
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Badan Usaha Milik Negara BUMN merupakan elemen strategis dalam sistem 

perekonomian nasional.  Badan Usaha Milik Negara didirikan, sesuai dengan 

landasan konstitusional BUMN di Indonesia adalah pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) 

UUD 1945 dengan konsekuensi logis bahwa BUMN berfungsi untuk mengelola 

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang 

banyak.  

Memperhatikan peran penting BUMN dalam sistem perekonomian nasional 

sesuai dengan kecenderungan perdagangan bebas dan era globalisasi, maka pada 

tanggal 19 Juni 2003, telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang tersebut, mengatur 

BUMN untuk untuk mengembangkan usahanya yang lebih maju dan mandiri. 

Undang-undang BUMN dimaksudkan untuk menciptakan sistem pengurusan dan 

pengawasan berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktif guna meningkatkan 

kinerja dan nilai (value), serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan 

pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance). 

Angkutan penyeberangan (ferry) dan kepelabuhanan adalah merupakan salah 

satu komponen/bagian dari angkutan laut yang berfungsi sebagai “jembatan” yang 

menghubungkan antara dua pulau yang relatif berdekatan. Dengan demikian 

angkutan penyeberangan dan kepelabuhanan juga memiliki peranan yang sangat 

vital dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang tidak tergantikan 

(irreplaceable) yaitu aksesibilitas, kecuali membangun jembatan. PT. ASDP 

Indonesia Ferry (Persero) sebagai BUMN yang mengkhususkan diri pada sektor 

angkutan penyeberangan (ferry) dan kepelabuhanan. Dalam Mengemban tugas 

yang berat ini, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) harus merumuskan langkah-

langkah strategis dalam menghadapi lingkungan bisnis yang semakin rumit untuk 

dibaca dan disesuaikan agar dapat merealisasikan tanggung jawab sebagai BUMN 

secara efektif dan efisien.  
 

 
(Sumber: PwC 2016) 

Gambar 1  Ancaman utama pertumbuhan bisnis di dunia. 
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Berdasarkan data Price Waterhouse Coopers International Limited, sebuah 

kantor jasa professional yang berpusat di Amerika Serikat bergerak di bidang audit 

dan atestasi, perpajakan serta konsultansi termasuk pemantapan kinerja, transaksi, 

dan penggabungan usaha serta akuisisi,manajemen krisis dalam berbagai area 

spesialisasi, Chief Executive Officer (CEO) saat ini menghadapi lingkungan bisnis 

yang semakin rumit untuk dibaca dan disesuaikan. Terdapat tiga ancaman utama 

terhadap bisnis, yaitu regulasi, stabilitas geopolitik, dan volatilitas nilai tukar seperti 

pada Gambar 1.  

Perhatian tentang peraturan berlebihan (over regulation) khususnya masih 

tertinggi seperti yang dipilih oleh 79% CEO dan membuatnya menjadi pilihan 

selama empat tahun berturut-turut. Meningkatnya ketidakpastian geopolitik 

(geopolitical uncertainty) telah menjadi perhatian terbesar kedua seperti yang 

dipilih oleh 74% pemimpin bisnis. Volatilitas nilai tukar (exchange rate volatility) 

dipilih oleh 73% CEO dengan pertimbangan ada ketidakpastian yang harus 

dihadapi para CEO dimana ada pertumbuhan ekonomi yang masuk akal ini sering 

dibantu oleh kebijakan moneter yang luar biasa. 

Data survey Price waterhouse Coopers International Limited di atas sejalan 

dengan permasalahan perusahaan yang dihadapi oleh Direksi PT. ASDP Indonesia 

Ferry (Persero) dengan kondisi berikut: 

1. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) saat ini hanya bergantung kepada bisnis 

inti (core business), dimana tarif yang berlaku dalam penyeberangan (ferry) 

dan pelabuhan mengikuti regulasi , dalam hal ini Kementerian Perhubungan 

selaku regulator; 

2. Kondisi bisnis tidak menentu dengan masuknya pesaing baru dalam industri 

penyeberangan (ferry) dan pelabuhan sehingga memerlukan skenario atau 

inisiatif yang menciptakan bisnis baru dan efektifitas, serta mengelola 

penyeberangan perintis;  

3. Diperlukan diversifikasi usaha non-core business untuk menjaga dan 

meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam tahun 2012-2016, CAGR 

(Compound Annual Growth Rate) pendapatan 14.3% per tahun sedangkan 

CAGR (Compound Annual Growth Rate) biaya 14,9% per tahun (lebih besar 

dari pendapatan). 

