memberikan pengarahan serta bantuan untuk para pengusaha golongan 

ekonomi lemah, baik itu untuk koperasi maupun UKM. 

c. Memberikan sumbangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi 

secara nasional. 

d. Menjadi perintis usaha yang belum dilaksanakan oleh koperasi dan pihak 

swasta, seperti menyediakan kebutuhan masyarakat dengan barang dan 

jasa yang bermutu serta memadai. 

e. Pemerintah dapat melayani masyarakat secara maksimal dengan adanya 

BUMN. 
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f. Menjadi sumber pendapatan negara dari pendapatan nonpaja untuk 

mengisi kas negara. 

g. Mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting tidak dikuasai oleh 

sekelompok masyarakat tertentu. 

 

Menurut Badan Perencanaan Nasional secara umum reformasi BUMN diperlukan 

untuk memperbaiki kinerja dan kondisi-kondisi yang dirasakan menghambat 

perekonomian dan memperburuk keuangan Pemerintah. Alasan-alasan umum 

perlunya tindakan reformasi BUMN adalah: 

a. Biaya produksi yang relatif tinggi menyebabkan tingkat laba yang yang 

dicapai menjadi rendah dan ketidaksanggupan perseroan untuk membiayai 

perluasan usaha dari laba yang ditahan; 

b. Keuangan Pemerintah menyebabkan investasi baru tidak dapat dibiayai 

dari APBN, baik melalui dana segar Pemerintah, maupun proyek 

pemerintah yang dialihkan sebagai aset (PMP) serta adanya kebijakan 

nasional untuk mengurangi subsidi. 

c. Tidak banyak sumber daya baru yang dapat diharapkan dari sistem karena 

saat ini masih dalam proses recovery. 

d. Kerjasama usaha yang selama ini dijalankan oleh BUMN, hanya memiliki 

peranan terbatas dan tidak dapat menggantikan restrukturisasi BUMN itu 

sendiri. 

e. Dengan reformasi BUMN diharapkan tercipta peluang-peluang baru untuk 

investor swasta dalam negeri dan asing sehingga akan membantu 

mengembalikan kepercayaan investor dan dengan demikian akan 
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memulihkan perekonomian dari resesi dan sekaligus juga menciptakan 

akses kepada modal, teknologi dan pasar. 

 

B.   Eksistensi BUMN di Indonesia 

Eksistensi berasal dari kata eksis yang awal mulanya adalah kata dari bahasa 

Inggris exist yang berarti ada, berwujud. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia 

eksistensi atau pengakuan merupakan suatu keadaan dimana orang lain mengakui 

dan menghargai diri kita, bukan merupakan wujud abstrak atau materi namun 

selalu dicari dan dikejar oleh manusia. Negara pada hakikatnya adalah suatu 

lembaga politik. Dalam kedudukannya yang demikian, negara tunduk pada 

tatanan hukum publik. Melalui kegiatan berbagai lembaga pemerintah, negara 

berkewajiban menyediakan kebutuhan publik dalam rangka memberikan jaminan 

kesejahteraan kepada rakyat (public welfare provision). Untuk itu, sebagai badan 

usaha yang sahamnya dimiliki oleh negara, BUMN mempunyai peran penting 

sebagai salah satu pilar perekonomian nasional, sehingga kinerja BUMN 

mempunyai dampak signifikan bukan hanya untuk BUMN itu sendiri namun juga 

untuk sektor ekonomi secara keseluruhan. 

 

Peran penting BUMN pada hakikatnya merupakan pengejewantahan amanat 

konstitusional yang tertuang pada Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini merupakan entry 

point yang diambil para founding fathers dalam merumuskan strategi nasional di 

bidang ekonomi, yang diarahkan menuju cita-cita luhur yaitu kesejahteraan 

masyarakat dan keadilan sosial. Makna yang terkandung dalam pasal ini 

khususnya pada ayat (2) dan ayat (3) menekankan bahwa penguasaan negara atas 
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sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang memiliki nilai strategis 

mutlak adanya dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. Hal ini mengindikasikan secara eksplisit bahwa negara akan 

mengambil peran dalam kegiatan ekonomi, yang mana dalam tataran praktiknya 

BUMN memiliki tugas tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan tetapi juga 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

Eksistensi BUMN diberbagai negara menunjukkan perbedaan-perbedaan secara 

konsepsional, termasuk eksistensi BUMN di Indonesia. Meskipun secara umum 

keberadaan BUMN berkaitan dengan paham  kesejahteraan negara (social service 

state, walfare state), dimana pemerintah memiliki tanggung jawab yang luas 

dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya guna mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan rakyat itu adalah dalam bidang perekonomian rakyat. 

Sebagaimana dikemukakan Didik J.Rachbini (1998) bahwa dalam system 

ekonomi yang kompleks, pera pelaku ekonomi tidak hanya terbatas pada swasta, 

melainkan pemerintah berperan dalam mengatur agar system ekonomi berjalan 

dengan baik. Pemerintah tampil sebagai pengatur yang baik (regulator), agar 

system ekonomi berkembang harmonis sesuai dengan realita social.  

 

Namun demikian, ternyata pemerintah tidak meresa cukup hanya sebagai 

regulator system ekonomi, dimana pemerintah juga terlibat lansung dalam bidang 

perekonomian. Negara (pemerintah) ikut menjadi pengusaha di samping 

orang/badan swasta. Implementasi dari pemerintah pengusaha itu diwujudkan 
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dalam bentuk Perusahaan Negara atau yang sekarang lebih populer disebut Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Robert Fabrikan dalam T.Mulya Lubis 

dan Richard M. Buxbaum dikutip dari Katon Y Stefanus (2001) BUMN tidak lain 

dari pada bentuk kebijaksanaan pemerintah dalam mencoba menciptakan atau 

mempertahankan keseimbangan kasar antara sector swasta dan sector pemerintah. 

Dalam hal demikian, BUMN diharapkan berperan sebagai faset perekonomian 

negara dan faset aparatur perekonomian negara. 

 

Keniscayaan yang terjadi pada BUMN di Indonesia selama ini agaknya akan 

berakhir apabila UU No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara 

(selanjutnya disingkat UU BUMN benar-benar diterapkan dengan sungguh-

sungguh dan apa yang menjadi harapan dan cita-cita pembentukan UU ini tidak 

“dikhianati”. BUMN sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam 

perekonomian nasional mempunyai peran penting dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Untuk itu UU BUMN ini mengingkan optimalisasi 

pelaksanaan peran BUMN dalam perekonomian nasional guna mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi peran BUMN itu dilakukan secara 

professional. Meskipun menurut Irmadi Lubis, Ketua Pansus Komisi V DPR, 

bahwa 'UU itu (UU No.19 Tahun 2003-pen) jauh dari sempurna, jadi terbuka 

untuk amendemen. Tapi bagi DPR lebih baik melalui 1.000 hari dengan UU yang 

tidak sempurna daripada satu hari tanpa UU sama sekali”.  
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Terlepas dari ketidak sempurnaannya, yang jelas dengan diundangkannya UU 

BUMN melahirkan sejumlah perubahan mendasar terhadap eksistensi BUMN di 

Indonesia, antara lain: 

a. UU No.19 Tahun 2003 hanya mengenal dua bentuk BUMN, yakni Perusahaan 

Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Dengan demikian, 

BUMN dalam bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) akan dibubarkan yang 

akan ditetapkan Peraturan Pemerintah. Dalam hubungan ini fungsi 

kemanfaatan (pelayanan) umum yang selama ini menjadi tugas Perjan, akan 

diberikan penugasan khusus oleh pemerintah kepada Persero atau Perum. 

