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STUDI TENTANG PELAYANAN JASA PT. ASDP
INDONESIA FERRY DIPELABUHAN PENAJAM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

ERWANTO 1

Abstrak

Erwanto, menulis skripsi dengan judul “studi tentang pelayanan jasa pt.
asdp Indonesia ferry di pelabuhan penajam kabupaten penajam paser utara” di
bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si dan Ibu Hj. E. Letizia
Dyastari, S.Sos, M.Si

Penelitian ini dilatarbelakangi akan pentingnya suatu pelayanan jasa PT.
ASDP Indonesia Ferry di Pelabuhan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pandangan miring masyarakat akan penyeberangan yang lama mengantri, dari
waktu masuk kekapal, proses bongkar muat dan waktu perjalanan hingga
kurangnya prasarana penambahan pembangunan pelabuhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan PT. ASDP
Indonesia Ferry dalam memberikan pelayanan kepada pengguna
jasa/penumpang dengan jasa angkutan penyeberangan di pelabuhan Penajam
Kabupaten Penajam Paser utara sesuai dengan Undang-Undang RI No. 17
Tahun 2008, diantaranya memuat beberapa hal yaitu Jasa Angkutan Dan Jasa
Pelabuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode
Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui
wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun untuk teknis analisis data,
penulis menggunakan model interaktif yang merupakan rangkaian dari proses
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/
vertifikasi data.

Kata Kunci : Pelayanan Jasa, Pelabuhan Penajam.

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Industri jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal laut merupakan jasa
angkutan yang berperan dalam jasa pengangkutan barang dan penumpang. Sektor
transportasi selain sebagai sektor penunjang sektor lain, juga sebagai urat nadi
dalam pembangunan nasional. Transportasi terdiri dari tiga moda antara lain
darat, laut dan udara. Di dalam perdagangan internasional maupun nasional
transportasi laut, yakni kapal laut banyak digunakan karena jumlah barang yang
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dapat di angkut lebih banyak dan uang tambangnya (Freight) relatif lebih murah
dibanding moda angkutan lainnya.

Di dalam sistem transportasi nasional terdapat sektor kepelabuhan yang
merupakan bagian strategis dari sistem transportasi nasional dan merupakan
faktor penting dalam menunjang aktivitas perdagangan. Sektor pelabuhan
memerlukan suatu kesatuan yang terintegrasi dalam melayani kebutuhan dari
sarana transportasi. Ujung tombak dari kepelabuhan tersebut adalah sektor jasa
dalam melayani jasa kepelabuhan.

Sesuai dengan keputusan Direktur Jendral Perhubungan laut Nomor:
UK.11/15/15 DJPL-06 tentang pembangunan transportasi laut 2005 – 2024,
penyelenggaraan transportasi laut berpedoman pada kebijakan-kebijakan berikut:
a. Meningkatkan pelayanan transportasi laut nasional
b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggara transportasi

laut nasional
c. Meningkatkan pembinaan pengusahaan transportasi laut
d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan

teknologi dibidang transportasi laut
e. Meningkatkan penyediaan dana pembangunan transportasi laut
f. Meningkatkannya penyedia dana pembangunan transportasi laut
g. Meningkatkan kualitas administrasi Negara pada sub sektor transportasi laut

