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PT. Pos Indonesia sebagai salah satu BUMN yang menyediakan produk layanan pos mempunyai 

tugas melaksanakan pelayanan untuk kepentingan publik atau masyarakat luas dalam bidang pos 

yang harus sesuai dengan standar minimum pelayanan publik. Namun realitasnya kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia dinilai masih perlu ditingkatkan lagi terbukti 

banyaknya keluhan dari masyarakat seperti masalah keterlambatan pengiriman. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan mengenai kualitas pelayanan public yang 

diselenggarakan oleh PT. Pos, upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Pos untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan, upaya pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas 

pelayanan, serta kendala-kendala yang dihadpi dalam pemanfaatan teknologi.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Lokasi penelitian ini bertempat di PT. Pos Indonesia Kota Malang dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data wawancara, observasi, penyebaran kuisoiner, dan studi pustaka. Adapun 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif – kualitatif. 

Kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia Kota Malang dinilai 

kurang optimal khususnya dalam hal ketepatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan jangka 

waktu yang ditentukan, produk layanan yang tidak dilengkapi dengan informasi yang jelas, 

sarana dan parasarana yang masih belum sebanding dengan tugas, serta kualitas sumber daya 

manusia yang minim. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Kota Malang 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu melalui pelaksanaan Program Trasformasi Bisnis, 

Program Peningkatan Kualitas SDM, Program Kerjasama dengan berbagai Stake Holders , 

Program Asuransi Kiriman, Program Pengembangan Produk, Program Marketing dan Promosi, 

dengan mengikuti pameran, sosialisasi di beberapa tempat, dan pemasangan spanduk promosi 

Salah satu upaya yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang pos adalah 

melalui upaya pemanfaatan teknologi informasi. Adapun upaya-upaya yang telah 

dikembangakan oleh PT. Pos Indonesia Kota Malang dalam pemanfaatan teknologi guna 

meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah : Pengembangan produk-produk yang berbasis 

teknologi informasi, Pengembangan dan perluasan virtual network, Pengadaan infrastruktur 

teknologi informasi, Pendirian Warung Pos dan Interenet (Warpos-Net), Peningkatan 

kemampuan penguasaan teknologi informasi oleh SDM. Kendala yang dihadapi dalam 

memanfaatkan teknologi informasi guna peningkatan kualitas pelayanan adalah minimnya 

kualitas SDM, kurang tersedianya sarana dan prasarana, jaringan kantor pos yang terlalu banyak, 

peraturan perundangan yang kurang responsif dan persepsi negatif masyarakat. 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini PT. Pos Indonesia Kota Malang dapat lebih 

meningkatkan kualitas pelayanannya serta dapat lebih memperbaiki kinerja dan bagi masyarakat 

diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktifnya dalam menggunakan produk layanan PT. 

Pos Indonesia. 