Pemberian penugasan khusus fungsi kemanfaatan umum itu kepada Persero 

maupun Perum harus dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan 

RUPS/Menteri. 

b. Jika dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya kedukan dan tugas 

Perum melayani kepentingan umum dan sekaligus untuk memupuk 

keuntungan dan bergerak dibidang yang oleh pemerintah dianggap vital. Dan 

disamping menjalankan tugas perusahaan, Perum dapat pula dibebani tugas 

pemerintahan. Tidak demikian halnya dengan UU BUMN, maksud dan tujuan 

Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan 

umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga 

yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan 

yang sehat. Dari konsepsi UU BUMN mengenai maksud dan tujuan Perum, 

maka bidang usaha yang dikelola Perum tidak lagi dibatasi oleh adanya sifat 

vital terhadap bidang yang menjadi usahanya. Ruang gerak Perum menjadi 

lebih fleksibel, dengan catatan asal penyedian barang dan jasa yang dilakukan 
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Perum harganya terjangkau oleh masyarakat, tetapi tetap didasarkan pada 

prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. 

c. Jika dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya Persero melakukan 

usaha perusahaan yang bisa dilakukan swasta dan bukan semata-mata tugas 

pemerintah. Barang-barang yang dihasilkan perusahaan bukan merupakan 

kewajiban negara untuk menghasilkannya. Berdasarkan UU BUMN, maksud 

dan tujuan BUMN tidak lagi diformulasikan dalam perspektif pemikiran 

pemerintah dan swasta. Persero dalam perspektif UU BUMN tidak obahnya 

seperti adanya perusahaan swasta. Persero diproyeksikan harus mampu 

bersaing dengan perusahaan milik swasta. Persero harus mampu menyediakan 

barang/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Tujuan ini tentu tidak 

dapat dipisahkan dari maksud dan tujuan persero mengejar keuntungan guna 

meningkatkan nilai perusahaan sebagaimana adanya perusahaan milik swasta. 

UU BUMN juga menentukan bahwa segala ketentuan dam prinsip-prinsip 

yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU No.1 

tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 

d. Jika dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, Direksi Perum 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang 

bersangkutan, maka berdasarkan UU BUMN pengangkatan dan 

pemberhentian Direksi Perum ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan 

mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bagi Pesero, 

dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya pengangkatan dan 

pemberhentian Direktur Utama dan Direktur Persero oleh Menteri Keuangan 

selaku RUPS berdasarkan usul menteri. Sedangkan menurut UU BUMN 
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pengangkatan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS dan dalam hal 

Menteri bertindak sebagai RUPS pengangkatan dan pemberhentian Direksi 

ditetapkan oleh Menteri.  

e. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya anggota 

Direksi Perum dan Persero diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan 

dan keahlian dalam bidang pengelolaan (manajemen) perusahaan, memenuhi 

syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan perusahaan yang 

dipimpinnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Disisi lain dalam hal Menteri berpendapat bahwa calon-calon anggota direksi 

persero yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka 

Menteri Keuangan meminta kepada Menteri Teknis agar diusulkan calon-

calon lain. Berbeda halnya dengan UU BUMN, pengangkatan anggota Direksi 

Persero dan Perum dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. 

Pola pengangkatan direksi serupa ini tidak dijumpai dalam peraturan 

perundang-undangan sebelumnya.  

f. Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh 

UU BUMN diwajibkan menandatangani kontrak manajemen sebelum 

ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi. Mekanisme ini juga 

tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. 

. 

C.   BUMN dalam Persaingan Global 

Pengertian persaingan yang dikutip dari (http://kamusbahasaindonesia.org) berarti 

usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yg dilakukan oleh 

perseorangan (perusahaan, negara) pada bidang perdagangan, produksi, 



22 

 

persenjataan, dsb. Makna persaingan bisa berarti positif dan bisa berarti negatif. 

Persaingan dalam arti positif menggambarkan keunggulan suatu individu, 

korporasi ataupun bangsa dengan memanfaatkan segala kemampuan yang 

dimilikinya untuk menghasilkan sesuatu sehingga melebihi dari apa yang dapat 

dilakukan oleh individu, korporasi maupun bangsa lainnya. Artinya kemampuan 

yang digunakan tidak mengganggu tatatanan dari pesaingnya.  

 

Sedangkan persaingan dalam arti negatif lebih cenderung untuk mencari 

kelemahan lawan dari pesaingnya dengan berbagai cara yang tidak sportif 

sehingga lawannya mengalami kendala atau kegagalan dalam mencapai 

tujuannya. Persaingan dalam arti negatif merupakan keadaan yang dapat kita lihat 

dalam kehidupan sehari-hari. Persaingan negatif dalam sebuah kompetisi selalu 

menunjukkan ketidaksiapan seseorang atau organisasi untuk menerima kekalahan 

dari saingannya dengan berbagai cara, dengan harapan kompetisi dapat diulang 

kembali agar dapat dimenangkannya. 

 

Sedangkan persaingan dunia (globalisasi) diambil dari kata global, yang 

maknanya ialah universal. Menurut istilah Globalisasi yang dikutip dari 

(http://kamusbahasaindonesia.org) adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda 

atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh 

wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi 

kerja (working definition), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. 

Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau 

proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin 
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terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-

eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya 

masyarakat. 

 

Persaingan global pada dasarnya belum mempunyai makna yang cukup mapan 

(definisi baku), artinya persaingan global masih mempunyai pengertian yang 

beragam atau masih tergantung dari sudut pandang mana orang dalam melihatnya. 

Persaingan global dapat dipandang dariaspek ekonomi, sosial, budaya maupun 

dari aspek lainnya yang menyebabkan terjadinya interaksi dan kompetisi antar 

masyarakat di dunia. 

 

Secara umum persaingan global didefinisikan sebagai suatu bentuk kompetisi 

tingkat dunia dimana setiap negara berhak untuk ikut bersaing tanpa dibatasi oleh 

wilayah. Persaingan global juga sering diartikan sebagai bentuk kesepakatan antar 

negara-negara di dunia untuk dapat mengaktualisasikan dirinya dengan 

menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. 

 

D.   Inovasi Layanan BUMN 

1.   Inovasi BUMN 

a. Pengertian Inovasi 

Pengertian Inovasi merupakan keberlangsungan hidup dari perusahaan bergantung 

pada seberapa cepat dan tanggap perusahaan tersebut menghadapi kedinamisan 

yang ada. Seperti contohnya, perusahaan manufaktur yang dituntut untuk selalu 

menghasilkan produk-produk yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah 
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dari pesaing mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi-strategi bersaing yang 

efektif dengan melakukan perbaikan, baik dari sisi pengembangan produk maupun 

dari sisi proses secara berlanjut. 

Teknologi dan inovasi sudah dikenal sebagai faktor penting dalam meningkatkan 

keuntungan, positioning, dan kinerja bagi perusahaan dalam menghadapi 

kedinamisan pasar. Dengan melakukan inovasi, perusahaan bereaksi terhdap 

perubahan pasar yang dinamis dan untuk menciptakan atau mempertahankan daya 

saingnya. Dapat dikatakan bahwa “Innovation is an almost obligatory survival 

stretegy” Menurut Drucker (1999) dalam Wawan Dewanto dkk (2014:2). 

Perusahaan yang berhasil menciptakan keunggulan bersaing (competitve 

advantage) adalah perusahaan yang mampu menciptakan inovasi dan kreativitas 

melalui proses inovasi yang efektif dan terencana menurut Gupta dan MacDaniel 

2002) dalam Wawan Dewanto dkk (2014:2). Oleh karena itu, diperlukan cara-cara 

atau strategi baru dalam menciptakan dan menghasilkan produk baru atau 

melakukan perbaikan (tangible maupun intangible) dengan meningkatkan 

kemampuan kreatif dari para karyawan perusahaan atau anggota organisasi 

Inovasi menurut Schumpeter (1934) dalam Wawan Dewandto dkk (2014:3) 

adalah sebagai kombinasi baru dari faktor-faktor produksi yang dibuat oleh 

pengusaha dan pemikiran inovasi adalah kekuatan pendorong yang penting 

(critical driving force) dalam pertumbuhan ekonomi. Konsep inovasi Schumpeter 

melibatkan inovasi produk,inovasi proses, inovasi pasar,penggunaan bahan baku 

dan mendapatkan bahan baku tersebut dengan cara dan inovasi pada organisasi. 
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Menurut Kotler dalam dalam Moh Alifuddin & Mashur Razak (2015:121) 

mendefiniskan inovasi sebagai sesuatu yang berkenaan dengan barang, jasa atau 

ide yang dirasakan baru oleh seseorang. Meskipun ide tersebut telah lama eksis 

tetapi ini dapat dikatakan suatu inovasi bagi orang yang baru melihat atau 

merasakannya.. 

