
 

TIDAK ADANYA KESEPAKATAN KERJASAMA 

ANTARA PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) I CABANG 

TANJUNGPINANG DENGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 

PADA TAHUN 2013 – 2015 

 

NASKAH PUBLIKASI  

 

 

Oleh : 

 

 

SISCA PUTRI PRATIWI 

NIM : 120565201011 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  

TANJUNGPINANG 

2017 

 

 



 

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi 

mahasiswa yang disebut dibawah ini : 

Nama  : Sisca Putri Pratiwi  

NIM   : 120565201011 

Jurusan/Prodi : Ilmu Pemerintahan 

Alamat  : Jalan Nusantara Km. 19 

Nomor HP  : 081261840694 

Email  : siscaputripratiwi281@gmail.com 

Judul Naskah : Tidak Adanya Kesepakatan Kerjasama Antara PT.        

Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang 

Tanjungpinang Dengan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang Pada Tahun 2013 – 2015 

Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis 

naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan. 

 

Tanjungpinang, 13 Februari 2017 

 

Yang Menyatakan  

 

Dosen Pembimbing I          Dosen Pembimbing II 

 

 

 

 

  Bismar Arianto, M.Si     Handrisal, M.Si 

NIP. 195912061988031004            NIDN. 1020028802 

 

 

 

mailto:siscaputripratiwi281@gmail.com


 

TIDAK ADANYA KESEPAKATAN KERJASAMA 

ANTARA PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) I CABANG 

TANJUNGPINANG DENGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 

PADA TAHUN 2013 – 2015 

 

ABSTRAK 

 

Kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia 

(Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang telah 

terjadi sejak tahun 2006. Dimana kesepakatan kerjasama tersebut merupakan 

tindak lanjut dari nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) yang 

ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2006. Adanya kesepakatan kerjasama yang 

dilakukan adalah dalam hal penetapan tarif pas masuk pelabuhan di Pelabuhan Sri 

Bintanpura. Di pertengahan tahun 2013 kerjasama terputus secara sepihak yang 

dilakukan oleh PT. Pelindo I Cabang Tanjungpinang, dikarenakan adanya 

peraturan baru yang mengatur kerjasama tersebut. Setelah pemutusan kerjasama, 

muncul konflik diantara kedua belah pihak mengenai bagi hasil tarif pas masuk 

pelabuhan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui kenapa tidak 

adanya kesepakatan kerjasama antara PT. Pelindo I Cabang Tanjungpinang 

dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun 2013-2015? 

Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan metode studi 

kasus. Data primer diperoleh dari hasil wawancara serta data sekunder diperoleh 

dari buku, koran dan dokumen yang ada. Untuk menganalisa data dilakukan 

dengan model analisis interaktif, dan untuk validitas data dilakukan dengan 

metode triangulasi data. 

Berdasarkan penelitian tidak adanya kesepakatan kerjasama di tahun 

2013-2015, dengan menggunakan teori motivasi untuk kolaborasi menurut 

McGuire serta menurut Thomson dan Perry. Adanya perubahan dalam informasi 

kedua belah pihak tidak dapat mencari solusi, melainkan tetap dengan aturan 

masing – masing, sedangkan dalam menghadapi masalah yang kompleks seperti 

saat ini, mereka juga tidak dapat menyelesaikan dan pada akhirnya membawa 

masalah ini ke jalur hukum untuk diselesaikan. Jika dari konteks harapan 

masyarakat kedua belah pihak sangat memperhatikan harapan masyarakat serta 

melakukan perubahan walaupun tidak terlalu signifikan. Dan yang terakhir adanya 

devolusi dalam kerjasama pihak Pelindo I Cabang Tanjungpinang tidak terlalu 

ketergantungan namun mereka berharap kerjasama dapat berjalan seperti tahun 

sebelumnya sedangkan Pemerintah Kota Tanjungpinang sangat bergantungan 

karena dengan adanya kerjasama ini menambah pemasukan kedalam kas daerah. 

Sehingga tidak adanya kesepakatan kerjasama 2013-2015, yang pertama adanya 

aturan yang berubah tentang hubungan kerjasama dan yang kedua adanya 

kepentingan tersendiri diantara kedua belah pihak. Saran untuk kedua belah pihak 

agar melanjutkan kerjasama kembali harus lebih terbuka, transparan dalam 

mengenai aturan dalam kerjasama agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti yang 

terjadi saat ini. 

 

Kata Kunci: Tidak ada kerjasama, kolaborasi Governance, Motivasi Kolaborasi 



 

TIDAK ADANYA KESEPAKATAN KERJASAMA 

ANTARA PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) I CABANG 

TANJUNGPINANG DENGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 

PADA TAHUN 2013 – 2015 

 

ABSTRACT 

 

Cooperation agreements which carried out by of PT. Pelabuhan 

Indonesia (Pelindo) I Tanjungpinang Branch with Government of Tanjungpinang 

City has occurred since 2006. The cooperation agreement is a follow up a 

Memorandum of Understanding (MoU) that has signed on July, 20, 2006. The 

existence of a cooperation agreement was done in the case of tariff determination 

pas enter the harbour at Sri Bintanpura Port. In the middle of 2013 the 

cooperation dissolution unilateral by Branch of PT. Pelindo I Tanjungpinang 

because there are new regulation that regulate such cooperation. After the 

cooperation dissolution, a problem rises related to funding of revenue sharing 

from the activity. The aim of this research to find out why there is no cooperation 

agreement between Branch of PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I 

Tanjungpinang Branch with Government of Tanjungpinang City from 2013 - 

2015? 

Type of this research is qualitative research with case study method. 

Primary data obtained from interview and secondary data obtained from book, 

newspaper and document. Data analysis model is performed by interactive 

analysis and data validity performed by triangulation method. 

Based on there is no collaboration agreement in 2013-2015, by using the 

theory of motivation for collaboration by Mc Guire with Thomson and Perry. The 

chance in the information both of them can not find the solutions but remain with 

their respective rules. Meanwhile to face the complex issue such as this problem 

they also can not solve it and bring this problem to the legal channels to resolve. 

If the context of society expectations, both of them very concerned the 

expectations of society and make alteration although not significant. The last, 

cooperation devolution Branch of PT. Pelindo I Tanjungpinang is not overly 

dependent, but they hope that the agreement can be run as the previous year. 

Meanwhile, Tanjungpinang City Government very dependent due to this 

cooperation to add the local income. So, the lack of agreement in 2013-2015, the 

first there is change of regulation about cooperation and second there is own 

interest between them. The suggestion for them to continue the cooperation more 

open and transparent mutual, about regulation in cooperation to avoid 

misunderstanding as happened now. 

