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Abstract 

 The aim of this study is to evaluate the quality of passport service in Maspion Square Passport Service Unit 
owned by Immigration Office Class I Surabaya. The high demand of passport makes Immigration Office innovate by 
adding Passport Service Unit that located separatedly from Immigration Office Class I Surabaya. Despite the splitting 
has been done, there are still many public complaints related to the passport service in the Maspion Square Passport 
Service Unit. To find out the service quality of Maspion Square Passport Service Unit, there are five dimentions of 
service from Zeithaml, Berry and Parasuraman namely tangibles dimention, reliability, responsiveness, assurance, and 
empathy. 
 The method used in this study is descriptive qualintative. the technique of determining informants use 
purposive to get in-depth information from informants who knows the focus of study, and continued with snowball 
technique to get variations of the answer, the author also uses accidental sampling technique, which makes the 
applicant's passport as an informant. 
 The result of this study is that service in Maspion Square Passport Service Unit in not fully qualified. This is 
shown in the deepening of each dimention that there are still dimention that has not fulfill te indicators, namely tangible 
dimention, responsiveness, and assurance. 

Keywords: Public service, service quality, immigration, Passport Service Unit. 

 

PENDAHULUAN 
 Dewasa ini, mobilitas masyarakat yang 
semakin tinggi menuntut pemerintah untuk 
menyediakan fasilitas guna menunjang kemudahan 
mobilitas masyarakat. Mobilitas masyarakat yang 
dimaksud ialah tidak hanya berpindah dari satu daerah 
ke daerah lain melainkan juga antar negara. Apalagi 
saat ini pola konsumsi masyarakat yang bergeser dari 
non-leisure menjadi leisure, yang mana dari konsumsi 
kebutuhan rumah tangga begeser menjadi konsumsi 
rekreasi baik dalam negeri maupun mancanegara. Hal 
tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala 
Badan Pusat Statistik Kecuk Suhariyanto usai 
konferensi pers terkait pertumbuhan ekonomi 
Indonesia pada kuartal III 2017 . Keadaan tersebut 
menjadi salah satu faktor yang mengharuskan 
pemerintah menyediakan fasilitas yang mumpuni 
dalam kegiatan mobilitas masyarakat. Fasilitas tersebut 
salah satunya yakni pelayanan publik yang berkaitan 
dengan kegiatan mobilitas masyarakat. Layanan 
Imigrasi yang berupa layanan paspor dan layanan 
keimigrasian lainnya, pelayanan keimigrasian 
merupakan salah satu prioritas pelayanan publik yang 
dituntut untuk memberikan layanan yang prima, 

mengingat keimigrasian memiliki tugas dalam bidang 
perlintasan negara. Dalam pelayanan keimigrasian 
salah satunya pelayanan pembuatan paspor merupakan 
yang seringkali dibutuhkan oleh masyarakat.  
Pelayanan paspor merupakan pelayanan yang 
memerlukan perhatian khusus, hal ini karena 
menyangkut dengan mobilitas masyarakat ketika akan 
pergi ke mancanegara. Selain itu kebutuhan 
masyarakat akan kemudahan dalam mengurus 
dokumen perjalanan luar negeri atau paspor menjadi 
hal yang mutlak dalam pelayanan. Sehingga dengan 
akses yang mudah untuk membuat paspor juga akan 
memudahkan masyarakat untuk bermobilitas taraf 
internasional dan hal tersebut mampu mendorong 
proses pembangunan melalui kerjasama misalnya. 
 Dalam UU nomor 9 Tahun 1992 pasal 2 
dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak 
untuk melakukan perjalanan ke luar atau masuk 
wilayah Indonesia. Selanjutnya pada pasal 3 dijelaskan 
bahwa setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah 
Indonesia wajib memiliki Surat Perjalanan. Dari pasal 
tersebut disimpulkan bahwa masyarakat yang akan 
melakukan perjalanan ke luar Indonesia harus memiliki 
surat perjalanan yakni paspor dan atau visa. Sehingga 
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disini peran Kantor Imigrasi sebagai penyedia 
pelayanan publik berupa penerbitan paspor sangat 
penting.   
 Sejak tiga tahun terakhir permohonan paspor 
di Indonesia terus meningkat. Menurut Kepala Bagian 
Humas dan Umum Dirjen Imigrasi, Agung Sampurno 
tingginya permohonan paspor ialah adanya perubahan 
perilaku masyarakat dalam melakukan perjalanan ke 
luar negeri. Didukung pula perkembangan bisnis travel 
yang menyediakan paket perjalanan murah ke luar 
negeri, perubahan tren jamaah haji menjadi umrah, 
WNI yang bekerja ke luar negeri. Peningkatan 
permohonan paspor dapat dilihat pada statistik dibawah 
ini : 