Kepelabuhan adalah PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Angkutan Sungai
Danau dan Penyeberangan Cabang Penajam, merupakan pengelolah pelabuhan
penyeberangan Penajam - Balikpapan. Komponen utama pendapatan pelabuhan
adalah penerimaan dari jasa pelabuhan untuk kapal, barang serta pelayanan lain-
lain yang disediakan oleh pihak pengelolah pelabuhan. Peranan pelabuhan
penyeberangan ferry Penajam sangat vital dalam perkembangan dan pertumbuhan
daerah Penajam serta daerah lain yang melintasi poros selatan Kalimantan baik
dilihat dari aspek ekonomi dan sosial. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.
22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat
harus lebih besar dibandingkan jumlah investasi yang di keluarkan dan Undang-
Undang Republik Indonesia Pasal 5 Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Pelayanan jasa sengaja diberikan untuk memenangkan persaingan, dalam
hal ini perusahhan harus mampu memberikan kepuasan kepada para
pelanggannya, misalnya dengan memberikan pelayanan yang lebik baik dari pada
persaingannya. Pelayanan dengan mutu yang kurang baik dapat membuat
pelanggan tidak puas, walaupun dengan tingkatan yang berbeda. Pelayanan yang
baik merupakan tujuan dan sekaligus reputasi dan prestasi yang hendak dicapai.

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan salah satu transportasi
perairan yang ada di Penajam , transfortasi antar Penajam - Balikpapan. PT.
ASDP Indonesia Ferry terus melakukan perbaikan pelayanan kepada pengguna
jasa dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan kepuasan pelanggan
diharapkan dapat menciptakan reputasi dan prestasi jasa pelayanan yang positif.
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Saat ini, konsumen banyak memiliki pilihan untuk menentukan sarana
transfortasi apa yang akan mereka pilih. Oleh karena itu, PT. ASDP Indonesia
Ferry perlu melakukan lima komponen utama yang menentukan kualitas
pelayanan yang dapat selalu dijaga oleh PT. ASDP Indonesia Ferry kelima
komponen itu adalah Tangible (Bentuk Fisik), Reliability (Keandalan),
Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan), Emphaty (Empati).

PT. ASDP Indonesi Ferry Cabang Penajam sejatinya hanyalah memiliki 3
armada kapal yang siap beroperasi setiap harinya untuk mengakses
penyemberangan dari panajam. kualitas dan fasilitas dari 3 unit kapal tersebut
tidak semuanya sama, BUMN yang merupakan badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan langsung yang
berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Pelabuhan Penajam adalah salah
satu dermaga transportasi laut sebagai sarana utama yang dapat mendukung
segenap kegiatan penyeberangan. Dimana salah satunya perusahaan BUMN
penyedia jasa dibawah PT. ASDP Indonesia Ferry. BUMN yang berbentuk
perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang paling sedikit 51%
sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan mengejar
keuntungan.

Namun demikian masih saja ada berbagai keluhan penumpang/pelanggan
mengenai pelayanan di PT. ASDP Indonesia ferry. Berdasarkan observasi awal
yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa permasalahan, yaitu antara
lain :
a. Adanya ketidaknyamanan penumpang yang sering mengeluh telah lama

mengantri lama untuk dapat bisa masuk ke kapal.
b. Kegiatan membongkar/memuat barang yang tidak kondusif.
c. Tidak adanya tempat teduh khususnya kendaraan roda dua di pelabuhan II

ferry.
d. Meski sudah ada penambahan pelabuhan sandar atau dermaga II ferry, akan

tetapi kapasitas kecukupan listrik yang masih jadi kendala operasionalnya,
sehingga salah satu pelabuhannya belum bisa operasional lantaran movable
bridge (MB) atau jembatan bergeraknya tidak bisa digunakan. Berat MB-nya
50 ton, sehingga listriknya tidak sanggup mengangkat jembatan.

e. Penulis juga menemukan ada beberapa penjual yang membawa botol
penyimpanan air panas, pom mie, kopi dan lain sebagainya  atau biasa disebut
penjual keliling dapat dengan mudah masuk kedalam kapal secara gratis
lantaran alasan dari pihak pegawai bahwa orang tersebut sudah biasa dan
kenal, ketika penulis bertanya apakah orang tersebut bekerja dibagian kantin
kapal petugas menjawab “ dia bukan orang kantin, hanya pejual keliling
biasa aja, udah kenal jadi masuk aja”.