 

Key Word : There is no Cooperation, Collaboration of Governance, Motivation of 

Collaboration 

 

 

 

 



 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia adalah negara kepulauan/maritim yang sebagian besar 

wilayahnya terdiri atas lautan. Tentunya dengan memiliki banyak pulau-pulau 

yang terpisah oleh lautan, Indonesia memiliki banyak pelabuhan atau dermaga 

yang bersifat umum ataupun khusus. Pelabuhan memiliki peran yang sangat 

penting dalam dunia transportasi laut, dipandang sebagai pintu gerbang (gateway) 

suatu negara dan merupakan komponen dari kegiatan logistik barang dari laut ke 

darat ataupun sebaliknya. Selain itu, pelabuhan dalam aktifitasnya mempunyai 

strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen 

usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. 

Pelabuhan merupakan salah satu pelayanan pemerintahan untuk 

memenuhi kebutuhan mobilitas dan distribusi barang dan penumpang. Menurut 

Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan dalam Pasal 1 

Ayat 1 : 

―Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan 

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan 

kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal 

bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa 

terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan 

serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar modatransportasi‖.     

PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I cabang Tanjungpinang yang disebut sebagai 

pihak pertama memiliki hak penuh atau kewenangan atas pengelolaan pelabuhan, 

mulai dari pembenahan infrastruktur sampai pada penentuan tarif jasa 

kepelabuhanan. Hal tersebut berdasarkan payung hukum yang menjamin kegiatan 

pengusahaan kepelabuhanan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2008, Pasal 344 ayat (3). 

―Kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh 

Badan Usaha Milik Negara tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha 

Milik Negara dimaksud.‖ 



 

 

Dalam Penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh PT. 

Pelabuhan Indonesia I (Persero) ditetapkan sendiri oleh PT.Pelabuhan Indonesia I 

sebagai Badan Usaha Pelabuhan dan merupakan mutlak pendapatan bagi PT. 

Pelabuhan Indonesia I (Persero). Penetapan tarif tersebut berdasarkan jenis, 

struktur dan golongan tarif yang ditetapkan pemerintah, yaitu berdasarkan 

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 30 Tahun 1999 dan 

Peraturan Menteri Perhubungan RI No. KM 72 Tahun 2005, yang tertuan dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 110, ayat (2) 

(dalam Suryadi, 2011:92—3). 

Upaya pengembangan otonomi daerah yang bertumpu pada potensi dan 

kapasitas daerah dilakukan melalui berbagai kajian otonomi daerah, dan 

identifikasi kewenangan daerah. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi 

kesenjangan yang ada dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah untuk 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi Negara Undang-

undang Dasar 1945. 

Sebagai tindak lanjut Kepmendagri No. 3 tahun 1986, Menteri Dalam 

Negeri lebih lanjut mengeluarkan PERMENDAGRI No. 4 Tahun 1990, tentang 

pedoman bagi kerjasama antara perusahaan-perusahaan pemerintah daerah 

(BUMD) dengan pihak ketiga (sektor swasta). 

Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan hubungan kerjasama dengan 

pihak PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang, disini 

Pemerintah kota (Pemko) Tanjungpinang disebut sebagai pihak kedua. Yang 

memiliki kewenangan dalam hal pembinaan pengelolaan kawasan pelabuhan yang 

meliputi pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan pelabuhan 

yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan kawasan Pelabuhan di Kota Tanjungpinang. 

Kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia 

(Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota (Pemko) 

Tanjungpinang telah terjadi dari tahun 2006. Dimana kesepakatan kerjasama 

tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan Memorandum Of 



 

Understanding (MoU) yang ditandatangani dari tanggal 20 Juli 2006. Sehingga 

dengan adanya Memorandum Of Understanding (MoU) sebagai dasar turunan 

kerjasama, sehingga muncul adanya kesepakatan kerjasama yang dilakukan PT. 

Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang dalam hal penetapan tariff pas masuk pelabuhan di Pelabuhan Sri 

Bintanpura.  

Selama ini kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak berjalan 

dengan lancar. Namun dipertengahan tahun 2013 kerjasama ini terhenti secara 

sepihak. Kerjasama ini berakhir bertepatan dengan berakhirnya kerjasama dalam 

pengelolaan tarif  pas masuk di Pelabuhan domestik. Dengan secara bersamaan 

pihak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang, melakukan 

pemberhentian kerjasama dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang terkait 

pengelolaan pas masuk di pelabuhan luar negeri. Dimana sebenarnya untuk yang 

luar negeri masih memiliki waktu hingga akhir desember 2013, namun pada saat 

itu diberhentikan secara bersamaan dengan pengelolaan pas masuk pelabuhan 

yang domestik.  

Dengan adanya pemberhentian kerjasama secara sepihak yang dilakukan 

oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dengan 

Pemerintah Kota Tanjungpinang, muncul sebuah konflik yang terkait dengan bagi 

hasil pas masuk pelabuhan yang belum terselesaikan. Sesungguhnya konflik ini 

muncul dikarenakan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang 

masih menggunakan sisa pungutan pas pelabuhan yang tidak mengalami 

penurunan sejak berakhirnya kesepakatan kerjasama tersebut. 

Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam MoU Nomor B.XIV-1/TPI-

US.15 tahun 2011 lalu, disebutkan tentang pembagian hasil pungutan pass 

pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) antara PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I 

Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Rincian, dari pas 

penumpang sebesar Rp5.000,00 Pelindo mendapat Rp4.250,00 dan Pemko 

Rp750,00. Sementara dari pass pengantar atau penjemput sebesar Rp3.000, 00,  

Pelindo mendapatkan Rp2.000,00, dan Pemko Rp1.000,00. Kenyataanya, 

meskipun MoU tersebut telah berkahir sejak 31 Maret 2013 lalu, namun hingga 



 

saat ini, pihak Pelabuhan Indonesia Tanjungpinang, masih terus menerapkan tarif, 

seolah layaknya MoU dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang terdahulu. 

Sementara, Pemerintah Kota Tanjungpinang sendiri sejak berakhirnya MoU 

tersebut, sudah tidak sama sekali mendapatkan masukan untuk Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di 

daerah ini. 

Yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini ialah bagaimana bisa tidak 

adanya kesepakatan kerjasama ditahun 2013-2015 dan kenapa tidak adanya 

kesamaan motivasi untuk mencapai sebuah kesepakatan kerjasama dengan 

menggunakan konsep Collaborative Governance. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian terkait masalah yang ada, dengan mengambil judul : 

Tidak adanya kesepakatan kerjasama antara PT. Pelabuhan Indonesia 

(Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang Pada 

Tahun 2013-2015. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan adanya konflik yang akan diteliti mengenai tidak adanya 

kesepakatan kerjasama ditahun 2013-2015 dengan menggunakan konsep 

Collaborative Government, akan dapat kita ketahui alasan dan penjelasan terkait 

tidak adanya kesepakatan kerjasama ditahun tersebut.  

Sehingga berdasarkan fenomena yang terjadi pada saat ini, peneliti menarik 

sebuah rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, sebagai berikut  : 

1. Bagaimana kolaborasi antara PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I 

Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang pada 

tahun 2006 – 2013 ? 

2. Kenapa tidak adanya kesepakatan kerjasama antara PT. Pelabuhan 

Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang pada tahun 2013 – 2015 ? 

 

 



 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini dan kegunaan dari pembuatan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kolaborasi antara PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I 

Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun 

2006-2013 

b. Untuk mengetahui tidak adanya kesepakatan kerjasama antara PT. Pelabuhan 

Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang pada tahun 2013-2015 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

a. Secara Akademis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi media untuk mengaplikasikan dan 

mengembangkan teori yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti 

selanjutnya, agar pengkajian dalam masalah penelitian yang sama mendapat 

hasil yang lebih baik lagi. 

b. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi pihak PT. 

Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dengan Pemeritah Kota 

Tanjungpinang berupa saran-saran untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam membuat kesepakatan kerjasama yang berkaitan dengan pengelolaan 

pelabuhan di Pelabuhan Sri Bintanpura. 

 

1.4 Kerangka Teoritis 

1.4.1 Government dan Governance 

Perbedaan konsep Government dan Governance terletak pada cara 

penyelenggaran otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan 

urusan suatu bangsa. Konsep Government bermakna peranan pemerintah yang 

lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai otoritas. Sedangkan dalam 



 

governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan 

kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi 

masyarakat. 

1.4.2 Collaborative Governance 

Collaborative Governance secara umum dibagi menjadi dua : 

1. Kolaborasi dalam arti proses, merupakan serangkaian proses atau cara 

mengatur, mengelola atau memerintah secara institusional.  

2. Kolaborasi dalam arti normatif, merupakan aspirasi, atau tujuan-tujuan 

filosofi bagi pemerintah untuk mencapai aspirasi atau tujuan-tujuan filosi 

bagi pemerintah untuk mencapai interaksinya dengan para patner atau 

mitra nya. 

1.4.3 Kerjasama 

Suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok diantara 

kedua belah pihak manusia untuk tujuan bersama dan mendapatkan hasil yang 

lebih cepat dan lebih baik. 

1.4.4 Kontrak 

Diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata ―Perjanjian/kontrak adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih. 

1.4.5 Pemerintah Daerah 

UU No 23 Tahun 2014 

Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

 

1.5 Konsep Operasional 

Operasional merupakan salah satu instrumen dari riset karena merupakan 

salah satu tahapan dalam proses pengumpulan data. Definisi dari operasional 

menjadikan konsep yang masih bersifat abstrak menjadi operasional yang 

memudahkan pengukuran variabel tersebut. Sebuah definisi operasional juga bisa 

dijadikan sebagai batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan 



 

suatu kegiatan atau pekerjaan penelitian. Menurut Nani Darmayanti, definisi 

operasional adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang 

menjadi pokok pembahasan dan penelitian. 

Dalam hal ini peneliti melihat fenomena yang terjadi terhadap tidak 

adanya kesepakatan kerjasama yang terjadi diantara PT. Pelabuhan Indonesia 

(Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang pada 

saat ini, serta berkaitan dengan teori motivasi untuk berkolaborasi.  

Adapun teori mengenai motivasi untuk kolaborasi menurut McGuire 

(2006) mengidentifikasikan alasan dilakukannya pendekatan-pendekatan 

kolaborasi : 

1. Perubahan dalam hal ketersediaan informasi mendorong perlunya 

struktur-struktur yang lebih adaptif dan mengalir sehingga 

memungkinkan orang-orang lebih mudah bekerja melalui lintas batas 

organisasi, 

2. Sifat masalah yang sangat kompleks, seperti : lingkungan, kemiskinan, 

perawatan kesehatan, bencana alam, yang tidak bias ditangani secara 

efektif melalui birokrasi tradisional, 

3. Harapan warga negara untuk memiliki banyak pilihan yang tersedia. 

Menurut Thomson and Perry (2006:20) menambahakan alasan 

dilakukannya kolaborasi adalah karena devolusi, yakni perubahan teknologi yang 

cepat, kelangkaan sumber daya dan meningkatnya saling ketergantungan. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian Sesuai dengan tujuan penelitian penulisan ini maka jenis 

penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tanjungpinang. Terkait 

dengan penelitian ini, penelitian di lakukan diberbagai instansi Pemerintah Kota 

Tanjungpinang, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia  I Cabang Tanjungpinang.  

Menurut Sugiyono (2013:216) bahwa, ―penelitian kualitatif tidak 

menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu 

yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan 



 

ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki 

kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.‖ 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui wawancara informan, 

pengamatan dan pencatatan lapangan, deskripsi profil dan data informasi 

langsung mengenai bagi hasil pas masuk Pelabuhan Sri Bintanpura di Kota 

Tanjungpinang. Dalam rangka mendapatkan data primer, maka informan dari 

penelitian ini meliputi : 

a. Pemerintah Kota Tanjungpinang  

b. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Tanjungpinang 

2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber lain, 

diantaranya dari salinan atau kutipan data primer yang sudah terbukukan. 

Termasuk didalamnya arsip dan dokumen tertentu, buku penunjang literatur 

dan juga hasil penelitian yang pernah dilakukan. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendirilah yang menjadi instrumen. 

Peneliti meninjau langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data atau informasi 

yang sesuai dengan fokus penelitian. Untuk memperoleh data dan informasi yang 

akurat, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan metode 

penelitian kualitatif. Maka dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan 

data yang meliputi : 

1. Teknik Wawancara 

2. Teknik Observasi 

3. Metode Dokumentasi 

Miles dan Huberman dalam Sutopo (2002:91) menjelaskan bahwa dalam 

proses analisis data kualitatif terdapat tiga kegiatan utama yang saling berkaitan 

dan terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan atau verivikasi.  