Tabel I. 2 
Jumlah Pemohon Paspor di Indonesia Tahun 2015-

2017 
No. Tahun Jumlah Pemohon 

Paspor 
1. 2015 2.878.099 
2. 2016 3.032.000 
3. 2017 3.093.000 

sumber: www.setkab.go.id  (diolah) 
 
 Berdasarkan tabel I.2 dapat disimpulkan 
bahwa permohonan paspor yang semakin meningkat 
setiap tahunnya, dari realita tersebut tentu akan 
menuntut kualitas pelayanan pembuatan paspor. Di 
Indonesia sendiri, pembuatan paspor dilakukan di 
Kantor Imigrasi yang mana saat ini Indonesia memiliki 
sebanyak 125 Kantor Imigrasi yang tersebar di 
berbagai provinsi di Indonesia. Kantor Imigrasi dibagi 
menjadi beberapa kelas, yakni Kantor Imigrasi Kelas I 
Khusus, Kantor Imigrasi Kelas I, Kantor Imigrasi 
Kelas II dan Kantor Imigrasi III. Pebedaan dari kelas 
Kantor Imigrasi ialah perbedaan beban kerja dan juga 
lokasi Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus 
terletak di Ibukota atau provinsi, Kantor Imigrasi Kelas 
II terletak di Kabupaten atau Kota dan Kantor Imigrasi 
Kelas III terletak di daerah-daerah tertentu. Disisi lain 
pemohon paspor yang tinggi seringkali menimbulkan 
berbagai permasalahan dalam pembuatan paspor di 
berbagai Kantor Imigrasi. Hal tersebut terjadi 
dikarenakan tingginya pemohon paspor dan keadaan 
fasilitas maupun sumberdaya yang memadai.  
 Jumlah pemohon paspor yang tinggi dan 
ketika tidak diiringi dengan sistem ataupun aparatur 
yang memadai maka akan menjadikan permasalahan 
lain. Permasalahan lain yang muncul dalam pelayanan 
publik khususnya di Kantor Imigrasi seperti pungutan 
liar (pungli) hingga calo. Bahkan Ombudsman 
menyatakan bahwa Kantor Imigrasi termasuk dalam 
instansi pelayanan publik yang menjadi sarang pungli. 
 Realita akan permohonan paspor oleh 
masyarakat selalu tinggi membuat pelayanan imigrasi 
dituntut untuk melakukan suatu inovasi. Inovasi 
keimigrasian sudah sering dilakukan seperti halnya 
inovasi layanan berbasis online, inovasi one stop 
service, hingga pembentukan unit-unit layanan seperti 
unit layanan paspor. Inovasi-inovasi tersebut dilakukan 

oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk 
menyelenggarakan pelayanan keimigrasian yang 
semakin baik dan memudahkan segala urusan 
keimigrasian sesuai dengan harapan masyarakat. Hal 
tersebut mengingat peran imigrasi yang begitu penting 
sebagai garda terdepan suatu negara.  
 Salah satu layanan imigrasi yang seringkali 
dibutuhkan oleh masyarakat ialah layanan paspor, 
sebagaimana data yang ditunjukan pada tabel I.2 
tingginya pemohon paspor yang setiap tahun semakin 
naik. Dalam hal tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi 
selain melayani paspor di Kantor Imigrasi juga 
membentuk Unit Layanan Paspor. Unit Layanan 
Paspor umumnya dimiliki di Kantor Imigrasi yang 
berada pada tingkat Kelas I dan Kelas I Khusus yang 
mana memiliki beban kerja yang lebih banyak 
dibandingkan Kantor Imigrasi Kelas II maupun III. 
Kantor Imigrasi di Indonesia yang memiliki Unit 
Layanan Paspor adalah berikut ini: 

Tabel I. 3 
Data Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi di 

Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: www.imigrasi.go.id (diolah) 

 Pada tabel I.3 telah ditunjukan data mengenai 
persebaran Kantor Imigrasi Kelas I dan Kelas I Khusus 
yang memiliki Unit Layanan Paspor. Berdasarkan tabel 
tersebut terdapat 10 kantor imigrasi yang membuka 
Unit Layanan Paspor Unit Layanan Paspor yang 
dimaksud adalah Unit Layanan Paspor tambahan yang 
berada diluar Kantor Imigrasi. Hal tersebut 
dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan akan 
tingginya permohonan paspor di Kantor Imigrasi yang 
bersangkutan. Berikut data tentang jumlah pemohon 
paspor di 10 Kantor Imigrasi tersebut. 
 

 

 2 

http://www.setkab.go.id/
http://www.imigrasi.go.id/


  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar I. 1 

 Jumlah Pemohon Paspor 48 Halaman 
Sumber: www.data.go.id (diolah) 
 Data tersebut merupakan data jumlah 
pemohon paspor 48 halaman yang ada di 10 Kantor 
Imigrasi di kota-kota terbesar di Indonesia, termasuk 
juga ibukota provinsi. Jumlah pemohon tertinggi 
pertama yakni terdapat di Kantor Imigrasi Jakarta 
Selatan dan kemudian Kantor Imigrasi Bandung dan 
ketiga adalah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus 
Surabaya.   
 Pembentukan Unit Layanan Paspor 
merupakan upaya dari Direktorat Jenderal 
Keimigrasian dalam mengatasi tingginya kebutuhan 
pelayanan paspor. Namun, realita yang ada masih 
banyak berbagai sengkarut permasalahan paspor di 
berbagai daerah termasuk pada Kantor Imigrasi yang 
memiliki Unit Layanan Paspor yang telah disebutkan 
sebelumnya. Berikut rangkuman berbagai pemberitaan 
negatif terkait permasalahan pelayanan paspor:  
• Layanan Paspor terganggu karena ada 72.000 

permohonan fiktif, pada berita tersebut dijelaskan 
bahwa terdapat puluhan oknum masyarakat yang 
melakukan pendaftaran fiktif. Sehingga, 
mengganggu sistem aplikasi antrean paspor  

• Calo Paspor dan Pungli Tetap Eksis, praktik 
pungutan luar dan praktik-praktik percaloan masih 
marak di kantor-kantor Imigrasi, khususnya untuk 
pembuatan izin tinggal dan paspor. Ombudsman 
menemukan kelemahan pelayanan publik pada 
instansi keimigrasian seperti, ketidakjelasan waktu 
penyelesaian, praktik pungli, masih adanya calo 
yang beroperasi di Kantor Imigrasi serta 
ketidakjelasan sistem antrean  

• Paspor Online Bermasalah Membuat Dampak 
Buruk pada Sistem yang Lain, berdasarkan laporan 
dari salah satu pemohon e-paspor yang kesulitan 
mendapatkan layanan e-paspor. Pada saat itu 
Kantor Imigrasi yang ditunjuk untuk melayani e-
paspor selalu kehabisan blanko permohonan. 
Namun, ketika masyarakat yang bersangkutan 
menghubungi calo, justru calo tersebut memiliki 
blanko terkait e-paspor  