PT. ASDP Indonesia Ferry Pelabuhan Penajam, Salah satu pegawai
mengatakan komitmen waktu bongkar muat, setiap kapal mendapat jatah 30-45
menit. Tapi pada kenyataannya, satu kapal ada menyandar di dermaga  hingga 2
dan 3 jam.
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Permasalahan tersebut di duga disebabkan oleh kurangnya kesigapan
manajemen kapal ferry dalam membenahi infrastuktur, baik sumber daya manusia
maupun kapal dan pelabuhan/dermaga. Selain itu juga perhatian yang diberikan
oleh pihak maupun manajemen kurang kepada pelanggan,

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana
PT. ASDP Indonesia Ferry dalam memberikan pelayanan jasa yang memuaskan
khususnya transportasi laut yang menghubungkan Penajam-Balikpapan dan untuk
mengetahui implementasi dari visi dan misi perusahaan yang dianggap sebagai
acuan bagi para karyawannya dalam meningkatkan motivasi kerja sehingga dapat
melayani masyarakat, khusunya pelanggan PT. ASDP Indonesia Ferry dengan
sebaik-baiknya sehingga pelanggan merasa puas kerena kebutuhannya terpenuhi.

Penulis akan melakukan lebih lanjut atau mendalam dan akan ditungakan
kedalam bentuk skripsi dengan judul “Studi Tentang Pelayanan Jasa PT. ASDP
Indonesia Ferry di Pelabuhan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara”.

Kerangka Dasar Teori
Pelayanan

Kotler dan Bloom ( dalam buku Lukman, 2003:8 ), menyatakan bahwa
“pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan
atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada
suatu produk secara fisik.”

Moenir ( dalam buku Widjayanto, 2007:1) ” pelayanan adalah suatu proses
pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung”.

Teori dibutuhkan sebagai pegangan-pegangan pokok secara umum, dalam
hubunganya dengan data, teori dibangun dengan data yang tersusun dalam satu
pemikiran yang sistematik. Oleh karena itu, dalam bab ini, penulis berusaha
mengutip beberapa teori yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

Pelayanan Publik
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan berasal dari kata layan

yang berarti membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang dibutuhkan oleh
seseorang. Sehingga pelayanan dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk
membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan oleh orang lain.

Kondisi obyektif menunjukan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik
masih diharapakan pada sistem pemerintahan yang belom efektif dan efesien serta
kualitas SDM aparatur yang beum memadai. Hal ini terlihat masih banyaknya
keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui
media masa. Dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan
bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada
masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintahan
sebagai abdi masyarakat.
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Definisi Pelayanan Publik
Pelayanan publik menurut Sinambela dalam Pasolong (2007:128) adalah

setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang
memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu
produk secara fisik, Menurut Siagian (2001 : 23) Pembangunan adalah suatu
usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara
sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju moderenisasi dalam
rangka pembinaan bangsa.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu
rangkaian usaha dan kegiatan dalam melakukan suatu perubahan menuju keadaan
yang lebih baik dari yang lama menjadi yang baru dan perubahan ini
direncanakan sesuai dengan tujuan suatu bangsa.

Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan publik
sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KepMen PAN No. 58 Tahun 2002 mengelompokan beberapa 3 (tiga) jenis
pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis
pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk
pelayanan yang dihasilkan yaitu:
1. Pelayanan Administratif

Pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit
pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan,
dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan
menghasilkan produk akhir berupa dokumen yang dibutuhkan oleh publik,
misalnya jenis pelayanan sertifikat tanah, IMB, Pelayanan adminstrasi
kependudukan (E-KTP, NTCR, akte kelahiran, dan akte kematian).

2. Pelayanan Barang
Pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan
berupa kegiatan penyediaan barang/benda (berwujud fisik) yang dibutuhkan
oleh publik, misalnya jenis pelayanan listrik, air bersih, dan telepon.

