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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik dan apa saja faktor 

pendukung dan faktor penghambat penerapan pelayanan publik di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 
dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam 
penelitian ini adalah 1 orang Kepala Kantor Kecamatan Batu Benawa sebagai informan kunci, 1 orang 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan 1 orang masyarakat pengguna jasa pelayanan sebagai 

informan pendukung. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah telah berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat, namun ada beberapa indikator yang ada 

dalam dimensi Reliability dan Responsiveness belum diterapkan sesuai dengan standar pelayanan. Adapun 
indikator yang belum berjalan sesuai dengan standar pelayanan yaitu (1) Dimensi Reliability (Kehandalan) 

yaitu belum ahlinya pegawai dalam menggunakan alat bantu pelayanan. (2) Dimensi Responsiveness 

(Ketanggapan) yaitu pegawai belum cepat dalam memberikan pelayanan. Faktor penghambat pelaksanaan 
pelayanan publik di Kantor Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu kualitas dan 
kuantitas Sumber Daya Manusia dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah desa. 

 

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Publik, Kecamatan Batu Benawa 

ABSTRACK 

This study aims to find out how the quality of public services is and what are the supporting factors and 

inhibiting factors for the implementation of public services in Batu Benawa District, Hulu Sungai Tengah 
Regency. 

The research is a qualitative descriptive research, which is research that aims to describe and describe 

events and phenomena that occur in the field and present data in a systematic, factual and accurate manner 

regarding the facts or phenomena that occur in the field. Data collection techniques were carried out by 
observation, interview and documentation techniques. The informants in this study were 1 Head of the Batu 

Benawa District Office as a key informant, 1 Head of the General and Personnel Sub-Section and 1 

community service user as a supporting informant. Data analysis in this study uses three components 
consisting of data reduction, data presentation and conclusion drawing. 

The results of the study indicate that the quality of public services in Batu Benawa District, Hulu Sungai 

Tengah Regency has been running as expected by the community, but there are several indicators that exist 
in the dimensions of Reliability and Responsiveness that have not been implemented in accordance with 

service standards. The indicators that have not been running in accordance with service standards are (1) 

Dimensions of Reliability (Reliability), namely that employees are not yet skilled in using service aids. (2) 

Responsiveness dimension, namely employees are not fast in providing services. The inhibiting factors for 
the implementation of public services at the Batu Benawa District Office, Hulu Sungai Tengah Regency, are 

the quality and quantity of Human Resources, the lack of coordination with the village government. 
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PENDAHULUAN 
 Kegiatan administrasi tidak dapat 

dipisahkan dari keberadaan manusia, karena 

administrasi diperlukan di semua bagian 
kehidupan. Begitu pula dengan administrasi 

publik yang diberikan oleh otoritas publik. 

Organisasi administrasi publik adalah usaha 

negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan 
kesetaraan sosial setiap penduduk untuk produk, 

administrasi dan administrasi otoritatif yang 

diberikan oleh koperasi spesialis terbuka. 
Memperluas sifat administrasi publik yang 

diselesaikan oleh kantor-kantor pemerintah saat 

ini semakin menjadi kepentingan  publik. 

Administrasi publik adalah salah satu usaha 
penting yang tidak dapat dilupakan oleh 

pemerintah terdekat karena, seandainya bagian 

bantuan memburuk, secara praktis dapat 
dipastikan bahwa semua bidang akan 

mempengaruhi kelambanan, oleh karena itu perlu 

pengaturan yang matang bahkan perlu dibentuk 
administrasi. prinsip ke daerah lokal sesuai 

kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah lingkungan. 

