
VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai reformasi pelayanan

publik di PT. Pelindo II Cabang Panjang, diketahui bahwa:

1. Pelaksanaan reformasi pelayanan publik di PT. Pelindo II Cabang Panjang

dilakukan dari beberapa aspek, yaitu:

a. Pengembangan Budaya Baru di PT. Pelindo II Cabang Panjang, yang

dilaksanakan dengan adanya nilai-nilai seperti people first, integrity, dan

customer centric.

b. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan

c. Sistem imbalan pegawai yang sesuai produktivitas pegawai.

d. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti website

internal pegawai, Handkey, serta CCTV.

2. Di dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat

pelaksanaan reformasi pelayanan publik, diantaranya yaitu:

1. Faktor Internal, diantaranya yaitu:

1) Kegagalan sumber daya manusia dalam beradaptasi dengan

perubahan.

2) Rendahnya kualitas sarana dan prasarana
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2. Faktor Eksternal, diantaranya yaitu:

1) Kondisi infrastruktur jalan di daerah

2) Kurang optimalnya dukungan dari Instansi-instansi terkait di

pelabuhan

B. Saran

1. Karena pegawai PT. Pelindo II tidak memiliki waktu yang cukup untuk

berinovasi, maka PT. Pelindo II perlu membuat forum atau kelompok diskusi

semacam Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan secara berkala

setiap bulan untuk mendorong ide-ide inovatif para pegawai. Diskusi

tersebut dilakukan secara non-formal dengan suasana yang kekeluargaan

namun tetap fokus untuk menciptakan ide-ide. Diskusi dapat dilakukan di

tempat-tempat yang santai dan di lingkungan yang dapat menciptakan ide-

ide yang inovatif.

2. Karena masih terdapat beberapa pegawai yang tidak disiplin, maka PT.

Pelindo II Cabang Panjang perlu mengadakan acara penghargaan atau

Malam Apresiasi yang diberlakukan untuk pegawai-pegawai PT. Pelindo II

Cabang Panjang. Dibuat beberapa kategori dalam Malam Apresiasi tersebut,

misalnya penghargaan untuk kategori pegawai yang terbaik, pegawai yang

terinovatif, pegawai yang terdisipli, dan lain-lain. Dengan adanya apresiasi

tersebut, diharapkan pegawai PT. Pelindo II dapat lebih meningkatkan

motivasi kerjanya untuk meningkatkan produktifitas perusahaan.

3. Karena masih terdapatnya sarana dan prasarana yang tidak layak pakai, maka

PT. Pelindo II Cabang Panjang perlu menghentikan pemakaian peralatan



144

yang sudah tidak layak pakai serta dengan memberikan surat rekomendasi

kepada dewan Direksi PT. Pelindo II untuk memperbaharui peralatan yang

ada di PT. Pelindo II Panjang sehingga pelayanan dapat berjalan maksimal.

4. Karena antara instansi-instansi pemerintah di pelabuhan masih belum

bersinergi, maka PT. Pelindo II perlu membuat perjanjian kerjasama secara

tertulis dalam sebuah Memorandum of Understanding (MoU) yang berlaku

dalam jangka panjang, untuk melakukan perubahan secara bersinergi dari

semua pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah

daerah, Administrasi Pelabuhan, Syahbandaran, Imigrasi, Bea dan Cukai,

serta POLRI guna menciptakan pelayanan yang singkat di pelabuhan.

Apabila dibuat perjanjian tertulis yang berlaku untuk jangka panjang, maka

kedepannya semua pihak akan memiliki tanggungjawab yang besar dalam

menciptakan pelayanan pelabuhan yang singkat, efektif, dan efisien.