3. Pelayanan Jasa
Pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk
jasa yang dibutuhkan publik, misalnya pelayanan kesehatan, pelayanan
transportasi (angkutan darat, laut, dan udara), pelayanan perbankan,
pelayanan pos dan pelayanan pemadam kebakaran.

Undang-undang Pelayaran
Menurut UU nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, pelayanan

pelayaran pada dasarnya diselenggarakan dengan tujuan:
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1. Memperlancar arus perpindahan orang/barang melalui perairan dengan
mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka
mempercepat kegiatan perekonomian nasional

2. Membina jiwa kebaharian
3. Menjungjung kedaulatan Negara
4. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan

nasional
5. Menunjang, menggerakkan dan mendorong pencapain tujuan pembangunan

nasional
a. Memperkukuh kesatuan dan perstuan dalam rangka perwujudan wawasan

nusantara.
b. Meningkatkan ketahanan nasional.

Pelabuhan
Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor A-2168/AL6285,

dikatakan bahwa:
Pelabuhan adalah daerah  tempat  berlabu dan atau tempat bertambatnya kapal
laut serta kendaraan air lainya untuk menaikan dan menurunkan penumpang,
bongkar muat barang dan hewan merupakan daerah lingkungan kerja ekonomi.

Jasa
Menurut Philip Khotler seperti yang dikutip J. Supranto (2001, P227) yang

mendefinisikan jasa sebagai berikut:
Jasa ialah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu

pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak
mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak
dikaitkan pada satu produk fisik.

Fokus Penelitian
Fokus penelitian sangat berperan penting dalam suatu penelitian. Dengan

adanya fokus penelitian, maka seorang peneliti dapat membatasi studi dalam
penelitiannya dan mampu memenuhi kriteria suatu informasi di lapangan
sehingga dapat mengetahui data yang perlu di ambil dari data yang sedang di
kumpulkannya yang kemudian di olah hingga menjadi suatu kesimpulan.

Sebagaimana yang di putuskan dalam ketentuan pengangkutan
bertanggungjawab atas kerugian yang timbul pada penumpang dengan mengingat
syarat-syarat dan batas-batas yang ditentukan dalam UU RI No. 17 Tahun 2008
Tentang Pelayaran, maka fokus penelitian ialah :
1. Pelayanan Jasa PT. ASDP Indonesia Ferry di Pelabuhan Penajam Kabupaten

Penajam Paser Utara yang meliputi :
a. Jasa Angkutan
b. Jasa Pelabuhan
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Jenis dan sumber data
Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan

teknik Purposive Sampling yang dikemukakan oleh Nawawi (2006:157)
berpendapat bahwa Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampling yang
disesuaikan dengan tujuan penelitian. Terletak pada pembatasan sample dengan
hanya mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan
kata lain unit sample yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang
ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan
Mengingat pentingnya makna dari pelayanan khususnya dalam akses

penyeberangan untuk pengguna jasa, barang dan kendaraan, maka hendaknya
memiliki ukuran atau standar pelayanan yang sesuai dengan peraturan dan
kebutuhan dari pemberi layanan dan penerima pelayanan sehingga akan
memperoleh hasil yang efektif dan efisien. Adapun hasil dari penelitian
dilapangan dan pembahasan tentang pelayanan jasa PT. ASDP Indonesia Ferry di
Pelabuhan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara merujuk dari fokus
penelitian adalah :

Jasa Angkutan
Berdasarkan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2008, salah satu bentuk

ukuran pelayaran dalam sebuah Pelayanan Publik adalah Jasa Angkutan, dapat
dilihat dari bentuk pelayanan jasa PT. ASDP di Pelabuhan Penajam membagi jasa
angkutan dalam dua mekanisme, diantanya :
1. Angkutan Penumpang
2. Angkutan Kendaraan

Berikut adalah prosedur pelayanan untuk angkutan penumpang dan
angkutan kendaraan di pelabuhan penajam;

Prosedur Pelayanan Untuk Kedatangan Penumpang dari Kapal
1. Penumpang yang tidak membawa atau mengendarai kendaraan turun melalui

gangway, melewati ruang tunggu. Setelah itu langsung menuju pintu keluar
dari terminal yang telah disediakan. Jika hendak menaiki taksi atau angkutan
umum lainnya langsung menuju tempat parkir angkutan umum yang ada.

