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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Bandung I mengenai proses perubahan nama, penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses Perubahan Nama yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Bandung I masih terus diperbaharui saat ini sejalan dengan 

transformasinya menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Bandung I sejauh ini telah melaksanakan perubahan yang cukup 

pesat. Semua perubahan nama dilakukan secara prosedural, walaupun pada 

praktiknya masih belum sempurna. Namun  dalam  transformasinya  tidak 

bisa  dilakukan  secara  langsung,  harus  dilakukan secara bertahap karena 

dampak perubahannya cukup  besar. Tahap pertama dilakukan melalui 

Tahap Rekonsolidasi, lalu lanjut ke tahap fit-in Infrastructure, dan 

selanjutnya tahap Best Practice, tahap Sustainability Total Benefit and 

Service, tahap Implementation, tahap Quick Service, lalu tahap Necessity, 

dan yang terakhir tahap Expenditure.  

2. BPJS Ketenagakerjaan menghadapi hambatan-hambatan seperti sulitnya 

sisten pelayanan cepat, dan penggunaan sistem online. Hambatan-

hambatan tersebut membuat proses perubahan menjadi terhambat.  
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3. BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa cara dalam mengatasi hambatan 

hambatan yang dihadapi, seperti memberikan pelayanan In-house Training 

dan pengetahuan online dalam memudahkan penggunaan sistem online. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, penulis mencoba untuk 

memberikan saran-saran sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Bandung I dalam melaksanakan pelayanan dimasa yang 

akan datang. Adapun saran-saran tersebut adalah : 

1. Hambatan dalam pelayanan yang menggunakan  sistem online, solusi yang 

diberikan oleh pihak BJPS yaitu dengan memberikan pelayanan dengan 

yang lebih sederhana dengan memberikan pelayanan lewat sms atau 

telepon costumer service.  

2. Untuk sistem pelayanan BPJS dalam hal sikap pegawai yang kurang sigap 

dilakukan monitoring rutin setiap hari untuk mengatasi masalah dalam 

kesigapan pegawai. Hasil dari monitoring tersebut juga harus selalu 

dievaluasi agar pegawai juga dapat memperbaiki kekurangan atau 

kesalahan yang berakibat pada kesigapan mereka dalam bekerja. Evaluasi 

juga diadakan setiap seminggu sekali oleh setiap bagian di BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Bandung I, dalam evaluasi tersebut salah satunya 

dibahas mengenai kesigapan pegawai, dan pada evaluasi tersebut juga 

dibahas target mengenai lamanya waktu pelayanan yang diberikan oleh 

Kantor Pusat dan setiap pegawai diharapkan dapat mencapai target 
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tersebut. Sejak sekarang BPJS Ketenagkerjaan Cabang Bandung I pelan-

pelan berubah ke pelayanan yang cepat dan profesional sebagaimana 

dilakukan perbankan. Jadi diusahakan pelayanan tidak boleh memakan 

waktu dalam hitungan jam apalagi hitungan hari. 

  


