
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dikaji penulis berdasarkan teori standar 

pelayanan publik terkait pengaruh penilaian standar pelayanan publik oleh 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas rumusan masalah yang dibahas 

dalam penelitan ini, yaitu : 

1. Komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam peraturan ini 

dibedakan menjadi dua bagian yaitu komponen standar pelayanan yang 

terkait dengan proses penyampaian pelayanan dan komponen standar 

pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal 

organisasi. Dalam penilian kepatuhan standar pelayanan publik oleh 

Ombudsman perwakilan kepri terhadap Pemerintah Kota Batam Unit 

Layanan Pemerintah Kota Batam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasrkan komponen standar pelayanan 

yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan yaitu: 

a. Persyaratan 

Dalam hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam bentuk kuesioner 

oleh masyarakat menunjukkan persentase yang dapat disimpulkan 

bahwa informasi persyaratan pelayanan sudah sangat baik tetapi masih 
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terdapat beberapa masyarakat tidak puas sehingga diperlukan informasi 

persyaratan pelayanan lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

b. Sistem, mekanisme dan prosedur 

Berdasarkan persentase hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa 

sistem, mekanisme dan prosedur sudah mulai membaik dari tahun-tahun 

sebelumnya tetapi masih terdapat beberapa masyarakat tidak puas 

sehingga diperlukan sistem, mekanisme dan prosedur lebih baik lagi. 

c. Jangka waktu pelayanan 

Dalam hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam bentuk kuesioner 

oleh masyarakat, berdasarkan persentase tersebut dapat disimpulkan 

bahwa jangka waktu pelayanan sudah mulai menunjukkan angka baik 

dimana hanya sedikit masyarakat tidak puas sehingga informasi jangka 

waktu pelayanan sudah mulai membaik dengan angka persentase 

tertinggi yaitu 50% masyarakat puas tergadap pelayanan tersbut. 

d. Biaya atau tarif 

Berdasarkan persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya atau 

tarif masih terdapat beberapa masyarakat tidak puas sehingga diperlukan 

penjelasan informasi biaya atau tarif lebih baik lagi sehingga dapat 

memberikan pelayanan yang sangat baik. 

 

b. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 

Berdasarkan persentase hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam 

bentuk kuesioner oleh masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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penanganan pengaduan, saran dan masukan masih terdapat beberapa 

masyarakat tidak puas sehingga diperlukan penjelasan informasi 

pengaduan sehingga dapat memberikan pengaduan atau keluhan kepada 

pelayanan publik. 

Dalam penilian standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI 

Perwakilan Kepulauan Riau terhadap Pemerintah Kota Batam Unit Layanan 

Pemerintah Kota Batam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) berdasrkan komponen standar pelayanan yang 

terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi yaitu 

sarana dan prasaranan dan fasilitas. Dalam hasil penelitian yang dilakukan 

penulis dalam bentuk kuesioner oleh masyarakat. Berdasarkan persentase 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasaranan dan fasilitas masih 

terdapat beberapa masyarakat tidak puas sehingga diperlukan sarana dan 

prasarana fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. 

2. Dalam memberikan pelayanan masih terdapat hambatan Pemerintah Kota 

Batam di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) dalam memberikan layanan dimana  pelayanan di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah 

menggunakan sistem Online Single Submission (OSS), sehingga terdapat 

beberapa hambatan, yaitu: 

a. Dalam pelayanan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tersebut tidak sepenuhnya 

menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) dikarenakan 
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masyarakat yang kurang keterbataan perangkat atau yang masih kurang 

terhadap pengetahuan sistem online hal ini menjadikan salah satu 

hambatan Pemerintah Kota Batam dalam memberikan pelayanan publik 

yang efisien dan efektif. 

b. Selanjutnya hambatan yang sering terjadi dalam pelayanan di kantor 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (DPMPTSP), 

dimana DPMPTSP telah menggunakan sistem online dan hambatan 

dalam sistem ini selain masyarakat yang kurang keterbataan perangkat 

atau yang masih kurang terhadap pengetahuan sistem online yaitu 

masalah jaringan internet yang sering terjadi di DPMPTSP dimana 

menghambat masyarakat dalam memberikan pelayanan sehingga hal ini 

menjadikan hambatan Pemerintah Kota Batam dalam memberikan 

pelayanan publik yang baik. 