2. Bagi penumpang yang membawa atau mengendarai kendaraan sendiri turun
dari kapal bersama dengan kendaraannya (menaiki kendaraannya). Setelah
itu langsung menuju pintu keluar dari terminal yang telah disediakan.

3. Bagi penumpang yang mengendarai angkutan penumpang turun bersama
angkutan masing-masing (menaiki angkutannya). Setelah itu langsung
menuju pintu keluar dari terminal yang telah disediakan.

Prosedur Pelayanan Keberangkatan Penumpang
1. Calon penumpang melalui pintu gerbang utama pelabuhan.
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2. Penumpang dari kendaraan penumpang turun di terminal, melewati coridor
menuju loket sesuai rambu/petunjuk.

3. Bagi penumpang kendaraan penumpang tidak perlu membayar tiket lagi
karena tiket sudah mencakup tiket penumpangnya.

Kendaraan untuk penumpang
1. Pemakai Jasa mengantri untuk menunggu giliran atau ambil nomor antrian jika

ada.
2. Petugas di pintu masuk pelabuhan memberikan nomor antrian (jika ada).
3. Semua penumpang turun dari kendaraan, melapor pada petugas pelabuhan lalu

menunggu antrian.

Kendaraan barang dan kendaraan angkutan alat berat
1. Petugas melaporkan kedatangan truk bermuatan.
2. Petugas mencatat kemudian diberi nomor antrian jika ada dan sesuai giliran

untuk ditimbang.
3. Jika tonase melebihi berat muatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, truk

dikeluarkan untuk mengurangi muatan. Untuk tonase yang sesuai, dapat
dibuatkan bukti timbang (struk).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan yang
penulis lakukan, Pelaksanaan standar pelayanan yang diterapkan sudah sangat
baik. Dapat di lihat dari pernyataan Staf PT. ASDP dan pengguna
jasa/penumpang dalam jasa angkutan dari pembelian tiket, pelayanan petugas
yang ramah dalam memberikan arahan. Maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa dalam jasa angkutan ini, PT. ASDP selaku pemberi layanan telah berhasil
dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. dalam hal prosedur pelayanan masih
selalu melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan untuk pengguna
jasa/penumpang dalam bentuk pelayanan prima.

Jasa Pelabuhan
Keputusan Direksi PT. Asdp Indonesia Ferry (Persero) Tentang Tarif Pas

Masuk Pelabuhan dan Jasa Pelabuhan Penyeberangan Lintas Antar
Kabupaten/Kota Dalam Provinsi di Lingkungan PT. Asdp Indonesia Ferry;
Pasal 1
Pelabuhan penyeberangan yang di maksut dalam keputusan dalam keputusan ini
adalah pelabuhan Penajam, Kayangan, Batu Licin dan lain-lain.
Pasal 2
Pas masuk pelabuhan dan jasa-jasa pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan
penyeberangan tersebut pasal 1 diatas yang dimaksut dalam keputusan ini adalah
sebagai berikut:
1. Pas masuk pelabuhan dan jasa pelabuhan yang merupakan komponen TIKET

TERPADU adalah :
a. Tanda masuk pelabuhan (Pas Pelabuhan) untuk penumpang.



Pelayanan Jasa PT. ASDP Indonesia Ferry Di Pelabuhan Penajam (Erwanto)

3054

b. Tanda masuk pelabuhan (Pas Pelabuhan) untuk kendaraan.
c. Jasa pemeliharaan dermaga untuk kendaraan.

