
 

1 PENDAHULUAN 

 

Perkembangan pengelolaan pelabuhan beberapa dekade ini mengalami 

perkembangan searah dengan meningkatnya aktivitas ekonomi saat ini. Hal ini 

dapat digambarkan dengan: (1) fenomena globalisasi yang terus berlanjut,                         

(2) konsolidasi industri yang pesat dan bersaing, (3) skala kapal dan arus lalu lintas 

pelayaran yang meningkat, (4) aturan dan regulasi Internasional yang semakin 

ditentukan khususnya International Maritim Organization (IMO),                                       

(5) meningkatnya tuntutan keamanan, (6) semakin terbatasnya lahan dan 

meningkatnya isu lingkungan hidup, (7) kualitas ekonomi dan tenaga kerja regional 

(Biro Riset LMFEUI 2012).  Menurut Global Competitiveness Report 2015-2016, 

peringkat daya saing Indonesia berada pada rangking ke-37 dimana turun dari tahun 

2015 yang berada pada peringkat ke-34 dan kualitas infrastruktur pelabuhan 

Indonesia berada pada peringkat ke-82 dengan nilai 3.8. Data ini menunjukkan daya 

saing pelabuhan Indonesia  masih kalah dari negara tetangganya yang terdekat 

yaitu; Singapura peringkat ke-2 dalam hal daya saing dan peringkat ke-2 kualitas 

infrastruktur pelabuhan, Malaysia peringkat ke-18 dalam hal daya saing dan 

peringkat ke-16 kualitas infrastruktur pelabuhan, dan Thailand peringkat ke-32 

dalam hal daya saing dan peringkat ke-52 kualitas infrastruktur pelabuhan (WEF 

2016). 

Selanjutnya UU No. 17 Tahun 2008 mengamanatkan prioritas dalam hal 

peningkatan efisiensi dan kesinambungan pembangunan pelabuhan, keselamatan 

dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. UU No. 17 Tahun 

2008 menjelaskan bahwa arah kebijakan di bidang kepelabuhanan menekankan 

pada: (1) penataan penyelenggaraan pelabuhan, (2) reformasi kelembagaan, (3) 

peningkatan persaingan, (4) penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan 

pelabuhan, (5) pemisahan antara fungsi regulator dan operator, (6) pembagian peran 

pemerintah daerah dan swasta secara proporsional dalam penyelenggaraan dan 

perencanaan pengembangan pelabuhan, serta (7) penyiapan sumber daya manusia 

yang profesional untuk memenuhi kebutuhan sektor pemerintah maupun swasta 

(PKSPL-IPB 2016) . 

Adanya peluang, tantangan dan permasalahan dalam trend perkembangan 

pengelolan pelabuhan, menjadikan Otoritas Pelabuhan dituntut untuk terus 

meningkatkan kinerja dan fungsinya dalam memberikan pelayanan sesuai dengan 

harapan para pemangku kepentingan (stakeholders), pengguna jasa pelabuhan dan 

masyarakat. Kinerja dalam suatu pelabuhan merupakan isu yang penting bagi 

pemerintah. Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan yang tertuang pada 

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.002/38/18/DJM-11 

menggambarkan dengan jelas dan terukur mengenai kondisi dan perkembangan 

kinerja pelayanan dan penyelenggaraan transportasi laut pada suatu periode tertentu 

serta merupakan dasar dalam menilai tingkat pencapaian kinerja serta menetapkan 

sasaran kinerja yang diinginkan. Indikator kinerja dalam pelabuhan dibagi menjadi 

indikator bongkar muat barang (output), pelayanan kapal (service), dan fasilitas dan 

peralatan pelabuhan (utility) (Kemenhub RI 2011a). 