Selain lingkungan bisnis yang lebih tidak stabil dan tidak pasti, para CEO 

juga perlu menghadapi harapan yang terus meningkat dari para pemangku 

kepentingan (stakeholders). Seperti pada Gambar 2, para CEO menghadapi tekanan 

dari ekspektasi berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), terutama 

pelanggan/klien 90%. 
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(Sumber: PwC 2016) 

Gambar 2  Dampak ekspektasi stakeholders terhadap strategi bisnis di dunia 

 

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai BUMN yang mempunyai visi 

ke depan untuk menjadi perusahaan jasa pelabuhan dan penyeberangan (ferry) 

terbaik di tingkat nasional dan regional serta memberikan nilai tambah (added 

value) bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) sedang bertransformasi 

bisnis dengan melakukan restrukturisasi organisasi pada tahun 2016. Harapan dari 

upaya restrukturisasi organisasi perusahaan adalah memberikan harapan yang terus 

meningkat melebihi ekspektasi berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). 

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 pada Bab I Pasal 1 Ayat 11 

dijelaskan bahwa restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka 

penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk 

memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan 

meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Rishipal (2014) bahwa struktur organisasi 

bisa bersifat tradisional atau modern tergantung dari jumlah faktor seperti ukuran 

organisasi, sifat dan jenis organisasi dan jumlah karyawan dan termasuk biaya. 

Pendapat ini selaras dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 

restrukturisasi adalah azas biaya dan manfaat yang diperoleh (Pasal 72 Ayat 3). 

Restrukturisasi organisasi yang dilakukan oleh PT ASDP Indonesia Ferry 

(Persero) dilatar belakangi masalah yang kritis (critical issue) sebagai berikut: 

1. Perubahan strategi bisnis perusahaan untuk membangun bisnis yang kompetitif 

yang berorientasi pada pelanggan (customer). 

2. Untuk membangun organisasi yang efektif (keselarasan strategi fungsi dengan 

strategi perusahaan). 

3. Sebagai bagian dari rencana transformasi bisnis yang mengintegrasikan 4 

elemen: strategy, process, people dan system. 

Gagasan ini semakin mendesak sehubungan dengan upaya perusahaan 

mengoptimalkan pengelolaan perusahaan dan memenuhi kebutuhan organisasi. 

Sebagai komparasi/perbandingan di antara organisasi eksisting dengan 

restrukturisasi organisasi yang dilakukan adalah seperti pada Gambar 3. 
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(Sumber: ASDP 2016) 

Gambar 3  Komparasi organisasi eksisting vs restrukturisasi organisasi PT. ASDP 

Indonesia Ferry (Persero) 

 

Soegiono dan Sutanto (2013) menyatakan, bahwa kinerja sebelum dan 

sesudah restrukturisasi organisasi perusahaan memberikan temuan nyata mengenai 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Restrukturisasi portofolio yakni adanya penambahan aset perusahaan dan 

peningkatan pemanfaatan aset yang ada, penambahan lini dan divisi bisnis, 

sehingga memperluas usaha bisnis.  

2. Restrukturisasi keuangan menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dan 

efektivitas kinerja keuangan perusahaan sehingga modal perusahaan menjadi 

lebih kuat.  

3. Restrukturisasi manajemen menunjukkan bahwa penambahan divisi membawa 

perubahan pada struktur organisasi yang lebih baik dengan penyesuaian-

penyesuaian yang dilakukan pada masing-masing bagian dan unit kerja.  