 Pelayanan publik yang berkualitas atau 
biasa disebut dengan pelayanan prima adalah 

bantuan terbaik yang memenuhi pedoman kualitas 

administrasi. Norma administrasi adalah tolok 
ukur yang digunakan sebagai aturan untuk 

pengangkutan administrasi dan acuan untuk survei 

kualitas administrasi sebagai komitmen dan 
jaminan koperasi spesialis kepada masyarakat 

umum dalam sistem administrasi nilai, cepat, 

sederhana, wajar dan dapat diukur. Sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, bagian standar 

bantuan yang diidentifikasikan dengan alat bantu 
pengukur meliputi prasyarat, teknik, lama 

administrasi, biaya / tarif, kiriman administrasi, 

dan keberatan mengurus. Jika kantor administrasi 

dan yayasan lain dapat menerapkan norma 
kualitas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

kantor dan perusahaan administrasi tersebut telah 

menawarkan kualitas dukungan yang baik. 
 Instansi pemerintah daerah, misalnya 

kecamatan adalah ilustrasi dari kantor 

administrasi yang menyelenggarakan pelayanan 
publik. Sub-wilayah sebagai organisasi spesialis 

publik mempunyai tugas pokok membantu Bupati 

atau Walikota dalam mengarahkan administrasi, 

perbaikan dan masyarakat di wilayah sub-lokal 
sama seperti memperluas kecukupan administrasi 

publik berkaitan dengan administrasi yang hebat 

dan memperbaiki sifat administrasi sebagai 
administrasi atau hibah melalui keterusterangan 

dan norma. administrasi. Berbagai kewajiban sub-

lokal adalah untuk melayani sejauh membuat 
Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran, sertifikat 

tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 

keterangan pindah, pertanahan, izin penebangan 
wilayah setempat, izin keramaian, persetujuan 

arsip, dan program keluarga lainnya. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan 

peneliti menemukan masalah terkait kurangnya 
masyarakat yang datang untuk meminta dilayani 

ke Kantor Kecamatan. Hal itu disebabkan oleh 

sosialisasi yang tidak sampai langsung ke 
masyarakat, Kecamatan hanya menyampaikannya 

pada pemerintahan desa sedangkan pemerintahan 

desanya tidak menyampaikan ke masyarakat. 

 

KAJIAN TEORI 

 

Pengertian Pelayanan 
 Definisi pelayanan menurut Mahmoedin 

(2010), "suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas 

yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai 
akibat adanya interaksi antara konsumen dengan 

karyawan atau hal-hal yang disediakan oleh 

pemberi layanan yang dimaksud untuk 

memecahkan permasalahan konsumen". 
 

Pengertian Pelayanan Publik 

 Menurut Ratminto dan Atik Septi 
Winarsih (2007:5) pengertian pelayanan publik 

atau pelayanan umum adalah ”Pelayanan publik 

atau pelayanan umum dapat dikategorikan sebagai 
semua jenis pelayanan, baik sebagai barang 

terbuka maupun pelayanan publik, yang pada 

tingkat dasar adalah tugas dan dilaksanakan oleh 

organisasi pemerintah pusat, di daerah, dan Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD). upaya untuk mengatasi 

masalah di wilayah setempat dan berkaitan 
dengan pelaksanaan pengaturan hukum dan 

pedoman”. 

 Menurut Hardiyansyah (2011:12) 

mendefinisikan “gagasan bantuan publik adalah 
untuk melayani kebutuhan individu atau jaringan 

atau perkumpulan yang berkepentingan dalam 

perkumpulan, sesuai dengan standar dan sistem 
dasar yang diputuskan dan mengarah pada 

pemberian. pemenuhan untuk mendukung 

penerima manfaat”. 
 Berdasarkan Kebijakan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 

Tahun 2003, definisi dari pelayanan publik adalah 

segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau 

Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang 
dan atau jasa, baik dalam rangka pelaksanaan 



ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 UU No. 
25/2009, yang dimaksud dengan pelayanan publik 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan masyarakat atas jasa dan 

barang yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 
 

Unsur-Unsur Pelayanan Publik 

 Menurut (Daryanto dan Ismanto 
Setyabudi, 2014) unsur-unsur tersebut yaitu: 

a. Penampilan 

Personal dan fisik sebagaimana layanan 

memerlukan syarat seperti wajah harus 

menawan, tutur bahasa yang baik, 

penampilan penuh percaya diri dan busana 

harus menarik. 
b. Tepat waktu dan janji 

Petugas pelayanan dalam menyampaikan 

perlu diperhitungkan janji yang 

disampaikan kepada pelanggan bukan 

sebaliknya selalu ingkar janji. 
c. Kesediaan melayani 

Sebagaimana fungsi dan wewenang harus 

melayani kepada para pelanggan, petugas 

harus benar-benar bersedia melayani 

kepada para pelanggan. 
d. Pengetahuan dan keahlian 

Sebagai syarat untuk melayani dengan 

baik, petugas harus mempunyai 

pengetahuan dan keahlian. 
e. Kesopanan dan ramah 

Petugas pelayanan dituntut untuk adanya 

keramahtamahan  yang standar dalam 

melayan, sabar, tidak egois, dan santun 

dalam betutur kepada pelangggan. 
f. Kejujuran dan kepercayaan 

Dalam penyelenggaraan pelayanan harus 

transparan dari aspek kejujuran. Jujur 

dalam bentuk aturan, jujur dalam bentuk 

pembiayaan dan jujur dalam bentuk 

penyelesaian waktunya. 
g. Tidak rasial 

Pengurusan pelayanan dilarang membeda-

bedakan agama dan aliran politik dengan 

demikian segala urusan harus memenuhi 

jangkauan luas dan merata. 
h. Kesederhanaan 

Prosedur dan tata cara pelayanan kepada 

masyarakat untuk diperhatikan 

kemudahan, tidak berbelit-belit dalam 

pelaksanaan. 

 

Standar Pelayanan Publik 
 Agus Dwiyanto (2009: 309) 

mendefinisikan standar pelayanan publik, 

“Pedoman pertolongan publik dianggap sebagai 
standar, mengingat dalam penggunaan pedoman 

tersebut memasukkan unsur-unsur standar, 

khususnya: ukuran intelektual yang berisi cara 

membina praktik yang dapat membantu asosiasi 
mencapai tujuannya. Asosiasi regulator, jelas, 

mengharapkan untuk menawarkan jenis bantuan 

publik yang fenomenal sesuai permintaan 
masyarakat; regulator, yang berisi permintaan 

kepada individu dari asosiasi untuk 

menyelesaikan ini telah ditetapkan sebelumnya 

praktik, dan pengaturan, berisi saran tegas dengan 
mengatakan bahwa praktik ideal harus dilakukan. 
 

Azas dan Prinsip Pelayanan Publik 

 Azas-azas pelayanan publik menurut 
Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 

sebagai berikut : 

a. Partisipatif. Memberdayakan investasi 
kelompok masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

mempertimbangkan tujuan, persyaratan, dan 
asumsi untuk area lokal. 

b. Kesamaan Hak. Tidak merugikan dalam 

perasaan tidak menindas kebangsaan, ras, 

agama, golongan, orientasi seksual, dan 
status moneter. 

c. Transparansi. Terbuka, sederhana dan 

terbuka untuk semua perkumpulan yang 
membutuhkan dan memberikannya secara 

cukup dan lugas. 

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemasok 

dan penerima manfaat dari administrasi 
publik harus memenuhi hak dan komitmen 

setiap pertemuan. 

e. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan 
kapasitas organisasi spesialis dan penerima 

manfaat dengan berpegang teguh pada 

standar kemahiran dan kecukupan. 
f. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan 

 Menurut Moenir (2015:88) pelayanan 

harus memenuhi beberapa faktor pendukung agar 
pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan 

sebagaimana mestinya, yaitu: 

a. Faktor kesadaran 
Kesadaran kerja merupakan kesadaran dalam 

pelaksanaan tugas yang menjadi 

tanggungjawabnya yang menyangkut 

penyelesaian dan pemberian hasil laporan 



kerja yang tepat dalam usaha meningkatkan 

hasil kerja. 
b. Faktor aturan 

Aturan pada sebuah organisasi memiliki 

fungsi untuk mengikat semua pegawai agar 
dapat berjalan sesuai dengan aturan, sehingga 

nantinya organisasi tersebut bisa memiliki 

arah dan tujuan. 