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian harus diuji keabsahannya 

untuk memperoleh temuan yang akurat. Untuk memeriksa keabsahan data 

penelitian menggunakan tekhnik trianggulasi. Trianggulasi adalah tekhnik 

pemeriksaan keabsahaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 



 

itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Tekhnik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber 

lainnya. 

 

2. Landasan Teori/Tinjauan Pustaka  

2.1 Collaborative Governance 

Collaboration (kolaborasi) mengandung pengertian hubungan kerja yang 

dekat dimana tujuan-tujuan dipadukan dan kebijakan-kebijakan dirancang dan 

disediakan secara bersama. 

Dari penjelasan di atas, konsep collaboration atau kolaborasi mengacu 

pada pengertian kerja sama cooperation yang melibatkan dua atau lebih 

institusi/pihak, bisa terdiri dari pihak pemerintah dan non pemerintah, 

Akhirnya untuk memudahkan dalam memahami konsepsi collaborative 

governance, maka dalam bentuknya yang ideal, definisi collaborative governance 

harus mencakup delapan unsur sebagai berikut : 

1. Terselenggaranya sebuah forum atau pertemuan berbagai unsur yang 

difasilitasi oleh institusi-institusi pemerintah atas permintaan kelompok-

kelompok kepentingan yang tengah menghadapi masalah dana tau prakarsa 

pemerintah berdasarkan masalah atau isu public yang berkembang; 

2. Keterlibatan para partisipan dalam forum/pertemuan tersebut sifatnya inklusif 

yang bias meliputi para aktor dari pihak pemerintah (state) dan non-

pemerintah (non state) termasuk wakil-wakil kelompok yang representative 

secara subtantif dari komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang 

memiliki keterkaitan langsung maupun tak langsung dengan persoalan yang 

akan dibahas bersama; 

3. Para partisipan terlibat secara langsung face to face  dan aktif dalam proses 

pembuatan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama atas dasar 

persamaan dan kesetaraan hak dan egalitarian; 

4. Forum dirancang secara formal dan memiliki the rule of game (aturan main) 

yang jelas dalam proses diskusi atau pertemuan secara kolektif yang 

memungkinkan semua pihak dihargai dan didengar pendapat dan 



 

kepentingannya sehingga terjadi proses kerja sama melalui berbagai informasi 

dan pembelajaran satu sama lain dalam menemukan akar permasalahan dan 

menemukan alternatif pemecahan masalah yang terbaik bagi semua pihak. 

5. Terselenggaranya forum atau pertemuan yang ditujukan untuk mencari solusi 

yang terbaik bagi semua pihak dan keputusan dibuat secara consensus atau 

paling tidak keputusan dibuat secara kolektif meskipun consensus 

kemungkinan tidak dapat dicapaidalam kenyataannya; 

6. Terselenggaranya komunikasi secara langsung, timbal balik dan transparan 

tanpa ada rasa takut atau terancam, dan bebas dari monopoli dana tau 

dominasi; 

7. Terdapat keyakinan dan motivasi dari masing-masing pihak bahwa masalah 

publik akan bisa diatasi secara lebih baik jika diatasi secara kolektif daripada 

dipecahkan masing-masing kelompok secara sendiri-sendiri; 

8. Focus kolaborasi adalah persoalan-persoalan publik yang menuntut  tindakan 

kolektif (bias berupa kebijakan publik, manajemen publik atau resolusi 

konflik). 

Dari delapan unsur yang telah dipaparkan diatas, menurut peneliti jika 

keempat unsur dari delapan unsur tersebut dipenuhi sudah dapat dikatakan 

memenuhi kriteria melakukan kolaborasi, adapun keempat unsur tersebut, ialah: 

1. Terselenggaranya sebuah forum atau pertemuan berbagai unsur yang 

difasilitasi oleh institusi-institusi pemerintah atas permintaan kelompok-

kelompok kepentingan yang tengah menghadapi masalah dana tau prakarsa 

pemerintah berdasarkan masalah atau isu public yang berkembang; 

2. Forum dirancang secara formal dan memiliki the rule of game (aturan main) 

yang jelas dalam proses diskusi atau pertemuan secara kolektif yang 

memungkinkan semua pihak dihargai dan didengar pendapat dan 

kepentingannya sehingga terjadi proses kerja sama melalui berbagai informasi 

dan pembelajaran satu sama lain dalam menemukan akar permasalahan dan 

menemukan alternatif pemecahan masalah yang terbaik bagi semua pihak. 



 

3. Terselenggaranya komunikasi secara langsung, timbal balik dan transparan 

tanpa ada rasa takut atau terancam, dan bebas dari monopoli dana tau 

dominasi; 

4. Terdapat keyakinan dan motivasi dari masing-masing pihak bahwa masalah 

publik akan bisa diatasi secara lebih baik jika diatasi secara kolektif daripada 

dipecahkan masing-masing kelompok secara sendiri-sendiri; 

2.2 Motivasi Untuk Kolaborasi 

Pada umumnya, collaboration dipandang sebagai respon organisasi 

terhadap perubahan-perubahan atau pergeseran-pergeseran lingkungan kebijakan. 

Kolaborasi dalam konteks ini merupakan cara merespon terhadap perubahan 

sehingga pemerintah tetap aktif dan harus tetap efektif dalam suatu lingkungan 

manajemen publik yang kompleks dengan tetap melibatkan para institusi-institusi 

lain yang relevan dengan tujuan yang diinginkan. 

Terdapat sejumlah literatur  yang memfokuskan pada alasan untuk 

melakukan kolaborasi dan kapan kolaborasi perlu dilakukan. Menurut McGuire 

(2006) mengidentifikasikan alasan dilakukannya pendekatan-pendekatan 

kolaborasi : 

1. Perubahan dalam hal ketersediaan informasi mendorong perlunya struktur-

struktur yang lebih adaptif dan mengalir sehingga memungkinkan orang-orang 

lebih mudah bekerja melalui lintas batas organisasi, 

2. Sifat masalah yang sangat kompleks, seperti : lingkungan, kemiskinan, 

perawatan kesehatan, bencana alam, yang tidak bias ditangani secara efektif 

melalui birokrasi tradisional, 

3. Harapan warga negara untuk memiliki banyak pilihan yang tersedia. 

Menurut Thomson and Perry (2006:20) menambahakan alasan 

dilakukannya kolaborasi adalah karena devolusi, yakni perubahan teknologi yang 

cepat, kelangkaan sumber daya dan meningkatnya saling ketergantungan. 

