
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk melakukan

perubahan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan

Afiffudin (2010:42) yang menyatakan bahwa pembangunan adalah perubahan.

Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan berbangsa dan

bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Oleh karena

itu, pembangunan sangat diperlukan bagi setiap negara dalam rangka perbaikan

ke arah yang lebih baik untuk pemerataan kesejahteraan rakyat.

Salah satu aspek yang memegang peran penting dalam pembangunan adalah

transportasi. Menurut survei United Nation Conference on Trade Development

(UNCTAD), kontribusi moda transportasi dalam perdagangan dunia adalah

sebagai berikut: transportasi udara sebesar 0,3%, transportasi darat sebesar 16%,

perpipaan 6,7% dan transportasi laut mencapai 77%. Dominannya transportasi

laut mengindikasikan bahwa kemajuan perekonomian dan perdagangan nasional

adalah dengan menciptakan transportasi laut yang baik dan unggul.

(http://www.bumn.go.id/pelindo1/publikasi/berita/infrastruktur-untuk-perekonom

ian-negara-pelindo-i-komitmen-membangun-konektivitas-nasional/, 6-11-2013)

Salah satu cara untuk menciptakan transportasi laut yang baik dan unggul adalah

dengan memperbaiki pelayanan yang ada di pelabuhan. Pelabuhan merupakan hal
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yang penting karena pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan ekonomi dan

kegiatan pelayanan seperti berlabuh, bertambatnya kapal laut, menaikkan dan

menurukan penumpang, bongkar muat barang dan lain-lain. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 pasal 68, pelabuhan memiliki peran

sebagai: (a) simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya; (b)

pintu gerbang kegiatan perekonomian; (c) tempat kegiatan alih moda transportasi;

(d) penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan; (e) tempat distribusi,

produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan (f) mewujudkan Wawasan

Nusantara dan kedaulatan negara. Dilihat berdasarkan perannya tersebut, dapat

dikatakan bahwa pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang

sangat penting agar dapat membangkitkan kegiatan perekonomian suatu wilayah

karena merupakan bagian dari mata rantai dari sistem transportasi maupun

logistik. Selain itu, pelabuhan tidak hanya sebagai tempat kegiatan perdagangan

antarpulau, tapi juga digunakan sebagai media perdagangan antarnegara.

Pentingnya peran pelabuhan dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional

tersebut pada akhirnya mengharuskan pelayanan yang ada di pelabuhan diberikan

secara maksimal oleh negara. Namun, berdasarkan data World Bank (Bank

Dunia), Indeks Kinerja Logistik atau Logistic Performance Index (LPI) Indonesia

berada di peringkat 62 dari 163 negara, berbanding jauh dengan negara Jerman

yang berada di peringkat 1 dan Singapura di peringkat 8

(http://lpi.worldbank.org/, 31-8-2014). Data tersebut menunjukan masih

buruknya pelayanan yang diberikan.

Buruknya keadaan pelayanan publik yang terjadi di Indonesia tersebut akan

sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan bernegara, salah satunya yaitu
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daya kompetisi masyarakat di suatu negara. Pelayanan dari birokrasi yang korup

akan membuat berbagai sektor kegiatan publik menjadi sangat tidak efisien

sehingga akan berdampak pula pada terpengaruhnya iklim investasi di suatu

negara (Dwiyanto, 2012:55). Oleh karena itu, reformasi pelayanan publik

menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Reformasi pelayanan publik merupakan salah satu cara yang dapat digunakan

untuk mengatasi buruknya pelayanan publik yang terjadi. Reformasi bermakna

suatu langkah perubahan tanpa merusak (to change without destroying) atau

perubahan seraya memelihara (to change while preserving) yang diprakarsai oleh

mereka yang memimpin suatu sistem, karena sadar bahwa tanpa reformasi,

sistem itu bisa ambruk (Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid dalam Surjadi, 2009:13).

Karena reformasi merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik, maka

diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Oleh

karena itu, untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien di pelabuhan,

perlu dilakukan reformasi pelayanan publik.

Reformasi pelayanan publik berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, yaitu

Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk juga Badan Usaha Milik Negara

(BUMN). BUMN merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran

penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena BUMN bersentuhan

langsung dengan kehidupan banyak masyarakat. Selain itu, BUMN juga

mempunyai peran yang sangat krusial dalam perekonomian terutama dalam

menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh warga

negara, serta diharapkan juga BUMN tersebut mampu menjaga kestabilan harga-

harga barang dan jasa dengan kapitalisasi yang dimiliki mereka (Lukman,
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2013:35). Perannya yang krusial tersebut menuntut BUMN untuk memperbaiki

kinerja pelayanan publiknya, dalam hal ini reformasi pelayanan publik, agar

BUMN dapat melaksanakan perannya dengan maksimal.

Salah satu BUMN yang melakukan upaya perbaikan pelayanan publik yaitu PT

Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. PT Pelindo II merupakan BUMN yang

bergerak di sektor transportasi, khususnya kepelabuhanan. PT Pelindo II Cabang

Panjang dituntut untuk melakukan upaya perbaikan pelayanan publik karena

berbagai tuntutan perkembangan yang terjadi saat ini. Misalnya saja dengan

adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang

menggantikan undang-undang tentang pelayaran sebelumnya.

Berlakunya UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran semakin membuka

persaingan dalam pengelolaan pelabuhan. Undang-undang tersebut memuat

tentang dasar-dasar reformasi sistem pelabuhan di Indonesia secara menyeluruh.

Terlebih, di dalam undang-undang tersebut menerangkan tentang penghapusan

monopoli sektor negara atas pelabuhan dan membuka peluang untuk partisipasi

baru kepada sektor swasta. Sektor swasta diberikan kesempatan untuk bersaing

dengan perusahaan negara untuk membuka jasa-jasa kepelabuhanan.

UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga memperlihatkan adanya

pemisahan peran dalam tata kelola pelabuhan, yaitu dari adanya Otoritas

Pelabuhan serta Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai penyelenggara pelabuhan

serta adanya Badan Usaha Pelabuhan. Perubahan undang-undang tersebut pada

intinya menghapus hak monopoli PT Pelindo II sebagai satu-satunya pelaksana

pelabuhan umum. Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
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Pelayaran tersebut berdampak pada munculnya Badan Usaha Pelabuhan baru dari

pihak swasta, sehingga PT Pelindo II bukan satu-satunya Badan Usaha

Pelabuhan.

Saat ini, di Provinsi Lampung saja, terdapat beberapa Badan Usaha Pelabuhan

dari pihak swasta, yaitu PT Sumber Indah Perkasa (PT Sinar Mas Group), dan PT

Tunas Baru Lampung (PT Sungai Budi Group). Munculnya perusahaan-

perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan tersebut berimbas

pada tingkat persaingan yang tinggi dalam pengelolaan pelabuhan di antara

masing-masing Badan Usaha Pelabuhan tersebut. Adanya peraturan tersebut

mengancam eksistensi PT. Pelindo II, dalam hal ini PT. Pelindo II Cabang

Panjang, yang sebelumnya memonopoli pengelolaan pelabuhan.

Adanya perusahaan swasta yang turut bersaing dalam sektor kepelabuhanan

memberikan dampak persaingan yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan kualitas

pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta jauh lebih baik. Contohnya pihak

swasta lebih berorientasi kepada pelanggan sehingga memberikan pelayanan

yang prima dan efisien. Sedangkan hal itu berbanding terbalik dengan pelayanan

yang diberikan oleh PT. Pelindo II Cabang Panjang. Selain itu modal yang

dimiliki oleh pihak swasta berasal dari saham-saham yang dimiliki oleh

perseorangan.

Berangkat dari hal tersebut, kondisi pelayanan publik di PT. Pelindo II Cabang

Panjang menunjukkan penyelenggaraan pelayanan yang belum optimal. Kurang

maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh PT. Pelindo II ditunjukkan dari

ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan pelabuhan, mulai dari fasilitas
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dermaga yang minim, antrean sandar kapal yang masih lama hingga parkir truk di

areal dermaga yang semerawut. Misalnya saja seperti antrean kapal Kapal Nee

Diak 1 Surabaya yang mencapai satu bulan. Hal tersebut dikarenakan

keterbatasan kapasitas dermaga umum (kade A, B, C) yang membuat kapal-kapal

antre sandar. (http://lampung.tribunnews.com/2014/09/04/antrean-sandar-kapal-

hingga-satu-bulan, tanggal 21-09-2014)

Selain itu, kondisi sumber daya manusia yang ada di PT. Pelindo II juga masih

belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya

polemik yang terjadi di PT. Pelindo II. Adanya aksi mogok kerja dilakukan oleh

serikat pekerja, pengusaha logistik, dan angkutan khusus pelabuhan disebabkan

karena adanya tuntutan yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak PT. Pelindo II.

Akibat dari aksi mogok yang dilakukan serikat pekerja ini pun telah membuat

antrean truk kontainer cukup panjang dan total kerugian perusahaan mencapai Rp

22 Triliun. (http://www.stabilitas.co.id/view_articles.php?articleid, tanggal 21-

09-2014)

Konflik antar karyawan yang terjadi di dalam internal PT. Pelindo II

menunjukkan bahwa iklim kerja yang dibangun di PT. Pelindo II belum kondusif.

Budaya kerja yang dibangun dalam PT. Pelindo belum mampu merespon tuntutan

pelayanan publik yang produktif dan prima. Hal ini dapat berakibat pada

melemahnya tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang reformasi

pelayanan publik yang dilakukan oleh PT Pelindo II tahun sebagai upaya untuk
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memperbaiki kualitas pelayanan publiknya untuk dapat mencapai kinerja yang

memuaskan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran masalah di atas, maka rumusah masalah penelitian ini

adalah:

1. Bagaimana reformasi pelayanan publik yang terjadi di PT. Pelabuhan

Indonesia II Cabang Panjang tahun?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi PT Pelindo II Cabang Pelabuhan

Panjang dengan adanya reformasi pelayanan publik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai gambaran pelaksanaan reformasi pelayanan publik di PT. Pelindo

II Cabang Pelabuhan Panjang.

2. Sebagai wawasan mengenai kendala yang dialami oleh PT. Pelindo II

Cabang Pelabuhan Panjang dalam melaksanakan reformasi pelayanan

publik.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Terkait pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan mampu

menambah wawasan keilmuan Administrasi Negara bagi penulis serta para

pembaca pada umumnya mengenai pelaksanaan reformasi pelayanan publik

di PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang yang dilakukan melalui

pengembangan budaya baru, perbaikan sarana dan prasarana, sistem

imbalan pegawai, serta pemanfaatan teknologi dan informasi.

2. Terkait aplikasinya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

serta masukan terkait pelaksanaan reformasi pelayanan pelayanan publik di

PT. Pelindo II Cabang Pelabuhan Panjang seperti misalnya pelaksanaan

Focus Group Discussion (FGD), mengadakan acara Malam Apresiasi yang

diberlakukan untuk pegawai, menghentikan pemakaian peralatan yang

sudah tidak layak pakai, serta membuat perjanjian kerjasama secara tertulis

dalam sebuah Memorandum of Understanding (MoU) dengan instansi-

instansi terkait di pelabuhan.


