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ABSTRAK 

 

 DEVINA FARMASARI, NPM. 16120350, “Peran Aparatur Desa Dalam Meningkatkan 

Kepuasan Masyarakat Pada Desa Teluk Kepayang Tanah Bumbu”. Bimbingan Bapak Drs. 

Fahsiannor, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Murdiansyah Herman, S.Sos, 

M.AP sebagai Co Pembimbing. 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peran aparatur desa dalam 

penyelenggaraan publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat pada Desa Teluk Kepayang 

Tanah Bumbu dan faktor penghambat dalam pelaksanakan pemerintahan desa Teluk Kepayang 

Tanah Bumbu. 

 Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 

Data dikumpulkan dengan teknik wawancara kepada 10 orang informan. Analisis data 

menggunakan analisis data kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan 1) Peran apartur desa dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat pada Desa Teluk Kepayang Tanah Bumbu 

meliputi dimensi Tangible (Berwujud), Reliability (Kehandalan), Responsibility (Daya 

Tanggap), Assurance (Jaminan) dan Empathy (Empati). Pada dimensi tangible (berwujud), 

aparatur desa berpakaian yang rapi dan menggunakan seragam yang telah ditentukan dalam 

memberikan pelayanan, kantor desanya nyaman, walaupun tidak terlalu luas, kemudahan dalam 

proses pelayanan serta kedisiplinan petugas dalam melakukan pelayanan. Untuk dimensi 

reability (kehandalan), aparatur desa memiliki standar pelayanan yang sudah jelas, aparatur desa 

mampu menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan walaupun tidak semuanya ahli 

menggunakannya. Pada dimensi responsibility (daya tanggap), aparatur desa mampu untuk 

memberikan pelayanan secara cepat kepada masyarakat serta mendengar dan mengatasi keluhan 

yang diberikan oleh masyarakat. Untuk dimensi assurance (jaminan), aparatur desa memberikan 

jaminan tepat waktu dan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan. Sedangkan untuk dimensi 

empathy (empati), aparatur desa berusaha agar mendahulukan kepentingan masyarakat, dan 

melayani masyarakat dengan tidak membeda-bedakan (diskriminatif), 2) Faktor penghambat 

dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Teluk Kepayang Tanah Bumbu adalah kondisi 

penduduk, kesadaran masyarakat dan sarana serta fasilitas pendukung. 
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ABSTRACT 

 

 

 DEVINA FARMASARI, NPM. 16120350, “The Role of Village Officials in Increasing 

Community Satisfaction in Teluk Kepayang Village, Tanah Bumbu Village”. Father's guidance 

Drs. Fahsiannor, M.Si as the Main Guide and Father Dr. Murdiansyah Herman, S.Sos, M.AP as 

Co Supervisor. 

 The research objective was to determine how the role of village officials in public 

administration to increase community satisfaction in Teluk Kepayang Tanah Bumbu Village and 

inhibiting factors in implementing the governance of Teluk Kepayang Tanah Bumbu village. 

 The research method used a qualitative approach with descriptive research type. Data 

were collected by interviewing 10 informants. Data analysis using qualitative data analysis. 

 The results showed 1) The role of village apartments in the implementation of public 

services to increase community satisfaction in Teluk Kepayang Tanah Bumbu Village includes 

the dimensions of Tangible, Reliability, Responsibility, Assurance and Empathy. In the tangible 

dimension, village officials dress neatly and wear uniforms that have been determined in 

providing services, the village office is comfortable, although not too broad, the ease of service 

process and the discipline of officers in providing services. For the dimension of reliability 

(reliability), village officials have clear service standards, village officials are able to use tools in 

the service process, although not all of them are experts in using them. In the dimension of 

responsibility (responsiveness), village officials are able to provide services quickly to the 

community as well as hear and resolve complaints given by the community. For the dimension of 

assurance (guarantee), village officials provide guarantees on time and guaranteed costs in 

services. As for the empathy dimension (empathy), village officials try to put the interests of the 

community first, and serve the community without discriminating, 2) The inhibiting factors in 

the implementation of governance in Teluk Kepayang Village, Tanah Bumbu are the condition 

of the population, community awareness and facilities as well as supporting facilities. 
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PENDAHULUAN 

Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Teluk Kepayang dilaksanakan oleh 

aparatur desa dengan jumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat 

Desa. Penyelenggaraan pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan 

lebih maju apabila kinerja segenap aparatur desa dalam memberikan pelayanan tidak lambat, 

tidak berbelit-belit dan tidak formalitas, sehingga masyarakat merasa kepentingannya dapat 

terlayani dengan baik dan bersih. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah desa di Desa 

Teluk Kepayang haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh karena 

itu, aparatur desa terutama Kepala Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas 



danfungsinya selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimanayang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan penelitian di lapangan yaitu pada kantor kepala desa Teluk Kepayang, 

kualitas sumber daya aparatur desamasih rendah khususnya tentang kedisiplinan. Hal ini dapat 

dilihat dari jam kerja  yang telah ditentukan yaitu dari pukul 08:00 WIB dan selesai pada pukul 

14:00 WIB tetapi kenyataannya sebagian besar dari jumlah perangkat desa yang ada selalu 

berangkat siang yaitu jam 09:00 WITA dan ada pula yang berangkat lebih dari jam 09:00 WITA, 

kemudian ketika waktu menunjukkan jam pulang kerja, semua perangkat desa pulang lebih awal 

dari jam pulang kerja yang telah ditentukan,dengan alasan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang 

berurusan di kantor. Ketika perangkat desa ada urusan dengan masyarakat dalam hal melayani 

masyarakat, pelayanan yang diberikan pun sangat lambat. Banyak masyarakat mengeluh dengan 

pelayanan yang diberikan karena dalam proses pembuatan KTP sangat berbelit-belit dan 

menunggu waktu yang lama dengan alasan masih dalam prosespembuatan. 

Masalah-masalah itulah yang menyebabkan kinerja aparat pemerintah desa dianggap 

kurang memuaskan masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan kinerja pelayanan yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik untuk menciptakan kepuasan 

masyarakat. 

Kantor kepala Desa Teluk Kepayang merupakan salah satu instansi masyarakat yang ber 

kantor di desa yang dibuat oleh Pemerintah. Pelayanan sering dijadikan tolak ukur keberhasilan 

suatu organisasiatau instansi pemerintah terutama ditingkat desa untuk memenuhi keinginan 

masyarakat sehingga pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat pemerintah harus berusaha memperbaiki kualitas pelayananagar mendekati harapan 

yang diinginkan masyarakat dan masyarakat puas ataspelayanan yuang diberikan. 

Untuk itu hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat pada 

kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam 

implementasi program-program pelayanan, paraaparatur pemerintah ini mampu bekerja secara 

profesional, efisien, ekonomis, danefektif. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Aparatur Desa Dalam 

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Pada Desa Teluk Kepayang Tanah Bumbu”. tujuan 

penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: mengetahui bagaimana peran 

aparatur desa dalam penyelenggaraan publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat pada 



Desa Teluk Kepayang Tanah BumbU dan mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanakan 

pemerintahan desa Teluk Kepayang Tanah Bumbu. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai 

jaminan adanya kepastian bagi pemberidi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi 

penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan 

ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib 

ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima 

pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau 

penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan. Indikator Pelayanan Publik Menurut 

Parasuraman (2012), terdapat 5 (lima) dimensi pokok dalam kualitas pelayanan publik yaitu: 

a) Keandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang dijanjikan 

dengan tepat dan terpercaya; 

b) Ketanggapan (responsiveness), yaitu kemampuan untuk membantu masyarakat 

danmemberikan pelayanan dengan cepat; 

c) Keyakinan (assurance), yaitu pengetahuan dan kesopanan pegawai serta kemampuan mereka 

untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat; 

d) Empati (emphaty), yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatianpribadi bagi masyarakat, dan 

e) Berwujud (tangible), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan media 

komunikasi. 