Menurut Rogers yang dikutip oleh suwarno (2008), salah satu penulis buku 

inovasi terkemuka, menjelaskan inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek 

yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Sedangkan Damanpour 

yang dikutip oleh suwarno (2008) menjelaskan bahwa sebuah inovasi dapat 

berupa produk atau jasa baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur 

dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Radenakers 

(2005), membagi inovasi ke dalam beberapa tipe yang mempunyai karakteristik 

masing-masing sebagai berikut:  

Tabel 4 Tipologi Inovasi dan Karakteristk 

 

No. Tipe Inovasi Karakteristik 

1. Inovasi Produk  Produk, jasa, atau kombinasi keduanya 

yang baru  

 

2. Inovasi Proses  Metode baru dalam menjalankan kegiatan 

bernilai tambah (misalnya distribusi atau 

produksi) yang lebih baik atau lebih 

murah  

 

3. Inovasi 

Organisasional  

Metode baru dalam mengelola, 

mengkoordinasi, dan mengawasi 

pegawai, kegiatan, dan tanggung jawab 

  

4. Inovasi Bisnis  Kombinasi produk, proses, dan sistem 

organisasional yang baru (dikenal juga 
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sebagai model bisnis)  

 

Sumber: Radenakers (2005) 

 

 

Inovasi secara sederhana berarti berubah menjadi sesuatu yang baru. Ini seperti 

pernyataan Muluk (2008) mengenai inovasi yang berarti mengubah sesuatu hal 

sehingga menjadi sesuatu yang baru. Selanjutnya, Muluk (2008) menambahkan 

bahwa inovasi juga merupakan isntrumen untuk mengembangkan cara-cara baru 

dalam menggunakan sumber daya dan memenuhi kebutuhan secara lebih efektif. 

 

Inovasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, inovasi sebagai “obyek” dan sebagai 

“aktivitas”. Setyaningrum (2009:81) mengatakan bahwa inovasi sebagai suatu 

“obyek” juga memiliki arti sebagai suatu produk atau praktik baru yang tersedia 

bagi aplikasi, umumnya dalam suatu konteks komersial. Biasanya, beragam 

tingkat kebaruannya dapat dibedakan, bergantung pada konteksnya: suatu inovasi 

dapat bersifat baru bagi suatu perusahaan (atau “agen/aktor”), baru bagi pasar, 

atau negara atau daerah, atau secara global. Sementara itu, inovasi sebagai suatu 

“aktivitas” merupakan proses penciptaan inovasi, seringkali diidentifikasi dengan 

komersialisasi suatu intervensi. Jadi, baik dalam sudut pandang “obyek” maupun 

“aktivitas” inovasi bertujuan untuk komersialisasi. Dari beberapa definisi inovasi 

yang dikemukaan, maka inovasi adalah pembaharuan/ kreativitas/ ciptaan baru 

yang mampu memberikan nilai tambah (value added). Dalam konteks pelayanan 

publik, inovasi bisa diartikan sebagai pembaharuan / kreativitas / ciptaan baru 

dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan. 
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 Sedangkan menurut Suwarno (2005), beberapa faktor yang mempengaruhi 

inovasi pelayanan, dapat dianalisis menjadi dua yaitu, lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan di dalam organisasi 

yang berpengaruh terhadap kinerja, meliputi visi, misi, sarana dan prasarana, 

sumber daya manusia, organisasi, manajemen, keuangan dan pemasaran. 

Sedangkan lingkungan eksternal meliputi lingkungan makro dan lingkungan 

mikro.Lingkungan makro meliputi demografi, sosio ekonomi, teknologi, politik, 

dan sosial budaya, serta lingkungan mikro meliputi pelanggan dan pesaing.  

 

De Jong dan Hartog merinci lebih mendalam proses inovasi dalam 4 tahap sebagai 

berikut:  

a. Melihat Kesempatan, kesempatan dapat berawal dari ketidakkongruenan dan 

diskontuinitas yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan pola kerja 

yang diharapkan, misalnya timbulnya masalah pada pola kerja yang sedang 

berlangsung, adanya kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi, atau adanya 

indikasi trends yang sedang berubah.  

b. Mengeluarkan ide, hal ini meliputi mengeluarkan ide sesuatu yang baru atau 

memperbaharui pelayanan, pertemuan dengan klien dan teknologi pendukung.  

c. Implementasi, pada tahapan ini sering juga disebut tahapan konvergen. Untuk 

mengembangkan ide dan mengimplementasikan ide, karyawan harus memiliki 

perilaku yang mengacu pada hasil.  

d. Aplikasi, dalam fase ini meliputi perilaku karyawan yang ditjukan untuk 

membangun, menguji, dan memasarkan pelayanan baru. Hal ini berkaitan 
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dengan membuat inovasi dalam bentuk proses kerja yang baru ataupun dalam 

proses rutin yang biasa dilakukan.  

 

Menurut Suherli (2010), Keberhasilan adalah titik puncak dari segala usaha yang 

telah dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur yang saling mendukung, 

keberhasilan inovasi dapat ditinjau dari dua hal yaitu, agen inovasi dan program 

inovasi. Keberhasilan inovasi dapat ditinjau dari:  

1) Sejauh mana program itu menguntungkan atau unggul; efektifitas, efisien, 

dampak.  

2) Kesesuaian; kesesuaian dengan program, penerima atau pengguna program  

3) Kemudahan; kesiapan untuk diuji cobakan, mudah diujikan pada lembaga 

yang sama, pemilihan alternative program.  

4) Pengamatan; dapat diamati secara langsung, dapat disimpan/direkam, 

keanekaragaman program.  

5) Kerumitan; memerlukan keahlian khusus, menambah pekerjaan.  

 

Sedangkan menurut Tjandra (2008), faktor keberhasilan dari suatu produk baru, 

antara lain: 

1) Produk baru yang superior unik (unique superior product) adalah produk 

dengan mutu yang lebih tinggi, sifat-sifat baru, dan nilai penggunaan yang 

lebih besar.  

2) Faktor yang lain adalah konsep produk yang didefinisikan dengan baik (well-

defined product concept) sebelum pengembangan di mana perusahaan secara 

hati-hati mendefinisikan dan menilai pasar sasaran. Pada dasarnya, untuk 
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menciptakan produk baru, sebuah perusahaan memahami pelanggan, pasar, 

serta pesaingnya dan mengembangkan aneka produk yang menyampaikan 

nilai superior kepada pelanggan.  

3) Keberhasilan suatu produk di dalam menyesuaikan dengan keinginan 

konsumen.  

4) Perusahaan menggunakan teknologi “know how” yang dimilikinya.  

 

Adanya faktor keberhasilan juga diikuti dengan adanya faktor kegagalan inovasi. 

Faktor kegagalan pada sebuah produk baru, yaitu:  

1) Kesalahan perusahaan di dalam membaca keinginan konsumen yang antara 

lain disebabkan karena perusahaan kurang sempurna di dalam melakukan 

analisis pasar.  

2) Kesalahan di dalam penempatan produk.  

3) Kinerja produk yang buruk.  

4) Riset pemasaran yang kurang baik.  

5) Analisa persaingan perusahaan yang kurang baik sehingga terjadi kesalahan 

perusahaan dalam memperkirakan tindakan yang diambil oleh para 

pesaingnya. 

b. Level Inovasi 

Dalam mengkaji inovasi, terdapat level inovasi yang mencerminkan variasi 

besarnya dampak yang ditimbulkan oleh inovasi yang berlangsung. Kategori level 

inovasi oleh Mulgan dan Albury terdiri dari incremental, radikal, sampai 

transformative. Inovasi incremental berarti inovasi yang terjadi membawa 

perubahan-perubahan kecil terhadap proses atau layanan yang ada. Umumnya 
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sebagian besar inovasi berada dalam level ini dan jarang sekali membawa 

perubahan terhadap struktur organisasi dan hubungan keorganisasian. Walaupun 

demikian, inovasi incremental memainkan peran penting dalam pembaruan sektor 

publik karena dapat melakukan perubahan kecil yang dapat diterapkan secara 

terus menerus dan mendukung rajutan pelayanan yang responsive terhadap 

kebutuhan local dan perorangan, serta mendukung nilai tambah uang (value for 

money). 

 

Inovasi radikal merupakan perubahan mendasar dalam pelayanan publik atau 

pengenalan cara-cara yang sama sekali baru dalam proses keorganisasian dan 

pelayanan. Inovasi jenis ini jarang sekali dilakukan karenamembutuhkan 

dukungan politik yang sangat besar karena umumnya memiliki resiko yang lebih 

besar pula. Inovasi radikal diperlukan untuk membawa perbaikan yang nyata 

dalam kinera pelayanan publik dan memenuhi harapan pengguna layanan yang 

lama terabaikan. 