c. Faktor organisasi  
Organisasi melakukan pengaturan struktur 

yang menggambarkan hierarki pertanggung 

jawaban, pembagian kerja yang berdasarkan 
keahlian dan fungsinya pada masing-masing 

bagian sesuai dengan tugas yang ditetapkan 

serta usaha pengembangan organisasi. 

d. Faktor pendapatan 
Faktor pendapatan mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

e. Faktor kemampuan dan keterampilan 
Faktor ini mempengaruhi kualitas pelayanan 

karena pada umumnya para karyawan yang 

mempunyai kemampuan dan keterampilan 
inilah yang menjalankan tugas di bidang 

pelayanan dan berhadapan langsung dengan 

masyarakat. 

f. Faktor sarana pelayanan 
 Di dalam suatu pelayanan pelayanan 

biasanya terdapat kendala-kendala yang 

menyebabkan pelayanan tidak berjalan dengan 
maksimal. Penghambat pelayanan publik menurut 

Moenir (2015:40) yaitu : 

a. Kurangnya kesadaran 
b. Sistem tidak ada 

c. Pengorganisasian belum serasi 

d. Pendapatan pegawai yang kurang 

e. Kemampuan pegawai tidak memadai 
f. Tidak tersedianya pelayanan yang memadai 

 

Kualitas Pelayanan Publik  

 Amin Ibrahim (2008: 22) menyatakan 

bahwa, “Kualitas pelayanan publik adalah kondisi 

unik yang diidentifikasikan dengan item, 
administrasi, individu, ukuran dan iklim dimana 

penilaian kualitas diselesaikan pada saat bantuan 

publik terjadi”.  
 Masyarakat akan merasa puas apabila 

mereka medapatkan suatu pelayanan yang 

berkualitas A.S Moenir mengemukakan pendapat 

mengenai konsep pelayanan yang efektif sebagai 
suatu pelayanan yang berkualitas menurut A.S 

Moenir (2006:204) adalah "Pelayanan yang cepat, 

menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, 
mengikuti siklus dan metode yang telah 

ditetapkan”. 

 

Dimensi Kualitas Pelayanan Publik 

 Menurut Zeithaml dkk dalam 

Hardiyansyah (2011: 46) kualitas pelayanan 
publik dapat diukur dari 5 dimensi yaitu: 

a. Tangible (Berwujud) terdiri atas indikator : 

1) Penampilan pegawai dalam melayani 
konsumen. 

2) Kenyamanan tempat melakukan 

pelayanan. 

3) Kemudahan dalam proses pelayanan. 
4) Kedisiplinan pegawai dalam melayani. 

5) Penggunaan alat bantu dalam pelayanan. 

b. Reliability (Kehandalan) terdiri atas  
indikator : 

1) Kecermatan pegawai dalam melayani. 

2) Memiliki standar pelayanan yang jelas. 

3) Kemampuan menggunakan alat bantu 
pelayanan. 

4) Keahlian pegawai menggunakan alat 

bantu pelayanan. 
c. Responsiveness (Ketanggapan) terdiri atas 

indikator : 

1) Menanggapi setiap konsumen 
2) Layanan yang cepat dan tepat 

3) Pegawai melakukan pelayanan dengan 

tepat waktu 

4) Respon keluhan konsumen 
d. Assurance (Jaminan) terdiri atas indikator : 

1) Jaminan tepat waktu pelayanan 

2) Jaminan kepastian biaya dalam 
pelayanan 

e. Empathy (Empati) terdiri atas indikator : 

1) Mendahulukan kepentingan pengguna 
layanan. 

2) Melayani dengan sikap ramah dan sopan 

santun. 

3) Tidak diskriminasi  
4) Melayani dan menghargai setiap 

konsumen. 

 
 

METODE PENELITIAN 

 
Metode  

 Jenis yang digunakan ini adalah kualitatif. 

Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan 
data secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai data yang ada dilapangan. Penelitian 

deskriptif kualitatif ini untuk menggambarkan, 

melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan 
menjawab secara lebih rinci persoalan yang akan 

diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin 

seorang individu, atau kelompok atau suatu 
kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia 

merupakan instrument penelitian dan hasil 

penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan 
yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali 



data dan menganalisis hasil dilapangan mengenai 

kualitas pelayanan publik di Kecamatan Batu 
Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

 

Tipe Penelitian 
 Tipe penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.  Tipe 

penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk 

mendeskripsikan menganalisis, dan 
menggambarkan suatu kondisi, situasi, dari data-

data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara 

atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti 
dan terjadi di lapangan. 

Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan 

Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 

Provinsi Kalimantan Selatan yang beralamat di Jl. 

Tanjung Pura No. 17 Pagat.Selatan. 

 
Informan Penelitian 

 Informan penelitian dipilih secara 

purposive sampling, yaitu sampel penelitian 

didasarkan pada pertimbangan bahwa informan 
penelitian dapat memberikan informasi penting 

dalam fokus penelitian. Subjek penelitian ini 

terdiri informan kunci dan informan pendukung. 
 Jadi Informan dalam penelitian ini yaitu 

Camat Batu Benawa sebagai informan kunci 

sedangkan untuk informan pendukung yaitu 
Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian dan 

1 orang pengguna layanan atau masyarakat yang 

pernah melakukan pelayanan di Kecamatan Batu 

Benawa. 

 
Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah dengan teknik: 

a. Wawancara 

 Wawancara dipilih dalam penelitian ini 
bertujuan untuk memperoleh data secara 

lengkap mengenai penerapan pelayanan 

publik di Kantor Kecamatan yang 
dilaksanakan oleh pegawai dan masyarakat. 

Teknik wawancara dilaksanakan dengan 

menyiapkan pedoman yang berisi beberapa 

pertanyaan atau pernyataan yang memuat 
pokok-pokok masalah yang akan diteliti. 

b. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan suatu teknik 
pengumpulan data dengan mengumpulkan 

dokumen serta laporan yang mendukung 

penelitian. Teknik ini digunakan untuk 
memperoleh data tertulis yang berhubungan 

dengan penelitian.terpilih. 

 

Analisis Data 

1. Reduksi Data 
 Reduksi data adalah proses 

penyederhanaan data dari penelitian yang 

akan disaring dengan sejumlah tahapan karena 
yang dibutuhkan peneliti tidak dapat ditulis 

semua. Data yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi 

merupakan data mentah dari lapangan. 
2. Penyajian Data  

 Penyajian data adalag proses menggali 

data dengan menganalisa beberapa data yang 
sudah tersusun dengan memberikan penarikan 

kesimpulan. Setelah data sudah secara rinci 

selanjutnya membahas data yang telah 

disajikan tersebut. 
3. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan merupakan tahap 
akhir dalam penelitian ini dengan melihat 

hasil dari reduksi data tetap yang mengacu 

pada tujuan analisis yang hendak dicapai. 

Tujuan dari tahap ini ialah mencari makna 
data yang dikumpulkan dengan mencari 

persamaan, hubungan, atau perbedaan untuk 

penarikan kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Batu 

Benawa 

 Pengukuran kualitas pelayanan publik di 

Kecamatan Batu Benawa dilaksanakan 

berdasarkan teori dari Zeithaml dkk yaitu kualitas 

pelayanan publik ditentukan dengan lima dimensi 
yaitu  Tangible (Berwujud), Reliability 

(Kehandalan), Responsiveness (Ketanggapan), 

Assurance (Jaminan), dan Empathy (Empati). 
Hasil dan analisis penelitian kualitatif terhadap 

masing-masing dimensi kualitas pelayanan dapat 

diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut : 

 

Dimensi Tangible (Berwujud) 