Pada dasarnya teori diatas tetap dapat dipakai untuk aparatur pelayanan tidak mempunyai 

alasan sedikitpun untuktidak berorientasi kepada kepuasan masyarakat secara total, bahkan 

kepusan masyarakatlah yang dapat dijadikan barometer dalam mengukur keberhasilan dalam 

pelayanan. Untuk mencapai hal inipemerintah tidak boleh menghindar dari prinsip pelayanan 

dilakukan sepenuh hati. 

Kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan 

harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka masyarakat akan kecewa. Bila kinerja sesuai 

dengan harapan, maka masyarakat akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, 

masyarakat akan sangat puas. Harapan masyarakat dapat dibentuk oleh masyarakat masa lampau, 

komentar dari kerabatnya serta janjidan informasi pemasar dan saingannya. Masyarakat yang 



puas akan setia lebih lama, kurang sensitif terhadap harga dan memberi komentar yang baik 

tentang organisasi publik. 

Kehadiran organisasi publik adalah suatu alat untuk memenuhi kebutuhan dan 

menciptakan kepuasan publik. Kinerja pelayanan publik dapat dikatakan berhasil apabila ia 

mampu mewujudkan apayang menjadi tugas dan fungsi utama dari organisasi yang 

bersangkutan. Untuk itu maka, organisasi maupun karyawan yang melaksanakan suatu kegiatan 

harus selalu berorientasi dan berkonsentrasi terhadap apa yang menjadi tugasnya. Berdasarkan 

beberapa pendapat di atas maka dapat dinyatakan bahwa sesuai dengan konteksnya, pelayanan 

publik bersifat mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat 

waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik (masyarakat). 

Pentingnya sikap pemerintahan desa dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi 

pemerintah tidak terlepas dari sikap dalam jiwa manusia yang sangat kuat mempengaruhi segala 

keputusan yang diambilnya. Aparatur desa sebagai figur utama dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa karena dituntut memiliki kemampuan dan kinerja yang baik di desa. 

Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya sebagai 

pihak yang bertindak melayani masyarakat juga merupakan komponen sumber daya manusia 

sehingga perlu ditingkatkan baik kemampuan profesional maupun pengisian formasi, sesuai 

tuntutan organisasi dan beban kerja yang dihadapi. Untuk itu hal yang sangat penting dalam 

meningkatkan kepuasan masyarakat pada kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Kusan Hilir 

Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam implementasi program-program pelayanan, paraaparatur 

pemerintah ini mampu bekerja secara profesional, efisien, ekonomis, dan efektif. 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. Menggunakan tipe deskriptif, penulis berusaha untuk 

menjelaskan dan menggambarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan secara 

sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang faktual dan akurat mengenai fenomena yang 

diselidiki untuk mencapai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran aparatur desa dalam 

meningkatkan kepuasan masyarakat pada Desa Teluk Kepayang Tanah Bumbu. 

 

 



PEMBAHASAN 

Kualitas Pelayanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditentukan guna memenuhi harapan, keinginan, dan 

nilai-nilai dalam masyarakat guna mencapai kepuasan pada masyarakat. Untuk mengetahui 

kualitas pelayanan di Kantor Desa Teluk Kepayang Tanah Bumbu, peneliti menggunakan 5 

dimensi kualitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Parasuraman (2012) yaitu Tangibel 

(Berwujud), Reliability (Kehandalan), Responsibility (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan) dan 

Empathy (Empati). 