 

Inovasi transformative atau sistemis membawa perubahan dalam struktur 

angkatan kerja dan kerorganisasian dengan menstransformasi semua sektor, dan 

secara dramatis mengubah keorganisasian. Inovasi jenis ini membutuhkan waktu 

yang lebih lama untuk memperoleh hasil yang diinginkan dan membutuhkan 

perubahan mendasar dalam susunan sosial, budaya, dan organisasi. 
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c. Kategori Inovasi 

Dalam mengukur tingkat inovasi, mengatakan inovasi juga dapat dibedakan dalam 

dua kategori yakni inovasi terusan dan inovasi terputus: 

1) Inovasi terusan (sustaining innovation) merupakan proses inovasi yang 

membawa perubahan baru namun dengan tetap mendasarkan diri pada kondisi 

pelayanan dan sistem yang berjalan atau produk yang sudah ada. 

2) Inovasi terputus (discontinues innovation) merupakan proses inovasi yang 

membawa perubahan yang sama sekali baru dan tidak lagi berdasarkan pada 

kondisi yang sudah ada sebelumnya. 

 

d. Tipologi Inovasi 

Mulgan dan Albury inovasi pelayanan publik dikatakan berhasil jika merupakan 

hasil kreasi dan implementasi dari inovasi produk layanan, inovasi proses 

pelayanan, inovasi metode pelayanan, inovasi kebijakan, dan inovasi sistem. 

Pertama, inovasi produk atau layanan adalah perubahan bentuk dan desain produk 

atau layanan. Kedua, inovasi proses adalah pembaharuan kualitas yang 

berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan 

kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi. Ketiga, inovasi metode pelayanan 

adalah perubahan baru dalam hal berinteraksi dengan pengguna layanan atau cara 

baru dalam hal berinteraksi dengan pengguna layanan atau cara baru dalam 

memberikan pelayanan. Keempat, inovasi dalam strategi atau kebijakan adalah 

perubahan visi, misi, tujuan dan strategi baru beserta alasannya yang berangkat 

dari realitas yang ada. Kelima, inovasi sistem adalah interaksi sistem yang 
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mencakup cara baru atau yang diperbarui dalam berinteraksi dengan aktor-aktor 

lain atau dengan kata lain adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan. 

 

2.   Tinjauan Tentang Pelayanan BUMN 

Pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala 

apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Sinambela 

(2006:3) mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia membutuhkan 

pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat 

dipisahkan dengan kehidupan manusia. Membicarakan pelayanan berarti 

membicarakan kebutuhan manusia. Pelayanan umum (publik) adalah segala 

aktivitas yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan untuk memenuhi 

kepentingan orang banyak. Moenir (2006:16-17) mengatakan bahwa pelayanan 

adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung. 

Sependapat dengan itu, Pasolong (2007:4) mengatakan bahwa pelayanan 

didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik 

langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. 

 

Pelayanan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan pemerintah baik pusat 

maupun daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Lembaga Administrasi 

Negara (2000) dalam Setyaningrum (2009 :1-2) mengartikan pelayanan publik 

sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi 

Pemerintahan di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara / 

Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan. Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan, pelayanan 

publik adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh 

penyelenggara negara dalam rangka membantu menyiapkan atau memenuhi 

kepentingan orang lain atau masyarakat luas. 

 

Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi BUMN telah dimulai pada tahun 

1980-an melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1988 yang 

dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740 

dan 741 tahun 1989. Regulasi ini memberikan wewenang kepada BUMN untuk 

menggunakan berbagai perangkat reformasi seperti restrukturisasi, penggabungan 

usaha (merger), kerjasama operasi (KSO) dan bentuk-bentuk partisipasi swasta 

lain termasuk penawaran saham kepada masyarakat dan penjualan strategis. 

Sektor-sektor yang dibuka bagi partisipasi pihak swasta tidak saja dalam sektor 

yang kompetitif, tetapi juga dimungkinkan dalam bentuk kerjasama usaha di 

sektor infrastruktur, transportasi dan energi.  

 

Secara umum reformasi BUMN diperlukan untuk memperbaiki kinerja dan 

kondisi-kondisi yang dirasakan menghambat perekonomian dan memperburuk 

keuangan Pemerintah. Alasan-alasan umum perlunya tindakan reformasi BUMN 

adalah: 

a. Biaya produksi yang relatif tinggi menyebabkan tingkat laba yang yang 

dicapai menjadi rendah dan ketidaksanggupan perseroan untuk membiayai 

perluasan usaha dari laba yang ditahan; 
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b. Keuangan Pemerintah menyebabkan investasi baru tidak dapat dibiayai dari 

APBN,baik melalui dana segar Pemerintah, maupun proyek pemerintah yang 

dialihkan sebagai aset (PMP) serta adanya kebijakan nasional untuk 

mengurangi subsidi. 

c. Tidak banyak sumber daya baru yang dapat diharapkan dari sistem perbankan 

karena saat ini masih dalam proses recovery. 

d. Kerjasama usaha yang selama ini dijalankan oleh BUMN, hanya memiliki 

peranan terbatas dan tidak dapat menggantikan restrukturisasi BUMN itu 

sendiri. 

e. Dengan reformasi BUMN diharapkan tercipta peluang-peluang baru untuk 

investor swasta dalam negeri dan asing sehingga akan membantu 

mengembalikan kepercayaan investor dan dengan demikian akan memulihkan 

perekonomian dari resesi dan sekaligus juga menciptakan akses kepada modal, 

teknologi dan pasar. 

 

Menurut Wilson (1993) lembaga yang menangani pelayanan di sektor publik 

adalah pemerintah dan BUMN. Sedangkan sektor privat ditangani oleh badan 

privat seperti perusahaan swasta. Keamanan negara, jalan raya, lalu taman kota 

merupakan contoh barang dan jasa yang termasuk sektor publik. Sedangkan 

pakaian, jam tangan, sepeda motor, dan mobil merupakan brang dan jasa yang 

termasuk sektor privat. Kemudian ada barang dan jenis jasa yang merupakan 

diantara barang dan jasa sektor publik dan sektor privat. Sebagai contoh adalah 

BBM, listrik dan air minum. Barang dan jasa tersebut ditangani oleh Badan Usaha 

Milik Negara.  
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Untuk memperjelas barang dan jasa mana yang termasuk kedalam sektor privat, 

publik dan yang berada diantara keduanya, berikut ciri-cirinya : 

a. Barang dan jasa yang termasuk sektor privat : 

a) Disediakan oleh lembaga privat/swasta 

b) Perusahaan yang memproduksinya hanya bertujuan mencari keuntungan 

c) Hanya yang bisa membayar yang mendapatkannya 

b. Barang dan jasa yang termasuk sektor publik : 

a) Disediakan oleh negara 

b) Semua orang harus dapat menikmati dan mendapatkan barang dan jasa 

tersebut tanpa terkecuali dan tanpa membayar secara langsung 

c) Negara harus menyediakan barang dan jasa tanpa harus melihat dan 

mengaitkannya dengan kondisi dan latar belakang publik 

c. Barang dan jasa yang termasuk sektor publik dan sektor privat : 

a) Disediakan oleh BUMN dengan penguasaan oleh negara 

b) Barang tersebut merupakan kebutuhan hajat hidup orang bayak 

c) Orang yang memanfaatkan harus membelinya dengan harga yang 

terjangkau 

d) Disediakan terus menerus dalam kondisi apapun 

 

Pada dasarnya BUMN adalah lembaga ekonomi yang prinsip kerjanya  seperti 

perusahaan swasta namun sebagian besar kepemilikannya dimiliki oleh negara. 

Disamping itu BUMN didirikan tidak hanya untuk mencari keuntungan semata 

seperti halnya perusahaan swasta, tapi utamanya untuk memenuhi dan menjamin 
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kebutuhan publik secara berkesinambungan dan wajar. Jadi misi utama BUMN 

adalah memenuhi kebutuhan publik secara terus menerus dalam kondisi apapun 

baru setelahnya mencari keuntungan. PT Pos Indonesia merupakan salah satu dari 

BUMN. Bumn tersebut harus selalu menyediakan barang publik sesuai dengan 

bidangnya masing-masing dan dengan harga yang rasional.  