Dalam praktiknya restrukturisasi organisasi akan berdampak pada persepsi 

manajer dan karyawan (Sitlington 2012). Steers (2005) menyebutkan struktur 

organisasi, teknologi, lingkungan luar dan kebijakan serta praktik manajemen 

sebagai faktor pengaruh yang penting terhadap iklim organisasi. Sunyoto (2012) 

menyatakan bahwa iklim organisasi merupakan serangkaian perasaan dan persepsi 

dari pihak berbagai pekerja yang dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari satu 

pekerja ke pekerja yang lain. Iklim dalam organisasi haruslah dikelola secara baik 

oleh setiap anggota organisasi, karena iklim organisasi merupakan faktor penting 

dalam menentukan perilaku karyawan dan merupakan ciri yang membedakan 

dengan organisasi lain. Pengelolaan iklim organisasi yang baik diharapkan dapat 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Menurut Kusmaningtyas (2013) bahwa 

iklim organisasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT. Persada Jaya Indonesia di Kabupaten Sidoarjo. 

Iklim organisasi, change management dan kepuasan kerja merupakan faktor-

faktor yang dihadapi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam proses 

restrukturisasi organisasi. Dalam rangka merealisasikan keberhasilan 

restrukturisasi organisasi tersebut, dibutuhkan iklim organisasi yang bermanfaat 
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bagi kebutuhan individu karyawan misalnya memperhatikan kepentingan karyawan 

dan change management serta berorientasi pada kepuasan kerja, sehingga PT ASDP 

Indonesia Ferry (Persero) dapat mengharapkan tingkat perilaku ke arah tujuan yang 

lebih tinggi. Sebaliknya, apabila iklim organisasi yang timbul bertentangan dengan 

tujuan, kebutuhan dan motivasi pribadi, maka dapat dimungkinkan bahwa kepuasan 

kerja karyawan akan berkurang. Dengan kata lain hasil akhir atau perilaku 

ditentukan oleh interaksi antara kebutuhan individu dengan lingkungan organisasi 

yang dirasakan oleh karyawan. Tingkat kepuasan kerja yang dihasilkan kemudian 

mengumpan balik dan memberikan sumbangan bukan saja pada iklim lingkungan 

kerja karyawan, tetapi juga pada kemungkinan change management antar lain: 

perubahan kebijakan dan praktik manajemen serta iklim organisasi perusahaan. 

Pada kenyataannya, masalah karyawan masih menjadi topik yang patut dibahas dan 

diselidiki untuk mengidentifikasi apakah faktor-faktor restrukturisasi organisasi 

mempengaruhi iklim organisasi dan change management serta implikasinya 

terhadap kepuasan kerja kerja.  

Berdasarkan hasil secara umum data survey Karyawan PT. ASDP Indonesia 

Ferry (Persero) tahun 2013 – 2016, indeks kepuasan kerja karyawan PT ASDP 

Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2016 sebesar 3,32 dan nilai 5 skala likert. 

Kenaikan tersebut belum signifikan sehingga kondisi dan situasi perusahaan kurang 

lebih masih relatif sama dengan tahun lalu. 

 

 
(Sumber: ASDP 2016) 

Gambar 4  Perbandingan indeks kepuasan karyawan PT. ASDP Indonesia Ferry 

     tahun 2013-2016 

 

Bangun (2012) mengungkapkan bahwa suatu perusahaan yang memiliki 

rencana-rencana organisasi, pengawasan dan penelitian yang sempurna apabila para 

karyawan atau pekerja tidak menjalankan tugasnya dengan minat dan gembira 

maka suatu perusahaan tidak akan mencapai hasil sebanyak yang sebenarnya dapat 

dicapai. Berdasarkan hal tersebut bahwa faktor manusia cukup berperan dalam 

mencapai hasil sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga mewujudkan kepuasan 

kerja bagi karyawan merupakan kewajiban bagi setiap pimpinan organisasi, 

sehingga penulis ingin menganalisis lebih lanjut tentang pengaruh restrukturisasi 

organisasi terhadap iklim organisasi dan change management serta implikasinya 

terhadap kepuasan kerja serta strategi menghadapi  restrukturisasai organisasi yang 

secara khusus melakukan penelitian di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Jakarta, 

3,21 3,23 3,31 3,32

5 5 5 5

Aktual Target
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oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi 

Menghadapi Restrukturisasi Organisasi di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)”. 