 Dalam mewujudkan kualitas pelayanan 
publik perlu adanya dimensi ini yang merupakan 

kemampuan pegawai dalam menunjukkan 

eksistensinya pada masyarakat. Pada penelitian ini 
dimensi tangible ditentukan dengan indikator-

indikator yaitu penampilan pegawai saat 

memberikan pelayanan, kenyamanan tempat 

pelayanan, kemudahan dalam proses pelayanan, 
kedisiplinan pegawai dalam melayani, dan 

penggunaan alat bantu pelayanan. Pelayanan 

publik yang ada di Kantor Kecamatan Batu 
Benawa sudah menerapkan dimensi tangibel ini 

beserta dengan indikatornya. Penilaian terhadap 

kualitas pelayanan sudah berjalan sesuai dengan 



yang diharapkan oleh pengguna layanan atau 

masyarakat. Pada pelaksanaan indikator selama 
ini juga sudah sesuai harapan, dalam 

berpenampilan sudah rapi dan bersih, untuk 

kenyamanan tempat ruangan pelayanan sudah 
dilengkapi dengan pendingin (AC) dan tempat 

duduk yang cukup banyak. Kemudahan pelayanan 

juga sudah diberikan dengan menempel prosedur-

prosedur dan informasi-informasi di depan 
ruangan pelayanan. Terkait kedisiplinan pegawai, 

juga sudah cukup disiplin pegawai datang tepat 

waktu dan alat bantu pelayanan yang sudah 
dilengkapi dengan teknologi yang mumpuni. 

Dimensi Reliability (Kehandalan) 

 Dimensi ini merupakan kemampuan 

pegawai dalam memberikan pelayanan secara 
cepat, tepat, dan terpercaya. Kehandalan pegawai 

dalam melayani sangat membantu masyarakat 

dalam mengurus keperluannya dengan cepat dan 
mudah. Kehandalan dapat dilihat dengan 

indikator-indikator yaitu ketelitian dalam 

melayani, kemampuan dan keahlian pegawai 
dalam menggunakan alat bantu pelayanan. Setiap 

pegawai diharapkan memiliki kemampuan, 

keahlian, ketelitian, dan professional dalam 

bekerja.  
 Pada pelaksanaannya masih terdapat 

indikator yang belum terpenuhi seperti keahlian 

petugas dalam menggunakan alat bantu pelayanan 
misalnya alat bantu kamera guna pembuatan KTP 

yang masih sangat minim yang ahli hanya satu 

orang. Jadi apabila pegawai tersebut berhalangan 
hadir maka kegiatan pelayanan akan terhambat 

dan tidak dapat dilakukan secara maksimal. 

Dalam pelaksanaan pelayanan, masyarakat bisa 

melihat dan menilai terkait kinerja dan 
kemampuan pegawai dalam memberikan 

pelayanan. Keahlian pegawai di Kantor 

Kecamatan Batu Benawa  sangat diperlukan 
karena ini akan menjadi salah satu penentu 

keberhasilan pelayanan. Permasalahan terbatas 

nya pegawai yang mempunyai keahlian tentunya 

harus menjadi perhatian penyedia layanan, karena 
SOP tidak akan berjalan sesuai harapan jika tidak 

diimbangi dengan kehandalan atau keahlian 

pegawai yang baik dalam memberikan pelayanan. 
 

Dimensi Responsiveness (Ketanggapan) 

 Dimensi ini merupakan kemampuan 
pegawai pelayanan dalam menanggapi yang baik 

setiap keluhan dari masyarakat. Ketanggapan 

pegawai terhadap keperluan masyarakat ini 

menjadi salah satu yang mendukung keberhasilan 
pelayanan, karena untuk terciptanya peningkatan 

kualitas pelayanan yang semakin baik perlu 

adanya pelaksanaan pelayanan yang didasari oleh 

sikap dan komitmen untuk memberikan pelayanan 

dengan sebaik-baiknya. Penilaian kualitas 
pelayanan publik di Kantor Kecamatan Batu 

Benawa pada dimensi ini dengan indikator-

indikator yaitu merespon setiap pengguna 
layanan, pegawai melakukan pelayanan dengan 

cepat dan tepat, pegawai melakukan pelayanan 

dengan waktu yang tepat, dan semua keluhan 

ditanggapi oleh pegawai pelayanan. Pada 
pelaksanaan pelayanan publik di Kantor 

Kecamatan Batu Benawa sudah menerapkan 

dimensi reliability. Pelaksanaan indikator sudah 
dilakukan sesuai dengan yang diharapkan oleh 

masyarakat. 