Susanto (2014) menjelaskan bahwa legislasi UU No. 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran menandai perubahan penyelenggaraan perubahan dari service port 
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menjadi landlord port, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

pelabuhan yang efektif dan efisien. Otoritas Pelabuhan menjadi regulator yang 

menjalankan fungsi pemerintah, sedangkan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) 

menjalankan fungsi pengusahaan di pelabuhan. Dalam melaksanakan fungsi dan 

perannya dalam pelabuhan, Otoritas Pelabuhan memerlukan suatu pengukuran 

kinerja agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat diukur, dievaluasi dan selanjutnya 

dijadikan acuan untuk menjadikan organisasi ini lebih baik lagi dalam menghadapi 

peluang dan tantangan yang akan dihadapi baik internal maupan eksternal. 

 

 

Latar Belakang 

Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan 

sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial dituntut 

untuk dapat berfokus pada visi yang sudah dirumuskan pada UU No. 17 Tahun 

2008 tentang pelayaran yaitu terselenggaranya pelabuhan yang kondusif, efektif, 

efisien dan berdaya saing tinggi dalam menunjang perekonomian nasional di era 

globalisasi (Sekneg RI 2008). Oleh karenanya suatu organisasi dalam hal ini adalah 

Otoritas Pelabuhan, perlu juga harus menterjemahkan visi ke dalam terminologi 

operasional, menyelaraskan organisasi dengan visi tersebut, memotivasi 

pegawainya sehingga membuat visi merupakan tugas setiap individu, 

menggerakkan perubahan melalui kepemimpinan eksekutif, dan membuat visi 

sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang memuaskan seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholders) baik para operator pelabuhan maupun masyarakat, 

memiliki serangkaian input, proses dan output, serta lingkungan yang 

mempengaruhi sistem yang dijalankan . 

Pengukuran kinerja Otoritas Pelabuhan merupakan salah satu aspek penting 

bagi pemerintah dalam mengukur pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan tugas 

dan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja di lingkungannya sebagai salah 

satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.  Perancangan 

pengukuran kinerja Otoritas Pelabuhan didesain dengan maksud menilai efektivitas 

dan efisensi kinerja lembaga ini dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil 

pemerintah di pelabuhan, mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja, dan sebagai 

salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. 

Pengukuran kinerja yang baik bersifat kompleks tidak dapat dinilai berdasarkan 

nilai atau ukuran yang tunggal. Pengukuran kinerja yang baik setidaknya terkait 

dengan kinerja finansial dan kinerja startejik. Kinerja Otoritas Pelabuhan mencakup 

pelaksanaan tugas administrasi dan teknis peyelenggaraan angkutan perairan dan 

kepelabuhanan (Setiono 2010). 

Dalam kajiannya Mulyo (2015) menjelaskan bahwa banyak metode untuk 

mengukur kinerja suatu organisasi, diantara dengan metode melcom balridge 

national quality award (MBNQA), balanced scorecard (BSC), six sigma, dan lain 

sebagainya. Dari sekian banyak metode pengukuran kinerja, balanced scorecard 

(BSC) merupakan salah satu metode yang banyak digunakan di sejumlah organisasi 

terkemuka di dunia. 

Balanced scorecard (BSC) memberi kerangka kerja yang komprehensif 

untuk menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran 
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kinerja yang terpadu. BSC juga menerjemahkan misi dan strategi kedalam berbagai 

tujuan dan ukuran, yang tersusun ke dalam 4 (empat) persepektif yaitu perspektif 

keuangan (financial), perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta 

persepektif pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan dan Norton 1996).  Ukuran – 

ukuran ini tidak digunakan untuk mengendalikan perilaku tetapi untuk 

mengartikulasikan strategi organisasi, mengkomunikasikan strategi organisasi, dan 

membantu menyesuaikan inisiatif individu, lintas departemen, organisasi, demi 

pencapaian bersama.  Jika visi dan strategi dapat dinyatakan dalam bentuk tujuan 

strategis, ukuran-ukuran dan target yang jelas, yang kemudian dikomunikasikan 

kepada setiap anggota organisasi, diharapkan setiap anggota organisasi dapat 

mengerti dan mengimplementasikannya agar visi dan strategi organisasi tercapai. 