1. Tangibel (Berwujud) 

Dimensi Tangible (berwujud) merupakan penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal dan 

media komunikasi dalam pelayanan. Jika dimensi ini dirasakan oleh masyarakat sudah baik, 

maka masyarakat akan menilai bahwa pelayanan yang diberikan sudah baik dan merasakan 

kepuasan. Untuk mengukur dimensi ini dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan di 

Kantor Desa Teluk Kepayang Tanah Bumbu peneliti menggunakan beberapa indikator 

sebagai berikut : 

a. Penampilan petugas dalam melayani masyarakat 

Pada indikator ini penampilan petugas pelayanan di Kantor Desa Teluk Kepayang Tanah 

Bumbu terlihat rapi. Bapak Siswan selaku Kepala Desa Teluk Kepayang Tanah Bumbu 

menjelaskantentang penampilan petugas di Kantor Desa Teluk Kepayang Tanah Bumbu, 

beliau mengungkapkan bahwa: “Untuk kerapian kami menggunakan seragam dinas 

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada hari senin sampai kamis, dan seragam 

sasirangan pada hari jum’at”. 

b. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan 

Ketika masuk ke halaman Kantor Desa Teluk Kepayang Tanah Bumbu lokasinya kurang 

begitu bagus. Hal ini terlihat dari lokasi parkir yang sempit dan juga panas, karena 

lokasinya dekat dengan jalan raya dan kurangnya pohon yang ada di sekitar kantor desa. 

Tampilan di dalam Kantor Desa Teluk Kepayang Tanah Bumbu cukup bagus, walaupun 

ruang pelayanan tidak terlalu luas tetapi terlihat bersih, serta adanya tersedia tempat 

duduk bagi masyarakat yang menunggu antrian untuk memdapatkan pelayanan. 

c. Kemudahan dalam proses pelayanan 



Kemudahan pelayanan memang sudah terjadi pada masyarakat yang sudah tahu apa yang 

mereka butuhkan, tetapi untuk jenis-jenis pelayanan yang baru terkadang para 

masyarakat masih merasa kebingungan sehingga mereka harus bolak-balik dalam 

memenuhi persyaratan tersebut. 

d. Kedisplinan petugas dalam melakukan pelayanan 

Berdasarkan penelitian di lapangan yaitu pada Kantor Kepala Desa Teluk Kepayang, 

kualitas sumber daya aparatur desa masih rendah khususnya tentang kedisiplinan. Hal ini 

dapat dilihat dari jam kerja  yang telah ditentukan yaitu dari pukul 08:00 WIB dan selesai 

pada pukul 14:00 WIB tetapi kenyataannya sebagian besar dari jumlah perangkat desa 

yang ada selalu berangkat siang yaitu jam 09:00 WITA dan ada pula yang berangkat 

lebih dari jam 09:00 WITA, kemudian ketika waktu menunjukkan jam pulang kerja, 

semua perangkat desa pulang lebih awal dari jam pulang kerja yang telah ditentukan, 

dengan alasan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang berurusan di kantor. Hal ini yang 

perlu disoroti kepala desa harus lebih bersikap tegas untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan aparatur desa khususnya tentang kedisiplinan. 

e. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan 

Penggunaan alat bantu dalam pelayanan yang dilakukan Kantor Desa Teluk Kepayang 

adalah penggunaan komputer. Sistem ini sudah merupakan kebijakan dari Pemerintahan 

Daerah guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan masyarakat desa. 

Dengan menggunakan sistem ini, pelayanan yang dilakukan Kantor Desa Teluk 

Kepayang menjadi lebih baik dan mampu memenuhi segala kebutuhanpelayanan yang 

dibutuhkan masyarakat. Untuk penggunaan alat bantu komputer dalam menunjang 

pelayanan kepada masyarakat desa dirasakan masih belum optimal. Hal ini dikarenakan 

masih adanya aparatur desa yang belum bisa menggunakan alat teknologi tersebut. 