 

Dimensi Assurance (Jaminan) 
 Dimensi ini merupakan kemampuan 

pegawai dalam memberikan jaminan dan 

kepastian yang mencakup pengetahuan, 
kemampuan, dan kesopansantunan pegawai dalam 

upaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pelayanan yang diberikan.  
 Pada pelaksanaan pelayanan publik di 

Kantor Kecamatan Batu Benawa sudah 

menerapkan dimensi assurance beserta 

indikatornya. Penilaian kualitas pelayanan publik 
yang sudah berjalan sesuai yang diharapkan oleh 

masyarakat indikatornya yaitu pegawai 

memberikan jaminan kepastian waktu pelayanan 
dan pegawai memberikan jaminan kepastian biaya 

pelayanan. Jaminan terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh pegawai pelayanan sangat 
ditentukan oleh kinerja pelayanan, sehingga akan 

menimbulkan kepuasan apabila pegawai 

pelayanan mampu memberikan pelayanan yang 

handal dan profesional. Sifat bisa dipercaya harus 
dimiliki oleh setiap pegawai agar masyarakat 

diberi jaminan pelayanan kemampuan 

kepercayaan yang tinggi dalam memberikan 
pelayanan. 

 

Dimensi Empathy (Empati) 

 Dimensi ini memberikan perhatian dan 
bersifat individual yang diberikan pada 

masyarakat dengan upaya memahami keinginan 

atau keperluan dari masyarakat, pegawai 
diharapkan memiliki kemampuan untuk 

pengertian, memahami kebutuhan masyarakat 

secara spesifik. Secara singkat diartikan usaha 
mengetahui dan mengerti keperluan pengguna 

layanan atau masyarakat secara pribadi. 

 Pada pelaksanaan pelayanan publik di 

Kantor Kecamatan Batu Benawa sudah 
menerapkan dimensi empathy beserta 

indikatornya. Penilaian kualitas pelayanan publik 

yang sudah berjalan sesuai yang diharapkan 
masyarakat indikatornya yaitu mendahulukan 



kepentingan masyarakat daripada kepentingan 

pribadi, pegawai melayani dengan sopan santun, 
pegawai melayani tidak diskriminatif atau 

membeda-bedakan, dan pegawai melayani dengan 

menghargai setiap masyarakat.  
 Pada pelaksanaannya pegawai sudah 

melaksanakan pelayanan dengan ramah dan sopan 

santun karena sudah mempunyai etika pelayanan 

yang diterapkan di Kantor Kecamatan Batu 
Benawa adalah 5s yaitu senyum, salam, sapa, 

sopan, dan sabar. Keramahan dan sopan santun 

adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk 
keberhasilan pelayanan. Misalnya memberikan 

senyuman, dengan tersenyum maka masyarakat 

akan merasa diperhatikan dan akan menimbulkan 

rasa nyaman terhadap pelayanan yang sudah 
diberikan oleh pegawai pelayanan. 

 

Faktor Pendukung Dalam Pelayanan Publik 
 Dalam setiap pelayanan tentunya terdapat 

faktor pendukung diantaranya yaitu Kantor 

Kecamatan Batu Benawa mempunyai penggerak 
dan pemberi motivasi bagi pegawainya dalam 

memberikan pelayanan terbaik, ikhlas, dan tidak 

mengharapkan imbalan materi karena sudah digaji 

pemerintah dan merupakan suatu kebanggaan 
dapat melayani dengan baik. Selain penggerak 

dan pemberi motivasi, pegawai juga mengadakan 

rapat koordinasi atau evaluasi setiap tiga bulan 
terkait bagaimana pelayanan yang sudah berjalan. 