Semula alat manajemen ini merupakan aktivitas tersendiri yang terkait 

dengan penentuan sasaran, tetapi kemudian diintegrasikan dengan sistem 

manajemen strategis bahkan dikembangkan lebih lanjut sebagai sarana untuk 

berkomunikasi dari berbagai unit dalam suatu organisasi.  Kelebihan sistem 

manajemen strategis berbasis BSC adalah  bahwa ia menunjukkan indikator 

outcome dan output yang jelas, indikator internal dan eksternal, indikator keuangan 

dan non-keuangan, dan indikator sebab dan akibat (Kaplan dan Norton 2004). 

Bagaimana BSC diterapkan pada organisasi pemerintah yang bergerak pada 

bidang kepelabuhanan khususnya pada kantor Otoritas Pelabuhan merupakan 

tujuan dari penelitian ini. Penelitian perancangan pengukuran kinerja Otoritas 

Pelabuhan dengan pendekatan BSC mengambil sampel dan melakukan simulasi 

pada kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok karena dianggap memiliki 

beban kerja yang lebih kompleks dan lebih mewakili karakteristik Otoritas 

Pelabuhan yang ada di Indonesia. 

 

 

Perumusan Masalah 

Selama ini pengukuran kinerja pada Otoritas Pelabuhan di Indonesia, berbasis 

penyerapan anggaran dengan menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (Sistem AKIP) yang tertuang dalam PERPRES No. 29 Tahun 2014 

yang adalah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran 

dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas 

keuangan (Sekneg RI 2014). Adapun hasilnya tertuang dalam Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai 

misi dan tujuan organisasi berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 

(Kemenpan 2014). Permasalahannya adalah sistem AKIP dan LKIP memberikan 

gambaran bahwa semakin besar anggaran yang telah diserap maka semakin besar 

persentase penyerapan anggaran, dan juga semakin besar persentase kinerja 

lembaga yang bersangkutan, memberikan penilaian semakin baik penilaian/prestasi 

kinerja instansi pemerintah tersebut (Marsyaf 2015). Sistem ini kurang dapat 

mengambarkan kinerja Otoritas Pelabuhan secara komprehensif  karena melihat 

penilaian kinerja lebih kepada sisi penyerapan anggarannya. 

BSC menawarkan suatu peta jalan yang sistematis, terukur, obyektif, dan 

komprehensif bagi organisasi untuk menerjemahkan pernyataan visi dan misi ke 

dalam sekumpulan ukuran kinerja yang saling berkaitan. Dengan BSC ukuran 

kinerja tidak hanya dinyatakan dalam ukuran finansial, melainkan dijelaskan lebih 
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lanjut kedalam pengukuran bagaimana suatu organisasi menciptakan nilai terhadap 

pelanggan yang ada sekarang dan dimasa yang akan datang dan bagaimana 

meningkatkan kemampuan internal organisasinya, sistem, prosedur, serta 

pengembangan motivasi dan kemampuan karyawan yang dibutuhkan untuk 

memperoleh kinerja yang lebih baik dimasa mendatang (Prabowo 2017). 

Dengan menggunakan BSC diharapkan Otoritas Pelabuhan yang dibentuk 

dapat melaksanakan program reformasi birokrasi mengenai akuntabilitas kinerja 

pemerintah, dimana penilaian  kinerja Otoritas Pelabuhan dapat lebih terukur jelas 

siapa yang mengerjakan tugasnya, dan akuntabilitas serta transparansi dalam 

mewujudkan kinerja yang optimal seperti yang diamanatkan dalam Pepres No. 81 

Tahun 2010 mengenai Gand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Adapun 

tujuan reformasi birokrasi adalah mewujudkan tata kelola keuangan negara yang 

profesional, amanah, dan tepat arah (good governance) serta membangun 

kepercayaan publik melalui peningkatan pelayanan publik (Sekneg RI 2010). Salah 

satu praktek nyata dalam mewujudkan reformasi birokrasi menurut Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara adalah pengembangan pengukuran kinerja 

dengan BSC. Butir tulisan ini dapat dilihat pada point kesembilan perwujudan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Firdaus 2011). 