2. Reliability (Kehandalan) 

Kehandalan (Reliability) adalah kemampuan memberikan layanan secara tepat, 

akurat, terpercaya, dan konsisten sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Hal ini 

penting mengingat masyarakat membutuhkan pembuktian dari janji-janji pelayanan. Untuk 

mengukur dimensi kehandalan, peneliti menggunakan beberapa indikator dalam upaya 

mengetahui kualitas pelayanan di Kantor Desa Teluk Kepayang Tanah Bumbu yaitu sebagai 

berikut: 



a. Memiliki standar pelayanan yang jelas 

Sesuai dengan hasil observasi peneliti terkait dengan standar pelayanan yang ada di 

Kantor Desa Teluk Kepayang Tanah Bumbu. Aparatur desa melakukan hal–hal yang 

tercantum dalam service excellent yang digunakan di Kantor Pos Welahan. 

b. Kemampuan dan keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses 

pelayanan Kemampuan dan keahlian petugas dalam mengoperasikan alat bantu 

pelayanan di Kantor Desa Teluk Kepayang yakni petugas mampu menguasai teknologi 

yang ada dalam proses pelayanan publik masih belum optimal. Hal ini sesuai dengan data 

observasi dimana aparatur desa yang ada di Kantor Desa Teluk Kepayang tidak 

semuanya mampu mengoperasikan alat bantu komputer. 

3. Responsibility (Daya Tanggap) 

Daya tanggap (Reliability) merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan 

dengan cepatserta mendengar dan mengatasi keluhan masyarakat. Untuk mengukur dimensi 

daya tanggap di Kantor Desa Teluk Kepayang dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan, 

maka peneliti menggunakan beberapa indikator sebagai berikut: 

a. Merespon setiap masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik 

Merespon masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan 

melakukan salam. Di Kantor Desa Teluk Kepayang, aparatur desa juga melakukan salam 

kepada setiap masyarakat yang datang. 

b. Petugas melakukan pelayanan dengan cepat, tepat dan akuran 

Pemberian pelayanan di kantor desa harus efektif dan efisien sehingga masyarakat 

memperoleh pelayanan yang maksimal dan memuaskan, masyarakat tidak merasa 

mendapatkan pelayanan yang cenderung mengulur-ngulur waktu dalam pelayanan. 

Banyak aparat pemberi pelayanan melakukan pelayanan sesuka hati mereka bahkan 

berdasarkan kedekatan secara pribadi dan hal ini menyebabkan proses pelayanan berjalan 

lambat. Oleh karena itu, pihak pemerintah Desa Teluk Kepayang Tanah Bumbu 

sebaiknya lebih banyak melakukan evaluasi terhadap kinerja dan akuntabilitas aparat 

pelaksana pelayanan umum agar pelayanan umum yang mengutamakan kepuasan 

masyarakat dapat terlaksana. 

c. Merespon keluhan pelanggan 



Merepon keluhan pelanggan, kantor Kepala Desa Teluk Kepayang menyediakan 

kotak saran yang terletak dibagian kiri sebelah pintu masuk. Masyarakat Desa Teluk 

Kepayang banyak yang tidak mengetahui jika kotak saran tersebut memang 

diperuntukkan untuk menampung keluhan mereka. Mereka biasanya menyampaikan 

keluhan yang mereka rasakan kepada keluarga atau orang terdekat mereka. Hal ini 

dikarenakan menurut sebagaian masyarakat keluhan yang mereka keluarkan jarang 

ditanggapi oleh aparatur desa tersebut. 

4. Assurance (Jaminan) 

Dimensi assurance (Jaminan) adalah pengetahuan dan perilaku karyawan yang 

mampu menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan atas pelayanan yang diberikan. 

Untuk mengukur dimensi ini digunakan beberapa indikator dalam upaya mengetahui kualitas 

pelayanan di Kantor Desa Teluk Kepayang, yaitu: Aparatur desa memberikan jaminan tepat 

waktu dalam pelayanan perizinan maupun administrasi kependudukan yang diinginkan oleh 

masyarakat. Namun, waktu untuk pelayanan berbeda-beda tergantung jenis pelayanan yang 

dipilih. Biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan 

memperhatikan: nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan menuntut biaya yang 

terlalu tinggi di luar kewajaran; kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar; dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Empathy (Empati) 

Empati berarti memperhatikan artinya memberi perhatian pribadi kepada masyarakat. 