2. Jasa sandar kapal, tanda masuk pelabuhan (pas pelabuhan) yang bukan
merupakan komponen tiket terpadu (Non Terpadu) adalah:
a. Jasa sandar kapal.
b. Tanda masuk pelabuhan (Pas Pelabuhan) untuk mengantar, menjemput

dan orang yang melakukan aktivitas dan masuk ke areal zona yang
diwajibkan memiliki tiket tanda masuk.

c. Tanda masuk pelabuhan (pas pelabuhan) untuk kendaraan pengantar,
penjemput dan kendaraan yang melakukan aktivitas dan masuk ke
arealzona yang diwajibkan memiliki tiket tanda masuk.

Sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh PT. ASDP itu sendiri tentang
Jasa Sandar Kapal Pasal 4 masuk dalam komponen tiket Non Terpadu di
Pelabuhan Penajam. Selain itu mengacu pada komitmen waktu bongkar muat
yaitu  setiap kapal mendapat jatah 30-45 menit, tapi pada kenyataannya satu kapal
ada yang menyandar di dermaga penajam hingga 1-2 jam, Karena pada saat itu
penulis melakukan penelitian dari belum adanya penambahan dermaga yang
masih terlihat satu dermaga hingga awal tahun 2014 telah terbangunnya dermaga
II Penajam. Berdasarkan data dan hasil pengamatan penulis dilapangan, maka
penulis dapat menyimpulkan bahwa pelayanan jasa PT. ASDP Indonesia Ferry di
Pelabuhan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dalam jasa pelabuhan telah
berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang baik dengan
senantiasa memberikan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung
kelancaran penumpang, sangat jelas terasa perbedaan adanya penambahan
pelabuhan dermaga II Penajam menjawab semua keluhan pengguna
jasa/penumpang dan pembangunan ini merupakan kegiatan yang bersumber dari
APBN, tempat teduh di pelabuhan I, pembangunan kantor PT. ASDP Cab.
Penajam maka penulis dapat menyimpulkan pelayanan jasa pelabuhan telah
berhasil memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima layanan.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Kelancaran Pelayanan Jasa
PT. ASDP Indonesia Ferry di Pelabuhan Penajam

Dalam proses pelaksanaan pelayanan jasa PT. ASDP Indonesia Ferry di
Pelabuhan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara pada dasarnya berjalan
dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang ada, yang telah
ditetapkan. Akan tetapi dalam sebuah bentuk pelalayan penulis akan
mengemukakan faktor pendukung dan faktor penghambat yang penulis temukan
pada saat penelitian;
1. Faktor pendukung dalam pelayanan Jasa PT. ASDP Indonesia Ferry di

Pelabuhan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :
a. Faktor Kesadaran ; kesungguhan pegawai terlihat dengan hasil kerja

pegawai dalam melayani masyarakat yang menggunakan transfortasi
akses penyeberangan. Karena sampai saat ini belum ada pengguna
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jasa/penumpang yang mengeluhkan kinerja  petugas yang ada di
lapangan.

b. Faktor pendukung lainnya yang diutarakan dan bukti dilapangan penulis
dapat katakan adanya ;
1. Fasilitas Parkir di area pelabuhan
2. Pas Pelayanan Tiket
3. Ruang Tunggu
4. Tempat teduh di Dermaga I Penajam
5. Penambahan Dermaga II Penajam
6. Pembangunan Kantor PT. ASDP Indonesia Ferry Cab. Penajam

2. Faktor penghambat dalam pelayanan Jasa PT. ASDP Indonesia Ferry di
Pelabuhan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara adalah.
Faktor penghambat yang penulis temukan dilapangan seperti:
1. Keadaan alam (Cuaca)

Cuaca buruk menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses
penyebrangan meskipun sudah ada fasilitas radar (mercusuar) ditengah laut
dan fasilitas keselamatan, PT. ASDP Indonesia Ferry selaku penyedia
layanan tidak beroperasi guna untuk menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan bagi penumpang/pengguna jasa.