Pada organisasi pemerintah BSC sudah mulai diterapkan pada Kemenkeu 

sejak 2008  pada level atas (sekjen, itjen, dan para dirjen). Penerapan BSC sampai 

pada unit organisasi terkecil (secara koheren) baru dimulai pada tahun 2011, sesuai 

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 12 tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Kinerja di Lingkungan Departemen Keuangan yang kemudian diganti dengan 

KMK No. 454/KMK.1/2011, dan diganti lagi dengan KMK No. 467/KMK.01/2014 

sebagaimana kemudian diubah dengan KMK No. 556/KMK.01/2015 (Kemenkeu 

RI 2015). Sebagaimana di Lingkungan Kemenkeu BSC juga diterapkan pada Badan 

Pengawas Keuangan. 

Merujuk pada latar belakang masalah yang disampaikan, rumusan masalah 

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana menjelaskan komponen strategi (visi, misi) ke dalam sasaran – 

sasaran strategi pada keempat perspektif  BSC Otoritas Pelabuhan yaitu 

perspektif keuangan (financial), perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis 

internal, serta persepektif pembelajaran dan pertumbuhan ? 

2. Bagaimana bentuk peta strategi (strategy map) Otoritas Pelabuhan terhadap 

empat perspektif yang terdapat pada BSC ? 

3. Faktor – faktor apa saja yang menjadi indikator kinerja kunci (key performance 

indicators/KPI) dalam perancangan kinerja yang dibutuhkan oleh Otoritas 

Pelabuhan ? 

4. Bagaimana bobot dari masing-masing perspektif dan KPI dalam perancangan 

BSC Otoritas Pelabuhan ? 

. 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menjelaskan komponen – komponen strategi (visi, misi) Otoritas Pelabuhan ke 

dalam sasaran – sasaran strategi pada keempat perspektif BSC. 
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2. Menyusun peta strategi Otoritas Pelabuhan dengan mengidentifikasi sasaran 

strategik pada setiap perspektif BSC. 

3. Merumuskan indikator kinerja kunci yang dibutuhkan oleh Otoritas Pelabuhan. 

4. Menetapkan indikator pengukuran kinerja Otoritas Pelabuhan sesuai dengan 

keempat perspektif BSC. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaaan bagi Otoritas 

Pelabuhan  sebagai berikut: 

1. Bagi Otoritas Pelabuhan, akan diperoleh masukan tentang perancangan BSC 

yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja organisasi yang lengkap dan 

komperhensif guna merencanakan pengembangan dan perbaikan – perbaikan 

yang berkelanjutan di masa mendatang.   

2. Bagi penulis, mendapatkan pengalaman praktis tentang perancangan sebuah 

BSC pada organisasi pemerintah. 

3. Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan sebagai dasar bagi 

penelitian selanjutnya mengenai manajemen strategik berbasis BSC pada 

organisasi pemerintah. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan di kantor Otoritas Pelabuhan pada Pelabuhan Tanjung 

Priok dengan melibatkan pihak internal dan pihak eksternal terkait. Penelitian 

dibatasi pada menjelaskan komponen strategi, merumuskan strategi, peta strategi 

sampai dengan perancangan pengukuran kinerja dengan pendekatan BSC untuk 

Otoritas Pelabuhan. Pembobotan dilakukan pada sasaran strategi sampai KPI. 

Tahapan BSC berikutnya, seperti penyusunan anggaran, implementasi, dan evaluasi 

serta pemantauan diserahkan pada kepada Otoritas Pelabuhan masing-masing. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Teoritis 

Aspek Legalitas   
Aspek legalitas adalah undang – undang Nomor: 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 61 Tahun 2009 

tentang Kepelabuhanan, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 mengenai Gand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-20, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 

35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan 

Utama. 

 

Otoritas Pelabuhan (Port Authority) 

Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di 

pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, 
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