Untuk mengukur dimensi ini, peneliti menggunakan indikator sebagai berikut: Masyarakat 

dalam pelayanan administrasi publik di kantor desa bisa diibaratkan sebagai raja. Setiap yang 

diinginkan oleh masyarakat haruslah mendapat prioritas utama dan harus sesuai dengan 

keinginan dari masyarakat tersebut. Berdasarkan data observasi menunjukkan bahwa sikap 

aparatur desa di Kantor Desa Teluk Kepayang cukup baik baik, memberikan salam pada 

masyarakat yang akan melakukan pelayanan, sopan dan memberikan pelayanan dengan cepat 

dan tepat. Dalam menjalankan pelayanan publik, kepala desa selalu memerintahkan kepada 

aparatur desa supaya dapat melayani masyarakat dengan baik dan adil, tidak membeda-

bedakan pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat. Misalnya tidak mengutamakan 

orang-orang yang dekat dengan kepala desa maupun aparatur desa lainnya. Namun 

berdasarkan penelitian dilapangan masih adanya masyarakat yang mengeluh terhadap 



pelayanan yang dinilai diskriminatif, sehingga diperlukan peran kepemimpinan kepala desa 

Teluk Kepayang dalam melakukan pembimbingan atau memberikan motivasi kepada 

aparatur desanya supaya dapat memberikan pelayanan yang merata dan mudah terhadap 

masyarakat agar meningkatkan kepuasan masyarakat. 

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanakan Pemerintahan Desa Teluk Kepayang Tanah 

Bumbu Dalam melaksanakan pemerintahannya, Kepala Desa Teluk Kepayang Tanah Bumbu 

mengalami berbagai hambatan-hambatan. 

1. Kondisi Penduduk dan Kesadaran Masyarakat 

Kondisi penduduk Desa Teluk Kepayang yang cukup beragam ini menjadi salah satu 

faktor penghambat yang harus diperhatikan oleh Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. 

Warga yang berprofesi sebagai pebisnis yang serba sibuk dengan urusan bisnisnya tentu 

maunya tau beres saja dengan urusan desa dan sangat sulit untuk didapatkan partisipasinya 

secara langsung dengan memberi tenaga pada setiap kegiatan pemerintahan di desa tapi 

mereka siap memberi bantuan dalam bentuk materi jika. Begitupun dengan warga yang 

berprofesi sebagai petani dengan kondisi ekonomi lemah dan pendidikan yang rendah pasti 

sulit untuk diharapkan partisipasinya dalam bentuk ide pikiran dan materi, dan juga dalam 

pelayanan administrasi pun harus dijelaskan sedetail mungkin tapi mereka semua siap 

menjalankanapa yang diperintahkan atau diaturkan oleh pemerintah 

2. Sarana dan Fasilitas Penunjang 

Faktor penghambat kepala desa untuk melaksanakan tugasnya yaitu sarana dan 

fasilitas penunjang lainnya. Kepala Desa membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam 

menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang 

lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, di mana salah satu faktor itu adalah 

tersedianya kantor desa dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan desa dan sebagai 

tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai 

kegiatan lainnya. Kegiatan masyarakat berdemokrasi dalam pembangunan dipengaruhi oleh 

ketersedianya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam pertemuan atau rapat akan berjalan 

lancar jika tersedianya tempat beserta peralatannya. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana 

sangat menghambat kinerja pemerintah demi terselenggaranya pembangunan. 

 

 



KESIMPULAN 

Peran apartur desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik untukmeningkatkan 

kepuasan masyarakat pada Desa Teluk Kepayang Tanah Bumbu yaitu dengan memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan guna memenuhi harapan, keinginan, 

dan nilai-nilai dalam masyarakat guna mencapai kepuasan pada masyarakat Faktor penghambat 

dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Teluk Kepayang Tanah Bumbu adalah kondisi 

penduduk, kesadaran masyarakat dan sarana serta fasilitas pendukung. 
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