 

 

Perumusan Masalah 

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) memiliki tantangan untuk menjadi 

perusahaan jasa pelabuhan dan penyeberangan yang terbaik dan terbesar di tingkat 

regional, serta mampu memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Seiring 

perjalanan bisnis PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sudah melakukan 

restrukturisasi organisasi dengan membuat struktur organisasi baru dan mendirikan 

anak perusahaan yang menopang bisnis inti perusahaan. Perubahan-perubahan ini 

otomatis direspon oleh karyawan yang tergambar dalam iklim organisasi, change 

management dan kepuasan kerja. Oleh karena itu penting melakukan analisis 

tentang pengaruh restrukturisasi organisasi taerhadap iklim organisasi, change 

management dan kepuasan kerja karena karyawan merupakan ujung tombak 

perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini diharapkan dapat 

membuat implikasi manajerial tentang strategi menghadapi restrukturisasi 

organisasi yang belum pernah dilakukan di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). 

Penelitian ini akan menghasilkan strategi-strategi yang dapat menjadi saran untuk 

perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini, 

terdapat pertanyaan penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana restrukturisasi organisasi memiliki pengaruh terhadap  iklim 

organisasi di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)? 

2. Bagaimana restrukturisasi organisasi memiliki pengaruh terhadap  kepuasan 

kerja di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)? 

3. Bagaimana restrukturisasi organisasi memiliki pengaruh terhadap change 

management di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)? 

4. Bagaimana iklim organisasi memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja di PT. 

ASDP Indonesia Ferry (Persero)? 

5. Bagaimana change management memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)? 

6. Bagaimana strategi menghadapi restrukturisasi organisasi di PT. ASDP 

Indonesia Ferry (Persero)? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh restrukturisasi organisasi terhadap iklim organisasi  di 

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). 

2. Menganalisis pengaruh restrukturisasi organisasi terhadap kepuasan kerja di 

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). 

3. Menganalisis pengaruh restrukturisasi organisasi terhadap change 

management di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). 

4. Menganalisis pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja di             PT. 

ASDP Indonesia Ferry (Persero). 
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5. Menganalisis pengaruh change management terhadap kepuasan kerja 

karyawan di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). 

6. Memformulasikan strategi menghadapi restrukturisasi organisasi di               PT. 

ASDP Indonesia Ferry (Persero). 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada beberapa pihak: 

1. Sebagai bahan pengembangan literatur mengenai strategi menghadapi 

restrukturisasi organisasi ditinjau dari aspek iklim organisasi, change 

management dan kepuasan kerja khususnya bagi PT ASDP Indonesia Ferry. 

2. Memberikan deskripsi mengenai restrukturisasi organisasi, iklim organisasi, 

change management dan kepuasan kerja dalam implementasinya di perusahaan 

3. Memberikan gambaran bagi perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan 

kebijakan (policy) dalam menjalankan program-program strategi perusahaan 

demi tercapainya tujuan perusahaan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 Agar masalah tidak menyimpang dari permasalahan, penelitian ini hanya 

difokuskan pada: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada karyawan dan melibatkan expert di          PT. 

ASDP Indonesia Ferry (Persero); 

2. Variabel yang diteliti adalah pengaruh restrukturisasi organisasi terhadap iklim 

organisasi, kepuasan kerja dan change management, serta pengaruh iklim 

organisasi dan change management terhadap kepuasan kerja PT. ASDP 

Indonesia Ferry (Persero). 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Restrukturisasi Organisasi 

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) didirikan pada 27 Maret 1973 dengan 

nama Proyek ASDP Ferry yang berada di bawah naungan Kementerian 

Perhubungan. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang 

semakin meningkat akan jasa penyeberangan, kehadiran ASDP dianggap penting 

sehingga ASDP Ferry mengalami perubahan nama menjadi Perum ASDP 

berdasarkan PP No. 8 pada tahun 1986 yang selanjutnya diresmikan menjadi      PT 

ASDP (Persero) pada tahun 1993. 

Peralihan status Perum ASDP menjadi Perusahaan Perseroan menjadikan 

ASDP memiliki peran yang besar yang diharapkan mampu bersaing dengan 

perusahaan swasta maupun badan usaha negara lainnya tanpa meninggalkan 

fungsinya sebagai penyedia penyeberangan perintis. 

Transformasi ASDP yang semakin menunjukkan respon positif menjadikan 

ASDP terus berkembang dengan pesat sehingga pada 5 Agustus 2008 PT ASDP 
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