 

 

 

 



 

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

3.1 Letak Geografis Kota Tanjungpinang 

Kota Tanjungpinang adalah salah satu kota sekaligus merupakan ibu 

kota dari Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Dengan koordinat 0˚5’ Lintang 

Utara; 104˚27’ Bujur Timur. Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi kota 

dengan UU Nomor 5 Tahun 2001 pada tanggal 21 Juni 2001. Ada kota kecil 

berjarak kurang lebih 24 km dari Kota Tanjungpinang yaitu diberi nama Kota 

Kijang. 

3.2 Kolaborasi Kesepakatan Kerjasama PT. Pelabuhan Indonesia 

(Pelindo) I Cabang Tanjungpinang Dengan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang 

Perjanjian kerjasama yang tertuang dalam MoU dengan Nomor 

Perjanjian UM.58/19/11/pI-06-119/HK/01.3/2006 tentang kerjasama kegiatan 

kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjungpinang, yang disahkan pada tanggal 20 Juli 

2006 di Medan. Dengan adanya perjanjian kerjasama yang tertuang dalam MoU, 

bahwa diantara PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I dengan Pemerinah Kota 

Tanjungpinang telah melakukan kolaborasi dalam menangani masalah 

kepelabuhanan.  

 

4. Pembahasan  

4.1 Kolaborasi Antara PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang 

Tanjungpinang Dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang Pada 

Tahun 2006 – 2013 

Setelah terjadi kesepakatan kerjasama mengenai kepelabuhanan antara 

PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang 

pada tanggal 20 Juli 2006 silam. Dimana dalam kesepakatan kerjasama yang 

tertuang di Memorandum of Understanding (MoU) dengan Nomor Perjanjian 

UM. 58/19/11/PI-06-119/HK/01.3/2006 mengenai tentang kerjasama kegiatan 

kepelabuhanan.  

Dengan adanya kesepakatan penandatanganan perjanjian kerjasama PT. 

Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang secara 



 

resmi telah melakukan kolaborasi untuk melaksanakan kerjasama mengenai 

kepelabuhanan. Seperti yang diketahui setelah penandatanganan MoU tersebut, 

ada kerjasama yang dilakukan oleh pihak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I 

Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang merupakan 

tindak lanjut dari perjanjian kerjasama yang tertuang dalam MoU. Dalam hal ini 

PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah 

Kota Tanjungpinang sepakat untuk mengelola Pelabuhan Sri Bintanpura secara 

bersama. 

Perjanjian kerjasama ini mengenai tarif pas masuk pelabuhan baik itu 

untuk yang luar negeri maupun yang dalam negeri. Terkait kerjasama dalam hal 

tarif pas masuk pelabuhan luar negeri tertuang dalam perjanjian dengan Nomor 

Perjanjian B.VIII-02/TPI-US.15-970/007/DISHUBKOMINFO/2012 dengan masa 

berlaku perjanjian hingga 31 Desember 2013 dan untuk kerjasama tarif pas masuk 

pelabuhan dalam negeri tertuang dalam perjanjian dengan Nomor Perjanjian 

B.VIII-67/TPI-US.15-552.3/222.A/HUBLA/2012 dengan masa berlaku perjanjian 

hingga 31 Maret 2013.  

Sejak adanya penandatanganan perjanjian kerjasama dalam mengelola 

tarif pas masuk pelabuhan antara PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang 

Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Kedua belah pihak telah 

melakukan kolaborasi kerjasama dalam mengelola pelabuhan sejak 

penandatanganan  MoU di tahun 2006 silam, setelah itu tindak lanjut dari MoU 

tersebut dengan adanya kerjasama yang lain seperti pengelolaan tarif pas masuk 

pelabuhan yang berjalan dengan efektif dan efesien hingga terputusnya kerjasama 

tersebut dengan secara sepihak di tahun 2013. Sehingga dalam rentang waktu dari 

tahun 2006 hingga tahun 2013 kolaborasi yang dilakukan kedua belah pihak 

dalam kerjasama guna mewujudkan pelayanan yang baik yang diberikan kepada 

masyarakat dan mengelola pelabuhan dengan baik, berjalan dengan lancar serta 

efektif dan efesien. 

 



 

4.2 Tidak Adanya Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Pelabuhan 

Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang Dengan Pemerintah 

Kota Tanjungpinang Pada Tahun 2013 – 2015 

Dalam konteks ini, telah diketahui secara umum bahwa pada tahun 2013 

hingga 2015, diantara PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang 

dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah tidak memiliki kesepakatan 

kerjasama lagi seperti di tahun – tahun sebelumnya.  

Dimana kesepakatan kerjasama tersebut terputus pada bulan maret 2013. 

Alasan terjadinya pemutusan kerjasama dikarenakan ada sebuah peraturan baru 

yang mengatakan kerjasama tersebut haruslah bersifat Business to Business (B to 

B) bukan seperti dahulu yang kerjasama dilakukan secara Business to Government 

(B to G). Setelah terjadi terputusnya kerjasama antara PT. Pelabuhan Indonesia 

(Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang, 

muncul sebuah permasalahan mengenai bagi hasil dari tarif pas masuk yang 

belum terselesaikan, seperti keterangan dari data yang didapat dilapangan maupun 

dokumen – dokumen yang ada. Dengan adanya masalah tersebut dan belum dapat 

diselesaikan serta ada peraturan yang terkait, oleh sebab itu kerjasama di kedua 

belah pihak belum dapat dilanjutkan kembali seperti yang telah dilakukan pada 

waktu di tahun lalu. 

Selanjutnya peneliti akan melihat alasan dari kenapa tidak adanya 

kesepakatan kerjasama diantara PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I dengan 

Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun 2013 – 2015, dengan menggunakan 

teori motivasi untuk berkolaborasi. Adapun menurut McGuire (2006) alasan 

dalam melakukan pendekatan kolaborasi menggunakan tiga pendekatan, ketiga 

pendekatan itu sebagai berikut : 

1. Perubahan Dalam Hal Ketersediaan Informasi Mendorong Perlunya 

Struktur-Struktur Yang Lebih Adaptif Dan Mengalir Sehingga 

Memungkinkan Orang-Orang Lebih Mudah Bekerja Melalui Lintas 

Batas Organisasi 

Dalam tanggapan perubahan informasi guna mendorong perlunya 

struktur yang adaptif dan mengalir untuk memungkinkan orang – orang tersebut 



 

berkerja melalui lintas batas organisasi. Dengan adanya perubahan informasi 

dalam hal ini, kerjasama yang dijalani oleh kedua belah pihak mengalami 

berhentinya kerjasama yang diputus dengan cara sepihak dan dengan adanya 

pemutusan secara sepihak dan dengan aturan yang ada muncul permasalahan 

terkait bagi hasil dari kerjasama yang telah dijalani selama ini. 