Dengan adanya evaluasi maka disitu pegawai 

dapat memberikan saran atau masukan jika 
pegawai masih belum bisa melakukan pelayanan 

dengan baik. 

 Faktor lain yang mendukung terwujudnya 

kualitas pelayanan publik adalah mempunyai 
tempat yang nyaman dan fasilitasi dengan dengan 

berbagai alat-alat bantu yang canggih. Selain itu 

juga, memiliki sumber daya pegawai yang masih 
muda sehingga pelayanan dapat berjalan secara 

optimal. 
 
Faktor Penghambat Dalam Pelayanan Publik 

 Selain faktor pendukung tentunya terdapat 

faktor penghambat, dalam proses pelayanan 
publik tidak selalu berjalan sesuai yang 

diharapkan masih ada faktor yang menghambat 

proses pelayanan publik, diantaranya koordinasi 

dengan pemerintah Desa. Ketika pihak Kecamatan 
memberikan informasi terkait dengan jenis dan 

produk pelayanan kepada pemerintah desa 

terkadang informasi tersebut tidak disampaikan 
kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak 

mengetahui informasi yang diberikan dari pihak 

Kecamatan. 
 Faktor lain yang mempengaruhi 

pelaksanaan tugas pelayanan yaitu minim nya 

pegawai yang mempunyai keahlian dalam 

menggunakan alat bantu pelayanan, ini 
berpengaruh karena jika pegawai yang 

mempunyai keahlian itu tidak bisa masuk maka 

pelayanan menjadi terhambat. 
 

Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Kualitas pelayanan publik di Kecamatan 

Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah sudah cukup baik, tapi ada 

beberapa indikator yang sesuai dengan 

standar pelayanan yaitu sedikitnya 

pegawai yang ahli dalam menggunakan 
alat bantu pelayanan dan pegawai belum 

terlalu cepat dalam memberikan 

pelayanan. 
2. Faktor pendukung pelayanan publik di 

Kecamatan Batu Benawa yaitu 

Mempunyai penggerak dan pemberi 

motivasi bagi pegawainya dalam 
memberikan pelayanan terbaik, ikhlas, 

dan tidak mengharapkan imbalan materi 

karena sudah digaji pemerintah dan 
merupakan suatu kebanggaan dapat 

melayani dengan baik. Selain penggerak 

dan pemberi motivasi, pegawai juga 
mengadakan rapat koordinasi atau 

evaluasi setiap tiga bulan terkait 

bagaimana pelayanan yang sudah 

berjalan. Faktor lain mempunyai tempat 
yang nyaman dan fasilitas alat bantu 

pelayanan yang  

3. Faktor penghambat pelayanan publik di 
Kecamatan Batu Benawa yaitu koordinasi 

dengan pemerintah Desa. Ketika pihak 

Kecamatan memberikan informasi terkait 
dengan jenis dan produk pelayanan 

kepada pemerintah desa terkadang 

informasi tersebut tidak disampaikan 

kepada masyarakat. Sehingga masyarakat 
tidak mengetahui informasi yang 

diberikan dari pihak Kecamatan. minim 

nya pegawai yang mempunyai keahlian 
dalam menggunakan alat bantu pelayanan, 

ini berpengaruh karena jika pegawai yang 

mempunyai keahlian itu tidak bisa masuk 

maka pelayanan menjadi terhambat. 

 

Saran 

1. Kecamatan Batu Benawa perlu 
memberikan pelatihan kepada pegawai 

pelayanan yang belum mampu untuk 



mengoperasikan alat bantu yang sudah 

tersedia dalam memberikan pelayanan. 
2. Kecamatan Batu Benawa lebih baik 

melakukan sosialisasi memberikan  

informasi-informasi terkait pelayanan 
yang tersedia secara langsung ke 

masyarakat tidak melalui perantara 

Pemerintahan Desa untuk menyampaikan, 

karena bisa saja berhenti sampai disitu 
tidak sampai ke masyarakat. 

3. Kecamatan Batu Benawa harus terus 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, 
jangan merasa puas dengan yang sudah 

berjalan. 
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