2. Perbaikan kerusakan dermaga
Meski sudah ada penambahan dan peresmian dermaga II Penajam di
Kabupaten Penajam Paser Utara, masih ada antrian meskipun tidak setiap
harinya. Dua pelabuhan penyeberangan ferry di Pelabuhan Penajam seperti
diketahui merupakan kegiatan yang bersumber dari APBN. Meski
pembangunannya telah selesai, Pelabuhan II masih menggunakan sistem
manual yaitu sistem emergency diesel, menggerakkan pompa hidrolik lalu
mensuplai oli sehingga selinder bias naik turun.

3. Belum adanya tempat teduh khususnya pada golongan II/kendaraan roda 2
(dua) di Pelabuhan II Penajam yang terkadang kepanasan akibat lama
mengantri masuk kekapal, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat
dalam pelayanan.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, Adanya penambahan dan
peresmian dermaga II Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara, Sudah dapat
meminimalis permasalahan atrian dan membantu untuk memperlancar arus
perjalanan khususnya pengguna jasa yang menggunakan transportasi ferry
melalui jalur Pelabuhan Penajam.

Faktor pendukung pelayanan ini adalah adanya aturan yang jelas, serta
fasilitas dan sarana dan prasarana yang setiap harinya mengalami perbaikan dan
perubahanPihak yang terlibat dalam proses pengerjaan telah bertanggung jawab
dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Hasil dari usulan pembangunan yang
disampaikan oleh masyarakat yang tercantum dalam uraian program yang dimuat
dalam laporan pertanggung jawaban merupakan suatu ide pemikiran masyarakat
yang menginginkan desanya maju dalam kualitas sumber daya manusianya
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dengan tujuan merubah maupun memperbaiki keadaan desa kearah yang lebih
baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka penulis
menyimpulkan sejauh ini untuk faktor penghambat dari pelayanan jasa. PT.
ASDP Indonesia Ferry di Pelabuhan Penajam itu seperti keadaan alam seperti,
cuaca buruk(faktor alam) dan sedikit perbaikan dermaga belom dapat beroperasi
dengan optimal.

Pada dasarnya dalam proses pelayanan pasti memiliki faktor pendukung
dan faktor penghambat, seperti halnya pada Pelayanan Jasa PT. ASDP yang selalu
mengantisipasi hingga memberikan berubahan dan perbaikan akan adanya
masalah-masalah yang akan muncul, dengan senantiasa memberikan kebebasan
kepada masyarakat untuk memberikan saran, kritik dan masukan bagi pelayanan
Jasa PT. ASDP Indonesia Ferry khususnya di Pelabuhan Penajam.

PENUTUP
Kesimpulan

Jasa Angkutan; Pelayanan Jasa PT. ASDP Indonesia Ferry di Pelabuhan
Penajam telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, yang
mana dalam hal ini jasa angkutan terbagi menjadi dua mekanisme diantanya
angkutan penumpang dan angkutan kendaraan guna mempermudah dan
memperlancar kegiatan pelayanan. dalam proses ini pengguna jasa/penumpang
tidak mengalami kesulitan, mudah di pahami, mudah dilaksanakan dalam
pembelian tiket dan pelayanan lainnya.

Jasa Dermaga; pelaksanaan standar pelayanan jasa dermaga berperan
penting dalam suatu pelayanan karena pada dasarnya dermaga atau pelabuhan
adalah pondasi awal (pokok) untuk akses penyeberangan  dimana pemerintah dan
perusahaan saling bekerjasama memberikan pelayanan prima kepada pengguna
jasa/penumpang. Seperti yang tertera dari hasil penelitian yang penulis ungkapkan
dipembahasan terbukti bahwa adanya penambahan dermaga di pelabuhan
penajam (Dermaga II Penajam) Sangatlah membantu mengurangi antrian kapal
dari proses sandar kapal dan adanya suatu pembangunan atau penambahan
dermaga dapat menunjang pelayanan yang ada di Pelabuhan Penajam.