Dalam hal ini kedua belah pihak memiliki aturan masing – masing yang 

menjadi pedoman mereka. Dimana dalam konteks ini pihak PT. Pelabuhan 

Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang melakukan pemutusan secara 

sepihak dikarenakan aturan yang mengatakan bahwa kerjasama tersebut harus 

bersifat Business to Business (B to B) bukan bersifat Business to Government (B 

to G).  

Di Pemerintah Kota Tanjungpinang yang awalnya terkejut dengan 

adanya pemutusan kerjasama secara sepihak, namun mereka memahami dan 

mengatakan dapat dibicarakan kembali jika ada peraturan yang berubah. Tapi 

pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan adanya pemutusan kerjasama ini, 

meminta hak nya untuk diberikan oleh pihak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I 

Cabang Tanjungpinang. 

Namun, pihak PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Tanjungpinang belum 

dapat membayarkan dikarenakan legalitas untuk membayar ke Pemerintah Kota 

Tanjungpinang tidak ada. Sehingga menjadi terhambat pembagian bagi hasil 

tersebut. Dalam hal ini, pihak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang 

Tanjungpinang sudah menjelaskan bahwa pihak mereka tidak dapat memberikan 

hak Pemerintah Kota Tanjungpinang dikarenakan adanya aturan yang baru. 

Sehingga PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang menunda 

pembayaran tersebut, bukan tidak mau membayarkannya kepada pihak 

Pemerintah Kota Tanjungpinang. Jika tetap dibayarkan seperti keinginan 

Pemerintah Kota Tanjungpinang, untuk pihak PT. Pelabuhan Indonesia I (Pelindo) 

Cabang Tanjungpinang sendiri sangat jelas melanggar peraturan yang ada. 

Sehingga dengan adanya masalah seperti ini, pihak Pemerintah Kota 

Tanjungpinang tidak terima dengan hal tersebut dikarenakan itu hak mereka dan 

mereka berhak memintanya. Terkait perubahan dalam kerjasama itu dapat 



 

dibicarakan kedepan ketika akan memperpanjang kerjasama, tapi untuk masalah 

bagi hasil pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang meminta untuk menyelesaikan 

terlebih dahulu. 

Terlihat jelas dalam hal ini, jika kedua belah pihak sama – sama 

mempertahankan pendapatnya dengan menggunakan aturan yang mereka miliki. 

Sehingga dalam konteks ini kedua belah pihak tidak mampu mengatasi terkait 

masalah yang mereka hadapi sehingga mengahambat kerjasama yang telah 

mereka jalani sejak dahulu. 

2. Sifat Masalah Yang Sangat Kompleks, Seperti Lingkungan, Kemiskinan, 

Perawatan Kesehatan, Bencana Alam, Yang Tidak Bisa Ditangani Secara 

Efektif Melalui Birokrasi Tradisonal 

Kedua belah pihak yang bersangkutan dalam perjanjian kerjasama 

tersebut, sangat terlihat dengan jelas bahwa kedua belah pihak, baik dari pihak PT. 

Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang maupun Pemerintah Kota 

Tanjungpinang, tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan baik. 

Sehingga jalur yang ditempuh oleh kedua belah pihak meminta bantuan hukum 

untuk menyelesaikan permasalahan yang ada diantara kedua belah pihak pada saat 

ini. Sehingga dalam penyelesaian ini membutuhkan orang ketiga untuk mencari 

solusi dan memperjelas masalah yang tengah dihadapi kedua belah pihak.  

Seharusnya masalah ini jika dilakukan secara intens dengan face to face 

dan memikirkan kelanjutan atau motivasi untuk dapat melakukan kerjasama 

kembali. Dimana kedua belah pihak dapat menanggapi masalah ini dengan baik 

dan mengkesampingkan kepentingan mereka masing – masing tetapi lihat 

kedepan bagaimana dampak dengan adanya masalah ini, dan tidak perlu 

diselesaikan dengan adanya pihak ketiga dalam penyelesaian masalah ini. Tapi 

pada kenyataannya masalah ini dibawa kejalur hukum, guna meminta kejelasan 

hukum agar tidak ada masalah hukum dikemudian hari dalam penyelesaian 

permasalahan yang sedang dihadapinya. 

Dalam hal ini, untuk pendekatan motivasi untuk kolaborasi yang kedua, 

baik PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang maupun 

Pemerintah Kota Tanjungpinang sendiri tidak dapat menyelesaikannya dengan 



 

baik, dari kedua belah pihak tidak dapat memberikan solusi dalam menghadapi 

permasalahan ini, sehingga dalam penyelesaian masalah ini menggunakan pihak 

ketiga dengan melalui jalur hukum. Sehingga di pendekatan kedua ini pun tidak 

dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak guna motivasi dalam kolaborasi. 

3. Harapan Warga Negara Untuk Memiliki Banyak Pilihan Yang Tersedia 

Dalam konteks ini, kedua belah pihak memperhatikan harapan yang 

diletakkan kepada meraka oleh masyarakat terhadap Pelabuhan Sri Bintanpura. 

Oleh karena itu, pihak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang 

Tanjungpinang dan Pemerintah Kota Tanjungpinang berusaha memberikan 

pelayan yang terbaik kepada masyarakat yang menggunakan pelabuhan tersebut. 

Terlebih pihak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang yang 

secara langsung memberikan pelayanan kepada para masyarakat melalui 

pelabuhan yang ada. Sehingga mereka benar – benar memperhatikan keadaan 

pelabuhan dengan baik agar dapat memberikan pelayan yang baik kepada 

masayarakat dan menciptakan suasana yang aman, nyaman dan puas kepada para 

masyarakat.  

Untuk Pemerintah Kota Tanjungpinang lebih kepada memperbaiki 

fasilitas umum yang ada di Kota tanjungpinang agar dapat memperbaiki 

pembangunan di Kota Tanjungpianang dari tahun ke tahun dan memberikan 

pelayanan yang baik kepada para masyarakat. 

Selain itu terkait pembangunan pelabuhan dari tahun ke tahun, ada 

kemajuan walaupun yang diberikan itu belum terlalu signifikan. Tapi dari pihak 

yang mengelolanya ada usaha untuk memperbaiki pelabuhan, agar terlihat aman, 

nyaman dan dapat memberikan kepuasaan kepada para pengguna pelabuhan. 

