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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Reformasi 

Pelayanan PT Kereta Api Indonesia Subdivre III.2 Tanjung Karang, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Reformasi Prosedur Pelayanan yang dilakukan PT KAI sudah 

diterjemahkan dalam bentuk konkrit seperti kemudahan memesan 

tiket di minimarket, pengurangan biaya, dan adopsi teknologi. Namun 

aspek efisiensi ini masih menemukan beberapa kendala. Pertama, 

paradigma sebagian masyarakat lokal yang masih konservatif dan 

masih menganggap peraturan baru bisa dilanggar dan ditoleransi.  

Untuk menertibkan penumpang yang masih konservatif tentunya 

harus bertahap dan tidak bisa instan. Kedua, efisiensi waktu 

perjalanan kereta api masih sangat lemah, hal ini dikarenakan rel yang 

masih single track sehingga sering menunggu kereta barang untuk 

keperluan langsiran yang menyebabkan waktu keberangkatan dan 

waktu kedatangan  menjadi terlambat. Responsivitas yang masih 

kurang dan minimnya sosialisasi menyebabkan banyaknya keluhan 

dari pengguna jasa kereta api. Sarana dan prasarana yang ada di 

stasiun Tanjung Karang sudah cukup untuk memenuhi apa yang 
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diperlukan oleh calon penumpang. Prasarana yang ada sudah memadai 

dengan bangunan yang luas sehingga calon penumpang tidak perlu 

berdesak-desakan ketika suasana penuh. Fasilitas-fasilitas ini sudah 

sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum yang dikeluarkan oleh 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 

2014. 

2) Reformasi SDM yang dilakukan PT KAI yaitu melakukan perubahan 

budaya organisasi dengan merubah pola pikir pegawai menjadi 

marketing oriented sudah diterapkan, sehingga menuntut perusahaan 

agar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga 

mampu bersaing dengan moda transportasi lain dan memperoleh 

keuntungan. Untuk menunjang perubahan budaya organisasi tersebut, 

PT KAI sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu rolling atau 

mutasi pegawai dari divisi yang berbeda, dan menetapkan remunerasi 

berupa tunjangan-tunjangan untuk meningkatkan kinerja pegawai. PT 

KAI subdivre III.2 juga sudah berusaha meningkatkan kualitas sumber 

daya manusianya dengan mengirimkan pegawai yang berprestasi 

untuk studi banding melihat sistem perkeretaapian China. 

3) Reformasi teknologi informasi sudah menjadi faktor penting dalam 

reformasi pelayanan yang dilakukan PT Kereta Api Subdivre III.2 

Tanjung Karang. Inovasi teknologi yang diterapkan berupa Internet 

Reservation atau Online Ticketing juga sudah diterapkan. Situs resmi 

PT KAI juga menyediakan banyak informasi bagi para masyarakat 

seperti profil dan manajemen perusahaan, sumber daya, annual report 
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perusahaan, pelayanan pemesanan tiket dan bagi para pencari kerja 

diberikan informasi mengenai peluang untuk bergabung dengan 

perusahaan ini, termasuk juga kriteria yang diperlukan untuk dapat 

bekerja. Namun penggunaan teknologi ini masih menemui kendala, 

masalah kegagapan teknologi sebagian masyarakat yang masih 

enggan memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi dan 

memanfaatkannya untuk memesan tiket, menjadi kesulitan tersendiri 

para pegawai PT KAI. Sosialisasi yang minim, menjadi titik 

permasalahannya. 

 

B. Saran 

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan 

dalam reformasi pelayanan PT KAI Subdivre III.2 Tanjung Karang: 

1) Pihak PT KAI Subdivre III.2 Tanjung Karang hendaknya dapat 

memberikan instruksi kepada pihak stasiun agar dapat secara tegas 

menindak para penumpang yang tidak disiplin. 

2) Perbaikan aspek efisiensi terutama efisiensi waktu dan responsivitas. 

Hendaknya PT KAI mampu lebih mementingkan angkutan 

penumpang karena citra kereta api adalah sebagai angkutan massa 

sehingga keterlambatan bisa diminimalisir. Walaupun pendapatan 

kereta api di daerah sumatera bagian selatan lebih banyak dihasilkan 

oleh angkutan barang. 
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3) Perbaikan fasilitas PT KAI Subdivre III.2 Tanjung Karang seharusnya 

lebih memperhatikan fasilitas dari stasiun-stasiun lainnya yang ada di 

Provinsi Lampung dibandingkan dengan Stasiun Tanjung Karang. 

4) Melakukan sosialisasi ekstra untuk di wilayah Lampung. Mengingat 

keunikan masyarakatnya, sehingga perlu mendapat perhatian khusus, 

supaya masyarakat lokal bisa menerima informasi dengan mudah 

mengenai perubahan yang telah terjadi di PT KAI terutama 

penggunaan teknologi khususnya masalah pembelian dan pemesanan 

tiket kereta api ini. 

 


