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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah laporan praktik kerja lapangan ini, pada 

penerapannya UPT P3E Surabaya telahmenerapkan aspek layanan jasa sesuai 

dengan teori yang menjadi landasan penelitian penulis. Diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Dalammengemas layanan jasaUPT P3E Surabaya telah meringkas semua 

produk pelatihan menjadi sebuah sinopsis kegiatan selama satu tahun yang 

berisi pelatihan ekspor yang bertujuan untuk memudahkan konsumen 

memahami bentuk kegiatan ekspor. Hal ini dilakukan dengan 

memperhatikan pengorbanan yang akan diberikan oleh konsumen untuk 

mengikuti jasa pelatihan.  

2. Untuk memaksimalkan pengemasan produk pelatihan UPT P3E Surabaya 

menggunakan aset operasi dan sumber daya manusia yang ada di 

perusahaan dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan sumber daya 

manusia seperti tenaga pengajar yang ahli dalam bidangnya. 

3. Dalam menentukan pembicara, UPT P3E melakukan seleksi berdasarkan 

CV, sertifikatTOT (Training of Trainer)atau yang serupa, sertifikat pernah 

menjadi pengajar / pembicara dimana saja dengan materi apa, surat 

keterangan pekerjaan / usaha, dan dokumen-dokumen lain yang 

menunjang kompetensinya dalam memberikan materi. Disamping itu, 

setiap pembicara tidak boleh hanya memiliki satu kompetensi materi. 

4. Untuk memaksimalkan pengemasan produk pelatihan UPT P3E Surabaya 

menggunakan fasilitas berupa media, teknologi komunikasi dan informasi 

bebentuk fisik berupa leaflet, brosur, katalog, flyer dan roll electric 

banner. Sedangkan media, teknologi komunikasi dan informasi berbentuk 

non fisik adalah fan page facebook dan iklan di radio Suara Surabaya. 

UPT P3E Surabaya memiliki website namun kurang dirawat, sehingga 

rusak. 
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5. Pada penyampaian layanan jasa, bagan alurUPT P3E Surabaya membantu 

memetakan tugas dan tanggung jawab yang di emban setiap sumberdaya 

manusia yang ada berdasarkan peran masing-masing. Pemetaan ini 

digunakan untuk memaksimalkan performance. Namun pada UPT P3E 

Surabaya service blueprinting belum diterapkan karena perusahaan 

bukanlah dalam masa pengujian. 

6. Sebagai bentuk kegiatan paska Pelatihan EksporUPT P3E Surabaya 

melakukan monitoring evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui 

perkembangan penguatan kapasitas Industri Kecil Menengah Jawa Timur 

menuju pasar ekspor. 

7. Selain kegiatan monitoringevaluasiUPT P3E Surabaya melakukan 

penanggulangan keluhan pelanggan, namun kurang maksimal. Hal 

inidikarena pada praktiknya UPT P3E Surabaya belum memiliki sistem 

pelayanan khusus untuk menampung sekaligus menanggulangi keluhan 

pelanggan. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkanhasil laporan terkait implementasi pengemasan layanan jasa 

Pelatihan Ekspor UPT P3ESurabaya, penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Guna meperluas informasi, media komunikasi dan Promosi Unit Pelaksana 

Pendidikan, Pelatihan dan Promosi Ekspor Surabaya sangat perlu untuk 

memaksimalkan website. Mengingat era modern, dimana segala informasi 

dapat diakses melalui media on-line. Dan website sangat amat membantu 

untuk menvalidasi keberadaan dan kegiatan yang dimiliki UPT P3E 

Surabaya, khususnya jasa pelatihan. 

2. Untuk konsep operasi jasa, UPT P3E Surabaya sebaiknya perlu membuat 

service blueprinting (terlampir) untuk lebih mendetailkan performa kinerja 

dari setiap kegiatan sehingga tidak akan ada lagi pelimpahan tugas yang 

tumpeng tindih antara satu karyawan dengan karyawan lainnya karena 

kurangnya pemahaman atas tugas masing-masing. 
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3. Gunamemperoleh hasil evaluasi yang maksimal, sebaiknya petugas UPT 

P3E Surabaya menginformasikan adanya formulir ISO yang ada didalam 

setiap tas peserta dan memberikan arahan untuk mengisi dan mengambil 

berbagai macam formulir tersebut di waktu yang tepat. Seperti contoh, 

evaluasi materi dan pengajar diarahkan untuk mengisi di setiap harinya 

dan diambil pada saat kegiatan pemberian materi berakhir. 

4. Guna menanggulangi dan menangani keluhan konsumen sebaik mungkin, 

perlu sekali adanya jasa suara konsumen atau customer care. Dengan 

keberadaan customer care maka akan ada program atau sistem penanganan 

khusus yang dapat menangani keluhan konsumen sehingga konsumen 

lebih puas dengan penanganan yang diberikan. Selain itu, customer care 

juga akan berguna untuk membantu memberikan informasi kepada 

konsumen secara langsung dan tanggap. 
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