Namun yang sangat diperihatinkan oleh masyarakat yaitu mengenai masalah lahan 

parkir yang kurang memadai dan masih jauh dari kata baik untuk lahan parkir 

yang ada. Sehingga masayarakat berharap kepada para pengelola pelabuhan agar 

lebih memperhatikan lahan parkir yang ada, supaya lebih kelihatan rapi dan aman. 

Untuk konteks ini sebenarnya dari kedua belah pihak, ada motivasi 

untuk kolaborasi jika mereka memperhatikan harapan dari masyarakat. Namun 

yang diketahui mereka mengabaikan sesaat harapan tersebut dan mereka kembali 



 

kepada aturan mengenai kerjasama tersebut dan kepentingan mereka masing - 

masing. Sehingga motivasi untuk kolaborasi tidak dapat terpenuhi oleh kedua 

belah pihak. 

4. Devolusi, Yakni Perubahan Tekhnologi Yang Cepat, Kelangkaan Sumber 

Daya, Dan Meningkatnya Ketergantungan Organisasi 

Kedua belah pihak mengenai masalah devolusi, jika pihak PT. 

Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang tidak merasa 

ketergantungan dalam hal ini, tapi disisi lain mereka juga menginginkan 

kerjasama ini berjalan kembali seperti tahun sebelumnya. Tetapi di pihak 

Pemerintah Kota Tanjungpinang merasa keberatan dengan adanya perubahan 

tersebut dikarenakan hak mereka tidak diberikan oleh pihak PT. Pelabuhan 

Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dan pihak Pemerintah Kota 

Tanjungpinang merasa dirugikan dikarenakan haknya tidak diberikan oleh pihak 

PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang. Karena hak nya 

tersebut merupakan salah satu pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang. 

Secara tidak langsung bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang merasa 

bergantung dengan adanya kerjasama ini, dikarenakan hasil dari kerjasama ini 

dapat menjadi pemasukan dalam kas daerah Kota Tanjungpinang sebagai 

pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang. 

Oleh sebab itu, setelah diukur dari kedua teori yang sama namun berbeda 

pakarnya dapat dilihat jika tidak adanya kesepakatan kerjasama diantara PT. 

Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang. Dari keempat pendekatan motivasi untuk berkolaborasi diantara 

PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah 

Kota Tanjungpinang hanya satu yang dipenuhi oleh kedua belah pihak, selebihnya 

tidak dapat mereka penuhi.  

Sehingga kita dapat melihat alasan kenapa tidak ada kesepakatan 

kerjasama di tahun 2013 – 2015, karena munculnya permasalahan setelah terjadi 

pemutusan kerjasama secara sepihak terkait bagi hasil dari tarif pas masuk 

pelabuhan dan peraturan yang digunakan kedua belah pihak, sehingga 



 

menghambat kelanjutan kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak 

terdahulu. 

Dan tidak bisa dipungkiri juga dalam permasalahan ini selain adanya 

peraturan baru yang mangatakan kerjasama ini bersifat Business to Business (B to 

B) bukan lagi bersifat Business to Government (B to G) dan adanya kepentingan 

tersendiri dari kedua belah pihak. Setelah dibawa ke jalur hukum permasalahan 

ini, upaya dari kedua belah pihak sudah menimbulkan hasil yang baik dan dapat 

respon yang positif dari kedua belah pihak. Namun dengan adanya kepentingan 

tersendiri dari kedua belah pihak, dapat dilihat dari sikap tegas dari para 

pemimpin kedua belah pihak dalam mengambil keputusan untuk meredam konflik 

guna mewujudkan perubahan yang terjadi. 

Sehingga bisa dilihat seperti apa kondisi diantara PT. Pelabuhan 

Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang pada tahun 2013 – 2015, dengan tidak adanya kesepakatan 

kerjasama diantara kedua belah pihak. 

 

5. Penutup 

5.1 Kesimpulan  

5.1.1 Kolaborasi Antara PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang 

Tanjungpinang Dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang Pada Tahun 

2006 – 2013 

Dengan adanya kesepakatan penandatanganan perjanjian kerjasama PT. 

Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang secara 

resmi telah melakukan kolaborasi untuk melaksanakan kerjasama mengenai 

kepelabuhanan. Seperti yang diketahui setelah penandatanganan MoU tersebut, 

ada kerjasama yang dilakukan oleh pihak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I 

Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang merupakan 

tindak lanjut dari perjanjian kerjasama yang tertuang dalam MoU. Dalam hal ini 

PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah 

Kota Tanjungpinang sepakat untuk mengelola Pelabuhan Sri Bintanpura secara 

bersama. 



 

Sejak adanya penandatanganan perjanjian kerjasama dalam mengelola 

tarif pas masuk pelabuhan antara PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang 

Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Kedua belah pihak telah 

melakukan kolaborasi kerjasama dalam mengelola pelabuhan sejak 

penandatanganan  MoU di tahun 2006 silam, setelah itu tindak lanjut dari MoU 

tersebut ada kerjasama yang lainnya seperti pengelolaan tarif pas masuk 

pelabuhan yang berakhir di tahun 2013. Dalam rentang waktu 2006 hingga 2013 

kolaborasi kedua belah pihak dalam kerjasama yang dilakukan berjalan dengan 

lancar serta efektif dan efesien. 

Namun kerjasama ini tidak bertahan dengan lama, dikarenakan di 

pertengahan tahun 2013, kerjasama ini berakhir secara sepihak yang diputuskan 

oleh pihak pertama yaitu, PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang 

Tanjungpinang. Dengan alasan, memiliki peraturan baru yang menyatakan bahwa 

kerjasama tersebut dilakukan secara Business to Business (B to B) bukan seperti 

dahulu yang kerjasama dilakukan secara Business to Government (B to G). 

 

5.1.2 Tidak Adanya Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Pelabuhan 

Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang Dengan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang Pada Tahun 2013 – 2015 

Dalam konteks ini, telah diketahui secara umum bahwa pada tahun 2013 

hingga 2015, diantara PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang 

dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah tidak memiliki kesepakatan 

kerjasama lagi seperti di tahun – tahun sebelumnya.  

Dengan adanya masalah tersebut dan belum dapat diselesaikan serta ada 

peraturan yang terkait, oleh sebab itu kerjasama di kedua belah pihak belum dapat 

dilanjutkan kembali seperti yang telah dilakukan pada waktu tempo lalu. 