 

3.   Kualitas Pelayanan BUMN 

Pengukuran kinerja pelayanan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumn 

pengukuran kinerja pelayanan yang telah dikembangkan oleh Zeithaml, 

Parasuraman & Berry dalam buku mereka yang diberi dalam buku mereka yang 

diberi judul Delivering & Quality Service. Menurut mereka ada sepuluh indikator 

kinerja pelayanan, yaitu: 

a. Ketampakan fisik (Tangible) 

Meliputi tampilan fisik pelayanan seperti ; fasilitas fisik, penampilan 

pekerja, alat atau perlengkapan yang digunakan untuk menyelenggarakan 

pelayanan. 

b. Reliabilitas (Reliability) 

konsistensi informasi yang diberikan dan dapat dipertanggung jawabkan. 

c. Responsivitas (Responsiveness) 

kesiapan pekerja dalam menyediakan pelayanan dan penyelesaian secara 

tepat dan cepat dalam merespon pelanggan ataupun klien yang komplain. 

d. Kompetensi (Competence) 

menguasai keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan guna melakukan 

pelayanan. 
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e. Kesopanan (Courtessy) 

meliputi keramahan, respek serta sikap dalam memberikan pelayanan 

kepada pelanggan. 

f. Kredibilitas (Credibility) 

kepercayaan, keyakinan dan  kemampuan organisasi yang  meliputi 

pemunculan kondisi bahwa kepentingan pelanggan adalah segalanya. 

g. Keamanan (Security) 

jaminan dari bahaya, resiko atau keraguan yang meliputi keamanan fisik 

keamanan financial dan kerahasiaan. 

h. Akses (Access) 

Kontak atau komunikasi yang mudah kepada pelanggan. 

i. Komunikasi (Communication) 

memastikan pelanggan memperoleh informasi sesuai keinginan 

pelanggan.  

j. Pengertian (Understanding the custemer) 

melakukan usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, jenis ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena 

sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa 

katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Denzin dan Lincoln dalam Moleong menyatakan bahwa, penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada.  

 

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dikatakan bahwa, penelitian kualitatif 

berusaha melihat, mengetahui, serta menggambakan fenomena tertentu terhadap 

masyarakat berdasarkan apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kaitan 

dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan tentang Inovasi PT Pos 

Indonesia (Persero) Dalam Menjaga Eksistensi Pada Persaingan Global 

Khususnya di Bandar Lampung.  
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B. Sumber Data 

Menurut Nawawi dan Martini, data merupakan bentuk tanggapan, pendapat, 

kenyakinan, perasaan, hasil pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang segala 

sesuatu yang dipertanyakan sehubungan dengan masalah penelitian. Data 

penelitian terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu : 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya. Dalam penelitian ini data dapat diperoleh melalui wawancara 

tatap muka antara peneliti dengan informan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya 

diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu. Adapun data 

sekunder dalam penelitian ini berupa surat-surat keputusan, data statistik, 

catatan-catatan, arsip-arsip, laporan kegiatan, foto-foto, dan dokumen-

dokumen lainnya tentang Inovasi PT Pos Indonesia (Persero).  

 

C. Fokus Penelitian 

Secara sederhana fokus penelitian adalah hal-hal ataupun fenomena yang menjadi 

pusat pehatian dari seorang peneliti. Menurut Basrowi ada dua maksud tertentu 

yang ingin dicapai oleh peneliti dalam menetapkan focus. Pertama, penetapan 

fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang 

inkuiri. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-
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ekslusi atau memasukan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh 

dilapangan. Jadi dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seseorang 

peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang mana akan 

dikumpulkan dan mana yang tidak perlu. Untuk mengetahui inovasi layanan PT 

Pos dalam rangka menjaga eksistensi pada persaingan global, maka dalam 

penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah : 

1.  Inovasi Layanan 

a. Inovasi Layanan Jasa Keuangan 

b. Inovasi Jasa Pelayanan Pembelanjaan Online 

c. Inovasi Jasa Pengiriman Barang 

d. Inovasi Teknologi  

e. Inovasi Budaya Perusahaan 

2.  Kualitas Pelayanan 

a. Ketampakan Fisik (Tangible) 

b. Reliability (Reliabilitas) 

c. Responsivitas (Responsiveness) 

d. Kompetensi (Competence) 

e. Kredibilitas (Credibility) 

f. Komunikasi (Communication) 

 

D. Lokasi  Penelitian  

Menurut Moleong, lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti 

melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang 

sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data 
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penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang 

ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki 

lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan. Selain itu perlu 

dipertimbangkan dalam penentuan lokasi penelitian seperti, keterbatasan geografi 

dan praktis seperti waktu, biaya serta tenaga. Dengan mempertimbangkan hal di 

atas dan membatasi penelitian, maka lokasi penelitian dan unit analisis dalam 

penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive) yang akan dilakukan di 

Kantor Pos Indonesia (Persero) Bandar Lampung. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen peneliti yang digunakan untuk membantu pengumpulan data, menurut, 

antara lain: 

1. Peneliti sendiri, yaitu peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap 

fenomena yang terjadi di tempat penelitian dengan menggunakan alat panca 

indra. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan, 

namun peran penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. 

2. Perangkat penunjang lainnya, seperti pedoman wawancara (interview guide) 

yang bersifat terbuka (tidak rinci), pedoman dokumenter, pedoman observasi 

dan menggunakan alat bantu lainnya (buku catatan, ballpoint, pensil, 

Handphone, dan lain-lain). 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka peneliti akan menggunakan instrumen 

penelitian sebagai berikut: 

1. Peneliti sendiri 
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2. Pedoman wawancara yang bersifat terbuka, buku catatan, ballpoint, 

handphone yang dapat digunakan sebagai dokumentasi foto dan rekaman hasil 

wawancara. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menurut Hasan dalam Moleong (2006:158) adalah 

sebagai berikut : 

1. Wawancara Mendalam (indepht interview) 

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan informan  atau orang yang diwawancarainya. Dalam mengumpulkan 

data melalui wawancara ini, peneliti menggunakan teknik snowball sampling 

yaitu bentuk sampling nonprobabilitas, dimana pengumpulan data dimulai dari 

beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel. Pada 

penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa informan yang berasal 

dari pegawai PT Pos dan pelanggan pengguna jasa PT Pos yang terkait dengan 

penelitian ini yaitu:  

 

Tabel 5 Daftar Informan 

No Sumber Informan Nama 

1. Wakil Kepala Kantor Pos Indonesia 

Bandar Lampung Bidang SDM, 

Keuangan dan Sarana 

 

Bapak Ahmad Nurdin 

2. Wakil Kepala Kantor Pos Indonesia 

Bandar Lampung Bidang Operasional dan 

Pelayanan 

 

Bapak Sarman Pribadi 

3. Ketua YLKI (Yayasan Lembaga Bapak Subadra 
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Konsumen Indonesia) Bandar Lampung 

4. Pelanggan Kantor Pos Indonesia  

 

a. Bapak Syafi’i 

b. Bapak Dwi 

c. Ibu Arni 

d. Ibu Ida 

e. Fadil 

Sumber: Penulis 

 

2. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas 

mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek 

kesesuaian data, dan merupakan bahan utama dalam penelitian. Teknik 

dokumentasi juga berguna untuk melengkapi kekurangan yang diperoleh dari 

data primer. Penelitian ini juga menggunakan beberapa teori yang berkenaan 

dengan inovasi dan reformasi BUMN serta adanya dokumentasi foto dan hasil 

wawancara.  

 

Tabel 6 Daftar Dokumen-Dokumen Yang Berkaitan Dengan Penelitian 

No Dokumen-dokumen Substansi 

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2003 Tentang Badan Usaha Milik 

Negara 

Mengenai fungsi Badan Usaha Milik 

Negara dalam mengelola sumber daya 

yang ada demi kepentingan negara 

2. 

 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

2009 Tentang  Pos 

Tata cara, peraturan dan penyelenggaraan 

pos 

3. Rencana Strategis (RENSTRA) 

Kementrian Badan Usaha Milik 

Negara Tahun 2012-2014 Pada 

Bidang Logistik 

 

Rencana strategis dari Kementrian BUMN 

dalam meningkatkan kualitas logistik 

nasional 

4. Data transaksi produk PT Pos 
Bandar Lampung 

Mengenai produk-produk yang dihasilkan 
oleh PT Pos Bandar Lampung 
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5. Data transaksi keuangan PT Pos 
Bandar Lampung 

Mengenai jumlah perputaran keuangan 
PT Pos Bandar Lampung 
 

Sumber: Penulis 

 

3. Observasi 

Data observasi merupakan deskripsi yang faktual, cermat dan terinci mengenai 

keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial serta konteks dimana 

kegiatan-kegiatan itu terjadi. Teknik ini digunakan jika penelitian berkenaan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang 

diamati tidak terlalu besar. Dengan demikian teknik ini digunakan untuk 

merekam data-data primer berupa peristiwa atau siatuasi sosial tertentu pada 

lokasi penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada penelitian 

ini peneliti melakukan observasi secara langsung melihat kelokasi penelitian 

yaitu pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bandar Lampung. Adapun 

instrumen yang digunakan adalah catatan-catatan lapangan dan kamera foto. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini 

teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles dan 

Huberman yaitu : 
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1. Reduksi data (Data Reduction) 

Yaitu suatu proses sebagai pemilihan, pemisahan, penyederhanaan, 

merangkum, pengabsrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, data yang berkaitan 

dengan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bandar Lampung kemudian 

dituangkan dalam uraian atau laporan lengkap dan terperinci. Laporan tersebut 

akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal 

penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data dilakukan secara 

terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Kemudian lapaoran 

dituangkan dalam uraian lengkap dan terperinci.  