3. Berdasarkan hasil penelitain mendapatkan bahwa penilaian pelayanan publik 

oleh Ombudsman terhadap Pemerintah Kota Batam di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sangat 

mempengaruhi dimana standar pelayanan penilaian kepatuhan ini bertujuan 

mengingatkan kewajiban penyelenggara negara agar memberikan layanan 

terbaik kepada masyarakat berbasis fakta standar pelayanan. Berdasarkan 

hasil kuesioner yang disebarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), penilaian diklasifikasikan dengan 

menggunakan traffic light system mendapatkan hasil zona hijau yang berarti 
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tinggi atas kepatuhan pelayanan dan mendapatkan bahwa standar penilaian 

Ombudsman RI sangat mempengaruhi.  

 

B. Keterbatasan 

  Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan, yaitu: 

1. Penulis mengalami keterbatasan dimana kurangnya referensi yang berkaitan 

dengan pelayanan publik yang ada di Kota Batam; 

2. Penulis mengalami keterbatasan dalam mendapatkan data wawancara karena 

pihak-pihak terkait kurang terbuka dalam memberikan informasi. 

3. Penulis mengalami keterbatasan dalam perizinan dari instansi dalam 

mengakses data, karena instansi Pemerintah Kota Batam tersebut tidak 

sepenuhnya memberikan data yang dibutuhkan. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas saran-

saran maka adapun rekomendasi yang akan penulis kemukakan berdasarkan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penulis merekomendasikan kepada Ombudsman Republik Indonesia 

Perkawilan Kepulauan Riau terkait pelayanan publik, yaitu: 

a. Diharapkan Ombudsman RI Perkawilan Kepulauan Riau membuat 

sebuah program pencegahan seperti Nota Kesepahaman (MOU) yang 

berdampak langsung kepada Pemerintah Kota Batam maupun 

masyarakat sehingga terbangun pemahaman terkait tugas dan fungsi 
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Ombudsman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI maupun Undang-Undang Nomor 

25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

b. Diharapkan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau juga 

melakukan kerja sama dengan pihak Pemerintah Kota Batam terkait 

pengawasan standar pelayanan publik di unit-unit pemerintah Kota 

Batam lainnya agar mendapatkan peningkatan lebih baik serta lebih 

aktif dalam memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait 

informasi pengaduan apabila terjadi maladministrasi dalam pelayanan 

publik di Kota Batam. 

2. Penulis merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Batam terkait 

pelayanan publik, yaitu: 

a. Diharapkan Pemerintah Kota Batam dalam pelayanan publik lebih 

meningkatkan kepatuhan pelayanan sesuai Undang-Undnag Nomor 25 

Tahun 2009. 

b. Diharapkan Pemerintah Kota Batam lebih terbuka dan transparan dalam 

memberikan pelayanan maupun pemahaman kepada masyarakata Kota 

Batam yang kurang mengetahui pelayanan sistem Online Single 

Submission (OSS) tersebut agar tidak ada terjadinya maladministrasi di 

pelayanan publik Pemerintah Kota Batam. 

c. Diharapkan Pemerintah Kota Batam untuk pengawasan internal melalui 

inspektorat agar inspektorat di satuan kerja lebih aktif memonitor 

pelaksanaan standar pelayanan secara berkelanjutan. 
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3. Penulis merekomendasikan kepada Masyarakat Kota Batam terkait 

pelayanan publik, yaitu: 

a. Diharapkan Masyarakat Kota Batam lebih berani dan aktif dalam 

memberikan pengaduan kepada Ombudsman Perwakilan Kepulauan 

Riau jika terdapat maladministrasi yang terjadi di pelayanan publik 

Pemerintah Kota Batam. 

b. Diharapkan Masyarakat Kota Batam lebih aktif dalam bertanya kepada 

petugas pelayanan Pemerintah Kota Batam apabila tidak mengerti 

bagaimana cara mendaftar perizinan melalui sistem Online Single 

Submission (OSS) serta menjaga sarana, prasarana dan fasilitas yang 

ada di pelayanan publik Pemerintah Kota Batam. 
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