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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengaruh learning 

organization dan kompetensi aparatur terhadap mutu layanan publik pada 

unit kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara RI, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan seperti berikut ini:  

1. Personal mastery dan mental models memberikan kontribusi rendah 

pada Learning Organization; dan Shared vision, Team learning dan 

Systems thinking memberikan kontribusi sedang pada Learning 

Organization. 

2. Pada Kompetensi aparatur diberikan kontribusi rendah dari 

knowledge, skills, dan attitudes, yang pada akhirnya didapat secara 

bersama-sama Learning organization dan Kompetensi aparatur 

mempengaruhi sangat kuat terhadap mutu layanan publik di unit 

kerja LAN RI. 

3. Learning organization dengan kontribusi dari Personal mastery, 

Mental models, Shared vision, Team learning, dan Systems thinking 

memberikan pengaruh signifikan terhadap optimalisasi mutu layanan 

publik di unit kerja LAN RI. 



 

 

215

4. Kompetensi aparatur dengan kontribusi dari knowledge, skills, dan 

attitudes memberikan pengaruh yang siginifikan terhadap mutu 

layanan publik di unit kerja LAN RI. 

 

B. Implikasi 

Tingkat mutu layanan publik sangat dipengaruhi oleh kontribusi 

secara bersama-sama dari Learning organization dan Kompetensi aparatur 

pada unit kerja di lingkungan LAN RI.  

Untuk itu dimensi yang memberikan kontribusi pada Learning 

organization, seperti: Personal mastery, Mental models, Shared vision, 

Team learning, dan Systems thinking dapat memberikan penguatan secara 

bersama-sama dengan Kompetensi aparatur dimana didalamnya  terdapat 

knowledge, skills, dan attitudes yang juga harus diperhatikan 

penguatannya sehingga mampu untuk meningkatkan mutu layanan publik 

di Unit Kerja LAN RI. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika dimensi-dimensi dari 

Learning organization dan Kompetensi aparatur rendah, maka mutu 

layanan publik di Unit Kerja LAN RI akan rendah. 

 

C. Rekomendasi 

Mutu layanan publik dapat ditingkatkan dengan meningkatkan 

kontribusi Learning organization dan Kompetensi aparatur secara 
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bersama-sama melalui pendekatan kepemimpinan transaksional ke arah 

bentuk transformasional. Hal tersebut dapat dikatakan demikian 

dikarenakan perubahan yang terjadi selama dalam proses peningkatan 

mutu layanan publik dapat menempatkan seorang pemimpin sebagai 

seorang motivator, controller, dan public figure di lingkungan Unit Kerja 

LAN RI. 

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam pendekatan 

kepemimpinan untuk meningkatkan mutu layanan publik berdasarkan 

kontribusi Learning organization dan Kompetensi aparatur pada Unit 

Kerja LAN RI adalah sebagai berikut: 

1. Dalam organisasi pembelajaran (learning organization) seorang 

pemimpin harus mampu untuk lebih menekankan dan sekaligus 

mengembangkan mental models dan shared visions. Mental models 

diutamakan pada kemampuan mengambil keputusan yang yang 

tepat dan akurat, serta ia mampu  melakukan negosiasi dengan 

pihak eksternal organisasi.  

2. Dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari di dalam lingkungan 

organisasi, ia harus mampu mengaplikasikan pendekatan 

transfering and acquiring knowledge bagi setiap individu di 

lingkungan kerja. Hal ini disebabkan pola manajemen 

kepemerintahan telah mengalami pergeseran atau perubahan yang 

cukup berarti dalam organisasi publik.  
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3. Kompetensi para pejabat eselon II harus diperkuat kembali dilihat 

dari aspek sikap (attitudes). Beberapa contoh yang masih lemah 

dan dijadikan perhatian di masa mendatang adalah berupa: 

komitmen, disiplin kerja, konsistensi, dorongan memberikan 

motivasi kepada para bawahan, mendorong kebersamaan dalam 

kelompok kerja, meningkatkan kreativitas individu dalam berkarya, 

membangun loyalitas bawahan, serta  menciptakan rasa keadilan 

dalam bertindak. 

4. Penguasaan visi dan misi organisasi oleh para pejabat eselon II 

masih kurang dan oleh karena itu harus dikuasai lebih baik lagi 

sehingga akan memiliki dampak terhadap mutu layanan publik. Hal 

ini terlihat dari kualitas dan kuantitas kajian administrasi negara 

dan pembinaan dan penyelenggaraan program diklat PNS yang 

pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan mutu 

layanan di instansi pemerintah lainnya  melalui pembentukan sosok 

aparatur yang profesional. 

5. Guna mengakselerasi penerapan proses organisasi pembelajaran 

dan kompetensi aparatur sehingga mutu layanan publik lebih baik 

lagi, maka pejabar eselon II harus mampu menerapkan values 

(nilai) secara lebih optimal daripada norms (norma) dalam 

pelaksanaan tugasnya sehari-hari.  
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Dari beberapa rekomendasi yang diberikan di atas maka diharapkan 

mutu layanan publik pada Unit Kerja di lingkungan Lembaga 

Administrasi Negara RI di masa mendatang menjadi lebih baik dan 

berdampak positif kepada semua pihak, baik di dalam maupun di luar 

lingkungan organisasi. 

Gambar 5.1 di bawah ini adalah merupakan suatu pola atau model 

capaian mutu layanan publik melalui implementasi organisasi 

pembelajaran dan peningkatan kompetensi.aparatur. 

Gambar 5.1 
Pola Alternatif Mutu Layanan Publik 
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