2. Penyajian data (Data Display) 

Yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pada penelitian ini, secara 

teknis data-data yang berkaitan dengan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang 

Bandar Lampung akan diorganisir kedalam matriks analisis data yang 

disajikan kedalam bentuk teks naratif, gambar, tabel, dan bagan. Penyajian 

data tersebut dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam 

wawancara di lapangan terhadap informasi yang menghadirkan dokumen 

sebagai penunjang data. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusoin drawing/verification) 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama 

penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan 

selama penyimpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk 

menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang 
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sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan 

yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data-data yang berkaitan 

dengan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bandar Lampung maka akan 

melalui proses verifikasi secara terus menerus, dan akan diperoleh kesimpulan 

yang bersifat “grounded”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus 

dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. 

 

H. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh peneliti. 

Menurut Moleong mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria: 

1. Teknik memeriksa Kredibilitas Data (Derajat Kepercayaan): 

Dalam penelitian ini, kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria 

derajad kepercayaan, penerapan derajad kepercayaan pada dasarnya 

menggantikan konsep validiats internal dari nonkualitatif. Kriteria ini 

berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat 

kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat 

kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada 

kenyataan ganda yang sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa derajat 

kepercayaan ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu  yang lain diluar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data 

itu.. Dalam penelitian ini triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan 
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memeriksa temuan di lapangan dengan membandingkannya berbagai sumber, 

metode, dan teori yang berhubungan dengan PT Pos Indonesia (Persero) 

Cabang Bandar Lampung. 

2. Teknik memeriksa Keteralihan Data 

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci“, yaitu dengan 

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang 

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat 

keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau 

mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. 

Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabulasi 

data (terlampir) serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan. 

3. Teknik Memeriksa Kebergantungan 

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti 

tidak melakukan penelitian di lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti 

seperti ini perlu diuji dependability-nya, dan untuk mengecek apakah hasil 

penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan 

pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan 

taraf kebenaran data serta penafsirannya. Untuk itu peneliti perlu menyediakan 

data mentah, hasil analisis data dan hasil sintesis data serta catatan mengenai 

proses yang digunakan. 

4. Kepastian Data (comfirmability) 

Kepastian Data (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada 
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tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan 

yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil 

penelitiannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut 

kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian 

derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan 

data. 

 

 



 

 

 

IV.GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Sejarah Singkat PT. Pos Indonesia 

Berawal dari gagasan, berkembang seiring kebutuhan, gagasan untuk 

memperlancar alur surat-menyurat selama era kolonial Belanda telah diwujudkan 

oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff dengan mendirikan Kantor Pos 

Yang pertama di Batavia pada tanggal 26 Agustus 1746. Peranan Kantor Pos 

semakin penting dan berkembang setelah penemuan teknologi Telegrap dan 

Telepon, sehingga dibentuk Jawatan Pos, Telegrap, dan Telepon (Jawatan PTT) 

pada tahun 1907. Jawatan PTT merupakan bagian dari Departemen Perusahaan-

perusahaan Pemerintah (Departement van Gouvernementsbedrijven) dan dikelola 

berdasarkan Undang-undang Perusahaan Negara Hindia Belanda. 

 

Seiring dengan tibanya Jepang yang mengambil alih kekuasaan Belanda di 

Indonesia, Jawatan PTT dibagi menurut struktur organisasi Pemerintah Militer 

Jepang sehingga ada Jawatan PTT Sumatra, Jawatan PTT Jawa, dan Jawatan PTT 

Sulawesi. Jawatan PTT Republik Indonesia berdiri secara resmi pada tanggal 27 

September 1945 setelah dilakukan pengambil alihan Kantor Pusat PTT di 

Bandung oleh Angkatan Muda PTT (AMPTT) dari Pemerintah Militer Jepang. 
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Dalam peristiwa tersebut gugur sekelompok pemuda anggota AMPTT dan tanggal 

tersebut menjadi tonggak sejarah berdirinya Jawatan PTT Republik Indonesia dan 

diperingati setiap tahun sebagai Hari Bakti PTT dan yang kemudian menjadi Hari 

Bakti Parpostel. 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 Tahun 

1960, Jawatan PTT dianggap memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 

Undang-undang tersebut untuk menjadi Perusahaan Negara. Dengan demikian 

Jawatan PTT diubah statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan 

Telekomunikasi (PN Postel) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 240 Tahun 

1961. Agar diperoleh kebebasan bergerak yang lebih luas dalam mengembangkan 

usaha, PN Postel dipecah menjadi dua badan usaha, masing-masing PN Pos dan 

Giro dan PN Telekomunikasi berdasarkan PP No. 29 Tahun 1965 dan PP No. 30 

Tahun 1965. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 9 Tahun 1969, status 

Badan Usaha Negara dikelompokkan menjadi tiga status yaitu : 

1) Perusahaan Jawatan (Perjan) 

2) Perusahaan Umum (Perum) 

3) Perusahaan Perseroan (Persero) 

 

Status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perum Pos dan Giro berdasarkan PP No. 

9 Tahun 1978. sehubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam iklim 

usaha, status sebagai Perum disempurnakan khususnya yang menyangkut tata cara 

pembinaan dan pengawasan berdasarkan PP No. 24 Tahun 1984. Menghadapi 

pertumbuhan dunia usaha yang semakin marak dan penuh persaingan, diperlukan 
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penyesuaian status badan usaha yang lebih fleksibel dan dinamis agar mampu 

mengembangkan pelayanan yang lebih baik. Perubahan status Perum Pos dan 

Giro menjadi PT Pos Indonesia dilaksanakan berdasarkan PP No. 5 Tahun 1995 

tanggal 27 Februari 1995, dan perubahan tersebut secara efektif mulai berlaku 

pada tanggal 20 Juni 1995. 

 

B. Profil Perusahaan 

1. Visi dan Misi PT Pos Indonesia 

a. Visi 

Pos Indonesia senantiasa berupaya untuk menjadi penyedia sarana 

komunikasi kelas dunia, yang peduli terhadap lingkungan, dikelola oleh 

Sumber Daya Manusia yang profesional sehingga mampu memberikan 

layanan terbaik bagi masyarakat serta tumbuh dan berkembang sesuai 

konsep bisnis yang sehat. 

b. Misi  

Menyediakan sarana komunikasi yang andal dan terpercaya bagi 

masyarakat dan pemerintah guna menunjang pembangunan nasional serta 

memperkuat kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara. 

Mengembangkan usaha yang bertumpu pada peningkatan mutu pelayanan 

melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk 

mencapai kepuasan pelanggan serta memberikan nilai tambah yang 

optimum bagi karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan mitra kerja. 

Sebagai agen pembangunan, PT Pos Indonesia mengemban misi sosial 

yang sudah lama dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, karena 
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ditunjang oleh adanya jaringan pelayanan pos yang mencapai daerah-

daerah terpencil di seluruh tanah air. Dengan demikian pos menjadi 

pelopor dalam membuka keterisolasian daerah baik di bidang komunikasi 

maupun distribusi barang dan jasa. 

Sebagian kecil pelayanan tersebut adalah : 

1) Perluasan jangkauan pelayanan pos hingga mencapai daerah pedesaan 

dan daerah-daerah terpencil dengan menyediakan berbagai layanan pos 

guna memenuhi kebutuhan masyarakat. 

2) Penyaluran dana bagi Sarjana Pendamping Purna Waktu (SP2W) 

dalam rangka Program Inpres Daerah Tertinggal (IDT). 

3) Penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) untuk para transmigran di berbagai 

lokasi transmigrasi. 

4) Penyelenggaraan Tabungan Keluarga sejahtera (Takesra) dan Kredit 

Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) dalam rangka program 

pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. 