Faktor pendukung dalam pelayanan Jasa PT. ASDP Indonesia Ferry di Pelabuhan
Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara adalah:

Faktor Kesadaran ; kesungguhan petugas terlihat dengan hasil kerja pegawai
dalam melayani masyarakat yang menggunakan transfortasi akses penyeberangan.
Karena sampai saat ini belum ada pengguna jasa/penumpang yang mengeluhkan
kinerja  petugas yang ada di lapangan.
Faktor pendukung lainnya yang diutarakan dan bukti dilapangan penulis dapat
katakan adanya ;
1. Fasilitas Parkir di Pelabuhan I Penajam
2. Pas Pelayanan Tiket
3. Ruang Tunggu
4. Fasilitas sarana yang ada di dalam ferry dapat dikatakan sudah memadai.
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Faktor penghambat; faktor penghambat yang penulis temukan dilapangan seperti
1. Keadaan alam (Cuaca)
Cuaca buruk menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penyebrangan
meskipun sudah ada fasilitas radar (mercusuar) ditengah laut dan fasilitas
keselamatan, PT. ASDP Indonesia Ferry selaku penyedia layanan tidak beroperasi
guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi penumpang/pengguna
jasa.

Melalui hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan yang penulis
lakukan, Pelaksanaan standar pelayanan jasa PT. ASDP Indonesia Ferry di
Pelabuhan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki rangkain pelayanan
jasa di antaranya jasa angkutan, dan jasa pelabuhan. Peneliti dapat katakan dari
dua telah berhasil dalam memberikan pelayanan kepada pengguna
jasa/penumpang .

Berdasarkan penelitian terbukti bahwa pelayanan yang diberikan oleh PT.
ASDP Indonesia Ferry khusus staf atau petugas memberikan pelayanan yang
ramah, cepat, transparan sesuai dengan apa yang menjadi motto perusahaan
tersebut. Hal ini dipertahankan oleh staf atau petugas agar memperoleh kualitas
dan kuantitas pelayanan yang lebih baik lagi.

Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara langsung di lapangan, maka

penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :
1. Berdasarkan penelitian terbukti bahwa pelayanan yang diberikan oleh PT. ASDP

Indonesia Ferry khusus staf atau petugas memberikan pelayanan yang ramah,
cepat, transparan sesuai dengan apa yang menjadi motto perusahaan tersebut. Hal
ini dipertahankan oleh staf atau petugas agar memperoleh kualitas dan kuantitas
pelayanan yang lebih baik lagi.

2. Mempercepat pembangunan tempat teduh di dermaga II, karena berdasarkan hasil
penelitian di lapangan kendaraan roda II/golongan 2 sangatlah mendominasi
dibandingkan roda 4 dan lainnya.

3. Mengingat semakin meningkatnya pengguna jasa yang memilih transfortasi ferry
ini menjadi akses penyeberangan yang di prioritaskan dibandingkan transfortasi
lainnya, maka dalam rangka memberikan pelayanan yang baik sekiranya dapat
lebih memperhatikan percepatan pembangunan standar dermaga dan kantor
cabang PT. ASDP di Penajam untuk dapat beroperasinal dengan optimal.

4. Meski sekarang telah ada penambahan dermaga II di penajam, dan seperti yang
tertera di bab IV observasi dan wawancara dilapangan, antrian sudah tidak sering
lagi dibandingkan dulu pada saat di Pelabuhan Penajam hanya memiliki satu
dermaga dan sekarang di awal 2014 sudah adanya dermaga II penajam, penulis
hanya menyarankan akan lebih baik apabila mempercepat pengoptimalan
dermaga agar tidak ada lagi antrian bagi pengguna jasa/pelanggan.
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