Selanjutnya peneliti akan melihat alasan dari kenapa tidak adanya 

kesepakatan kerjasama diantara PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I dengan 

Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun 2013 – 2015, dengan menggunakan 

teori motivasi untuk berkolaborasi. Adapun menurut McGuire (2006) alasan 



 

dalam melakukan pendekatan kolaborasi menggunakan tiga pendekatan, ketiga 

pendekatan itu sebagai berikut : 

a. Perubahan Dalam Hal Ketersediaan Informasi Mendorong Perlunya 

Struktur-Struktur Yang Lebih Adaptif Dan Mengalir Sehingga 

Memungkinkan Orang-Orang Lebih Mudah Bekerja Melalui Lintas 

Batas Organisasi 

Kedua belah pihak sama – sama mempertahankan pendapatnya dengan 

menggunakan aturan yang mereka miliki. Sehingga dalam konteks ini kedua belah 

pihak tidak mampu mengatasi terkait masalah yang mereka hadapi sehingga 

mengahambat kerjasama yang telah mereka jalani sejak dahulu. 

b. Sifat Masalah Yang Sangat Kompleks, Seperti Lingkungan, Kemiskinan, 

Perawatan Kesehatan, Bencana Alam, Yang Tidak Bisa Ditangani Secara 

Efektif Melalui Birokrasi Tradisonal 

Jalur yang ditempuh oleh kedua belah pihak meminta bantuan hukum 

untuk menyelesaikan permasalahan yang ada diantara kedua belah pihak pada saat 

ini. Sehingga dalam penyelesaian ini membutuhkan orang ketiga untuk mencari 

solusi dan memperjelas masalah yang tengah dihadapi kedua belah pihak.  

Seharusnya masalah ini jika dilakukan secara intens dengan face to face 

dan memikirkan kelanjutan atau motivasi untuk dapat melakukan kerjasama 

kembali, dapat diselesaikan dengan kedua belah pihak saja tanpa ada orang ketiga 

dalam penyelesaian masalah ini. Tapi pada kenyataannya masalah ini dibawa 

kejalur hukum, guna meminta kejelasan hukum agar tidak ada masalah hukum 

dikemudian hari. 

Dalam hal ini, untuk pendekatan motivasi untuk kolaborasi yang kedua, 

baik PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang maupun 

Pemerintah Kota Tanjungpinang sendiri tidak dapat menyelesaikannya. Sehingga 

di pendekatan kedua ini pun tidak dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak guna 

motivasi dalam kolaborasi. 

c. Harapan Warga Negara Untuk Memiliki Banyak Pilihan Yang Tersedia 

Untuk konteks ini sebenarnya dari kedua belah pihak, ada motivasi 

untuk kolaborasi jika mereka memperhatikan harapan dari masyarakat. Namun 



 

yang diketahui mereka mengabaikan sesaat harapan tersebut dan mereka kembali 

kepada aturan mengenai kerjasama tersebut. Sehingga motivasi untuk kolaborasi 

tidak dapat terpenuhi oleh kedua belah pihak. 

Sehingga jika dilihat alasan tidak adanya kesepakatan kerjasama antara 

PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah 

Kota Tanjungpinang dengan menggunakan teori motivasi untuk kolaborasi 

menurut McGuire dari tiga pendekatan dua diantaranya tidak dapat mereka 

penuhi, yang dapat dipenuhi hanya satu pendekatan saja. Pendekatan yang 

dipenuhi tersebut hanya dari harapan warga negara untuk memiliki banyak 

harapan. 

Adapun menurut Thomson and Perry (2006) menambahkan alasan 

dilakukannya kolaborasi karena adanya devolusi, yakni perubahan tekhnologi 

yang cepat, kelangkaan sumber daya, dan meningkatnya ketergantungan 

organisasi. 

d. Devolusi, Yakni Perubahan Tekhnologi Yang Cepat, Kelangkaan Sumber 

Daya, Dan Meningkatnya Ketergantungan Organisasi 

Mengenai masalah devolusi, jika pihak PT. Pelabuhan Indonesia 

(Pelindo) I Cabang Tanjungpinang tidak merasa ketergantungan dalam hal ini, 

tapi disisi lain mereka juga menginginkan kerjasama ini berjalan kembali seperti 

tahun sebelumnya. Tetapi di pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang merasa 

keberatan dengan adanya perubahan tersebut dikarenakan hak mereka tidak 

diberikan oleh pihak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang 

dan pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang merasa dirugikan dikarenakan haknya 

tidak diberikan oleh pihak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang 

Tanjungpinang. Karena hak nya tersebut merupakan salah satu pendapatan asli 

daerah Kota Tanjungpinang. 

Secara tidak langsung bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang merasa 

bergantung dengan adanya kerjasama ini, dikarenakan hasil dari kerjasama ini 

dapat menjadi pemasukan dalam kas daerah Kota Tanjungpinang sebagai 

pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang. 



 

Oleh sebab itu, setelah diukur dari kedua teori yang sama namun berbeda 

pakarnya dapat dilihat jika tidak adanya kesepakatan kerjasama diantara PT. 

Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang. Dari keempat pendekatan motivasi untuk berkolaborasi diantara 

PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah 

Kota Tanjungpinang hanya satu yang dipenuhi oleh kedua belah pihak, selebihnya 

tidak dapat mereka penuhi. Sehingga kita dapat melihat alasan kenapa tidak ada 

kesepakatan kerjasama di tahun 2013 – 2015. 

 

5.2 Saran  

5.2.1 PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang dan 

Pemerintah Kota Tanjungpinang 

Untuk kelancaran dalam menjalani kerjasama seharusnya kedua belah pihak yang 

menjalani kerjasama tersebut, lebih memperhatikan aturan main dalam kerjasama, 

dan sering membentuk sebuah forum untuk membahas kerjasama yang dijalani, 

guna dari adanya forum tersebut ialah dapat bertukar pikiran dan menemukan 

solusi jika ada permasalahan dalam kerjasama. 

Dari kedua belah pihak agar terwujudnya kerjasama seharusnya memperhatikan 

masing – masing dalam memiliki motivasi agar tidak terjadi ketimpangan 

sehingga kerjasama menjadi terhambat.  

Semoga untuk kedepan baik PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang 

Tanjungpinang maupun Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menjalani 

kerjasama harus saling memperhatikan aturan kedua belah pihak, terbuka, 

transparan, agar tidak terjadi kesalahpahaman. 

5.2.2 Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan untuk para peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan tema 

pembahasan yang serupa ataupun ingin melanjutkan skripsi ini, semoga skripsi 

saya bisa menjadi panduan dalam penelitian untuk kedepannya. 
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