 

2. Komitmen PT Pos Indonesia 

Memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa pos merupakan 

komitmen PT Pos Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, PT Pos 

Indonesia telah menetapkan prioritas operasional yang bertujuan untuk 

meningkatkan produktivitas sumber daya melalui beberapa program kerja. 

a. Modernisasi proses produksi dan administrasi. Integrasi jaringan 

telekomunikasi dalam peningkatan mutu dan ragam layanan 
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b. Intensifikasi penggarapan layanan keuangan sebagai salah satu usaha 

andalan (prime business) 

c. Pembinaan Sumber Daya Manusia yang profesional dan trampil untuk 

mendukung tercapainya mutu layanan yang tinggi. 
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C. Kantor Pos Bandar Lampung 

Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia Kantor Pos Bandar Lampung dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1 

Bagan Struktur Organisasi PT Pos Indonesia Kantor Pos Bandar Lampung 
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D. Usaha PT Pos  

PT Pos Indonesia sebagai penyedia sarana komunikasi usaha pos tidak terlepas 

dari perkembangan teknologi informasi. Secara garis besar, usaha pos dapat 

dikategorikan menjadi usaha pokok (core business) dan usaha penunjang (non-

core business). 

1. Usaha Pokok 

a. Layanan Fisik :  

1) Layanan Suratpos 

2) Layanan Paket Pos 

3) Layanan Keuangan 

4) Layanan Filateli 

b. Layanan Elektronik dengan Wasantara-net sebagai tulang punggungnya, 

untuk menyajikan fasilitas-fasilitas : 

1) Internet, layanan dengan efisiensi tinggi yang memberikan akses 

kepada      informasi global melalui fasilitas berikut : 

a) Surat Elektronik (e-Mail)  

b) File Transfer 

c) World Wide Web Information Access 

2) Electronic Data Interchange (EDI) untuk membentuk jaringan 

informasi berbasis data, seperti : 

a) AgroNet 

b) EkoNet 

c) SosioNet 
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3) Hybrid Mail : 

a) Surat Bisnis Elektronik 

b) Direct Mail 

c) Weselpos Elektronik 

d) Telegram 

e) Intranet 

Pengembangan jaringan untuk perusahaan (organisasi) dengan 

menerapkan teknologi dan arsitektur internet. Internet membantu 

dalam menekan biaya komunikasi, mempermudah dan mempercepat 

kemampuan akses informasi dengan sistem pengamanan (security) 

tersendiri. 

4) Warposnet (Warung Pos Internet) 

Sarana untuk mengakses Internet yang disediakan di setiap kantor pos 

dalam jaringan Wasantara-net. Melalui Warposnet masyarakat dapat 

menikmati semua fasilitas internet tanpa harus memiliki komputer 

pribadi. 

 

2. Usaha Penunjang 

1) Usaha Properti yang antara lain dapat memberikan layanan penyewaan  

ruang/tempat 

2) Usaha Transportasi 

3) Bank Pos 

4) Freight & Forwarding 
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5) Belanja Lewat Pos 

6) Berbagai pelayanan Jasa Keagenan 

 

E. Aneka Layanan dan Pelayanan Pos 

1. Layanan Pos 

1) Suratpos 

Layanan standar pengiriman berita yang tersedia di semua kantor pos 

dengan tarif seragam, baik untuk perhubungan di dalam maupun luar 

negeri. Klasifikasi pengiriman jenis suratpos adalah surat, kartupos, 

warkatpos, barang cetakan, majalah, sekogram (braille), dan bungkusan. 

2) Surat Kilat 

Layanan untuk kiriman pos cepat di dalam negeri (urgent mail) yang 

menjangkau seluruh Indonesia dengan prioritas kecepatan dalam 

penyaluran dan pengantarannya. 

3) Surat Kilat Khusus (SKH) 

Layanan yang terdokumentasi sebagai solusi tepat kiriman pos di dalam 

negeri sehingga dapat dilakukan jejak lacak guna mengetahui status 

kiriman. Jaringan SKH tersebar di lebih 220 kota di Indonesia dengan 

waktu tempuh antara 24 jam sampai dengan 48 jam.  

4) Express Mail Service (EMS) 

Layanan cepat pengiriman berita atau barang sebagai solusi tepat kiriman 

pos internasional dengan fasilitas jejak lacak guna mengetahui status 

kiriman. Jaringan EMS tersebar luas ke dan dari 46 negara terkemuka 

dengan waktu tempuh antara dua sampai lima hari. 
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5) Ratron 

Layanan Surat Elektronik (Ratron) yang merupakan hibrida antara surat 

secara fisik dengan transmisi data melalui jaringan telekomunikasi. Hasil 

transfer data berupa copy naskah asli akan diantarkan kepada alamat 

penerima dalam sampul tertutup dengan jaminan waktu tempuh maksimal 

6 jam. 

6) Wesel Pos 

Layanan transfer uang sebagai solusi kiriman uang ke seluruh Indonesia. 

Tersedia beberapa jenis layanan weselpos yaitu: Weselpos Biasa, 

Weselpos Kilat, Weselpos Kilat Khusus, Weselpos Elektronik (westron), 

Weselpos Berlangganan, Weselpos Tebusan dan Weselpos Luar Negeri 

ke/dari beberapa Negara. 

7) Paket Pos 

Layanan untuk pengiriman barang yang dapat dilakukan di semua kantor 

pos, baik untuk perhubungan dalam negeri maupun luar negeri. Klasifikasi 

paketpos dapat dibedakan dari cara pengangkutannya yaitu :  

a) Paketpos darat/laut untuk perhubungan darat/laut 

b) Paketpos udara untuk perhubungan udara 

Khusus untuk jalur lintas Sumatera, Jawa dan Bali, transportasi dilakukan 

oleh armada sendiri yang disebut Armada Paketpos (Arpak). 
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8) Belanja Lewat Pos (BLP) 

Menyadari bahwa persebaran masyarakat yang sangat luas di seluruh 

Indonesia, PT Pos Indonesia bekerjasama dengan mitra kerja menyediakan 

layanan BLP (Mail Order) sebagai solusi belanja jarak jauh berbagai 

produk. Manfaat bagi konsumen adalah mendapatkan produk-produk 

pilihan dengan harga yang sama di seluruh Indonesia. Deskripsi dan 

ilustrasi produk digelar dalam catalog/brosur yang diterbitkan secara 

berkala. BLP juga memberikan manfaat yang positif bagi produsen, 

melalui BLP dapat langsung mengakses pasar nasional tanpa harus 

membangun jaringan distribusi sendiri. 

9) Pos Plus 

Berbagai layanan dengan nilai tambah yang dikemas melalui sarana 

pelayanan Pos Plus sehingga dapat memberikan solusi untuk semua jenis 

kiriman pos. Fleksibilitas dan kehandalan layanan adalah prioritas utama 

yang diberikan oleh Pos Plus sehingga layanan pos lebih ‘customised’ 

sesuai dengan kebutuhan pelanggan, antara lain : 

a) Kiriman Hari Ini Sampai (KHIS) 

b) Kiriman Esok Sampai (KES) 

c) Penanganan khusus atas kiriman, termasuk tata cara pengeposan 

kiriman, pembayaran, dan pembuatan laporan atas penerimaan kiriman 

oleh alamat yang dituju, dll. 

10) Filateli  

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan memperkaya kazanah hobi 

mengumpulkan prangko atau filateli, telah dikembangkan pula produk-
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produk filateli yang lebih atraktif dengan tema penerbitan yang bervariasi. 

Menyadari bahwa filateli adalah benda koleksi yang banyak diminati para 

penggemarnya, maka usaha bisnis filateli telah ditangani oleh suatu divisi 

agar lebih fleksibel dan akrab dalam melangkah bersama filatelis dan 

masyarakat. 

11) Wasantara-net (W-net) 

Layanan pertukaran informasi melalui internet sebagai solusi komunikasi 

baik untuk lingkup dalam maupun luar negeri. Sebagai Jaringan 

Komunikasi Nasional, W-net saat ini telah hadir di 27 propinsi – 31 kota 

besar. Titik layanan W-net yang tersebar luas memberikan dampak 

efisiensi dalam mengakses informasi global. Masyarakat dapat mengakses 

W-net melalui PC mereka atau apabila tidak memiliki PC mereka dapat 

mengaksesnya melalui fasilitas Warung Pos Internet (Warpos-Cybercafe) 

yang tersedia di kantor-kantor pos dan tempat-tempat lainnya. 

 

Tabel 7 Data Transaksi Layanan dan Pelayanan Pos Bandar Lampung 

No Nama Produk Jumlah Transaksi 

1. Surat Pos 545.243 

3. Surat Kilat Khusus (SKH) 350.113 

4. Express Mail Service (EMS) 110.562 

5. Ratron 240 

6. Wesel Pos 423.339 

7. Paket Pos 14.346 

8. Belanja Lewat Pos (BLP) 168 
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9. Pos Plus 1.479 

Sumber: Kantor Pos Bandar Lampung (2014) 

 

2. Pelayanan 

a) Pos Serba Ada (POSERBA) 

Pengembangan fasilitas pelayanan fisik loket kantor pos dengan mengacu 

pada konsep one stop shopping. Poserba hadir untuk melayani tuntas segala 

kebutuhan tentang pos yang dikemas dalam tatanan baru untuk memberikan 

kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pengunjung yang datang. Poserba 

menyediakan semua kebutuhan yang berhubungan dengan pos dan berbagai 

alat tulis menulis termasuk kartu ucapan dan benda filateli dalam kemasan 

khusus. Poserba berada baik di kantor pos maupun di tempat lain yang 

strategis. 

 

b) Pos Pemasaran Keliling (POSARLING) 

Perkayaan kapasitas pelayanan pengantar pos yang selain mengantarkan 

kiriman pos, juga ditambah sebagai pelayanan kebutuhan pos lainnya seperti 

penjualan benda pos dan materai, penerimaan kiriman pos dan lain-lain 

sehingga lebih mendekatkan layanan pos kepada masyarakat. Posarling hadir 

mengunjungi masyarakat setiap hari dengan sepeda motor dan seragam khas 

serta dilengkapi dengan bunyi melodi yang menandai kehadiran posarling 

yang siap memberikan berbagai pelayanan pos. 
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c) Halo Pos-161 

Kebutuhan masyarakat untuk selalu mudah menghubungi kantor pos melalui 

saluran telepon yang praktis diwujudkan dalam Halo Pos-161 yang merupakan 

media informasi dan layanan pos. Nomor telepon tiga digit 1-6-1, mudah 

untuk diingat dan seragam di setiap kota yang dapat digunakan baik untuk 

permintaan informasi tentang layanan pos maupun dijadikan media 

permintaan untuk segera mendapatkan layanan pos, seperti penjemputan 

kiriman pos dan lain-lain. Sarana Halo Pos 161 menjadikan kantor pos selalu 

siap melayani setiap saat. Fasilitas ini ditujukan agar pelanggan hemat waktu, 

biaya, dan upaya untuk selalu dekat dengan jangkauan pelayanan pos. 

d) Layanan Keagenan 

Pelayanan Jasa Keagenan dilakukan oleh PT Pos Indonesia untuk kepentingan 

pihak ketiga, yaitu : 

1) Penabungan dan pembayaran untuk Bank Tabungan Negara. 

2) Pemotongan pensiun ex bank kreditur. 

3) Pembayaran pensiun TASPEN dan ASABRI. 

4) Penjualan benda materai untuk Direktorat Pajak. 

 

 

 

 



 

 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Inovasi Pelayanan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai inovasi yang dibuat oleh PT Pos Indonesia 

dalam menghadapi persaingan global pada bab sebelumnya, inovasi produk 

seperti Pos Express, wesel pos instan, wesel pos kemitraan dan galeri Pos serta 

perubahan budaya baru perusahaan dan menjadikan PT Pos sebagai networking 

company maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan PT Pos melakukan inovasi 

yang mampu memberikan keuntungan yang terus meningkat secara signifikan 

serta mampu bersaing pada persaingan globval adalah kemampuannya dalam 

merespon perubahan cepat yang terjadi dalam industri pos. dan beberapa inovasi 

yang dilakukan sudah baik dalam merespon persaingan saat ini. Hanya saja 

bagaimana implementasinya saja dan tentu konsistensi yang akan menjadikan PT 

Pos bisa terus bersing saat ini. 

 

2. Kualitas Pelayanan 

Selanjutnya dalam hal kualitas pelayanan, Secara peningkatan kualitas pelayanan 

yang sudah dilakukan oleh PT. Pos Indonesia adalah sebagai berikut: 
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a. Ketampakan fisik (tangible)  

Inovasi PT Pos Indonesia Kantor Pos Bandar Lampung dalam hal ketampakan 

fisik pada network company perusahaan dengan berusaha memaksimalkan 

infratstruktur dan asset yang tersedia untuk memperluas layanan produk jasa 

yang bisa diberikan kepada konsumen serta meningkatkan kualitas pelayanan 

fisik yang selama ini banyak keluhan dari pelanggan seperti ruang tunggu.  

b. Reliabilitas (reliability)  

Inovasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia Kantor Pos Bandar Lampung 

dalam hal reliabilitas sudah cukup baik, karena sampai saat ini masyarakat 

sudah cukup puas dengan tingkat reliabilitas PT Pos Indonesia. Namun masih 

adaya keluhan dari pelanggan mengenai penyampaian informasi yang diminta 

pelanggan mengenai produk baru menandakan masih perluya ditingkatkan 

lagi. 

c. Responsivitas (responsiveness)  

Rendahnya tingkat responsivitas para pegawai PT Pos Indonesia Kantor Pos 

Bandar Lampung terlihat dari belum maksimalnya tugas-tugas bagian 

informasi dalam menjalankan misi penyebaran informasi pelayanan secara 

akurat kepada masyarakat pelanggan. Masih banyaknya keluhan mengenai 

kualitas pelayanan menunjukkan penyelenggaraan IPO Values tidak efektif.  

d. Kompetensi (Competence)  

Peningkatan kompetensi petugas pelayanan dilakukan dengan mengadakan 

pelatihan kepada para petugas untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan 

perkembangan tugas atau perubahan tugas yang dijalankan. Dalam konteks 
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Kompetensi perubahan yang dilakukan PT. Pos Indonesia Kantor Pos Bandar 

Lampung pada nilai-nilai perusahaan dan budaya SDM yang ada di dalamnya 

sudah mendukung ke arah perubahan. Namun masih saja adanya pegawai 

yang belum berkompeten dibidangnya membuat masih adanya keluhan dari 

pelanggan. 

e. Kredibilitas (Credibility)  

Kredibilitas Pegawai PT Pos Indonesia Kantor Pos Bandar Lampung nasih 

terbilang rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kelalaian-kelalaian 

yang terjadi dalam penyelenggaraan pengiriman. Untuk mengatasi 

permasalahan dalam meningkatkan tingkat kredibilitas dari para pegawai 

adalah dengan melakukan pengawasan secara ekstra dan terorganisir.  

f. Komunikasi (communication)  

PT Pos Indonesia Kantor Pos Bandar Lampung  memberikan perhatian yang 

khusus dalam meningkatkan kualitas komunikasi. Hal ini terlihat dari program 

IPO Values yang menyebutkan komunikasi merupakan salah satu syarat 

penting yang dinilai dan dievaluasi. Namun masalahnya adalah apakah ada 

tindak lanjut dari masalah tersebut dan masih adanya keluhan terjadi 

menandakan komunikasi yang masih kurang dari PT Pos. 

 

Secara keseluruhan inovasi-inovasi yang ada masih belum menjawab semua 

tantangan organisasional yang di hadapi PT Pos Indonesia karena inovasi produk 

dan proses belum mampu mengatasi masalah organisasional yang dihadapi terkait 

dengan kualitas dan kuantitas SDM.  
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B. Saran 

1. Dalam hal ketampakan fisik perlunya penambahan fasilitas guna melayani 

semua kebutuhan pelanggan seperti halnya peningkatan fasilitas ruang tunggu 

pelanggan. 

2. Dalam hal reliability perlunya peningkatan mengenai promosi produk baru 

agar pelanggan mengetahui produk-produk baru dari PT Pos 

3. Dalam hal responsive seharusnya PT Pos lebih respon terhadap keluhan 

pelanggan dengan dilakukannya pengawasan secara ketat terutama pada 

bagian informasi dan pemberian pengertian yang jelas terhadap keluhan 

pelanggan. 

4. Dalam hal kompetensi sebaiknya perlu ditingkatkan lagi dalam hal 

pengawasan serta dalam hal pemberian penghargaan dan hukuman bagi yang 

belum menjalankan tugasnya dengan baik. 

5. Dalam hal kredibilitas masih adanya kelalaian dalam hal pengiriman tentu 

perlu peningkatan dalam hal ini. Terutama para pegawainya perlu diawasi 

secara ketat agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman. 

6. Komunikasi yang dijaga dengan pelanggan memang sudah cukup baik namun 

perlunya tindak lanjut dari keluhan pelanggan tersebut juga merupakan hal 

yang penting.  
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