 Pelayanan paspor menjadi isu yang menarik 
untuk diteliti, hal tersebut dikarenakan pada proses 

pelayanan paspor yang masih banyak berbagai 
permasalahan seperti yang telah disebutkan 
sebelumnya. Permasalahan pelayanan paspor tersebut 
tidak hanya dirasakan pada satu atau dua Kantor 
Imigrasi namun hampir pada seluruh Kantor Imigrasi 
di Indonesia. Pada penelitian ini dipilih lokasi 
penelitian di Unit Layanan Paspor Maspion Square 
milik Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya. 
Dimana, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya 
yang berada di Ibukota Provinsi yang statusnya 
dinaikkan kelasnya dari Kelas I menjadi Kelas I 
Khusus sejak tanggal 10 Mei 2006 berdasarkan 
keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: M.01-
PR.07.04 tahun 2006. Hal tersebut tentu saja membuat 
peningkatan beban kerja dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Terlebih Kantor Imigrasi Kelas I 
Surabaya merupakan Kantor Imigrasi yang terletak di 
Ibukota Provinsi membuat mereka dihadapkan dengan 
banyaknya jumlah masyarakat yang membutuhkan 
pelayanan keimigrasian. Dapat dilihat pada gambar I.1 
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya menduduki 
peringkat ketiga pemohon paspor tertinggi dan 
merupakan satu-satunya Kantor Imigrasi yang terletak 
di provinsi Jawa Timur yang memiliki pemohon paspor 
tertinggi. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I 
Khusus Surabaya sendiri meliputi Kota Surabaya 
dengan 21 kecamatan, Kabupaten Sidoarjo yang terdiri 
dari 17 kecamatan, Kota Mojokerto yang terdiri dari 2 
kecamatan, Kabupaten Mojokerto yang meliputi 17 
kecamatan serta Kabupaten Jombang meliputi 19 
kecamatan . Wilayah kerja tersebut belum termasuk 
dengan pemohon yang berasal dari daerah lain yang 
menginginkan pelayanan paspor di Kantor Imigrasi 
Kelas I Khusus Surabaya. Pelayanan imigrasi yang 
acapkali menjadi kebutuhan ialah pelayanan 
pembuatan paspor, yang mana pemohon paspor setiap 
harinya mencapai ratusan orang. Pada satu tahun 
terakhir yakni Tahun 2017 Kantor Imigrasi Kelas I 
Khusus Surabaya mendapati permohonan dari 
masyarakat pemohon paspor dengan jumlah yang 
cukup tinggi. Berikut data jumlah pemohon paspor di 
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya pada tahun 
2017. 
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Tabel I. 1 
Jumlah Pemohon Paspor Tahun 2017  
di Kantor Imigrasi Khusus Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bidang Informasi Sarana dan Komunikasi 
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya (data diolah) 
 Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah 
pemohon paspor yang tinggi di Kantor Imigrasi Kelas I 
Khusus Surabaya. Jumlah pemohon paspor yang paling 
banyak ialah pemohon paspor dengan jenis paspor 48 
halaman. Setiap harinya kuota pemohon paspor yang 
disediakan adalah 500 pemohon, namun kuota tersebut 
masih belum mampu untuk mengatatasi kebutuhan 
masyarakat akan pembuatan paspor. Realita yang 
terjadi jumlah pemohon paspor lebih banyak dari kuota 
yang disediakan membuat antrian untuk mendapatkan 
layanan pembuatan paspor membludak.  

 Dalam rangka memperbaiki kualitas 
pelayanan keimigrasian pada masyarakat, khususnya 
pelayanan paspor, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus 
Surabaya menerapkan berbagai inovasi. Inovasi 
tersebut salah satunya yakni pembentukan Unit 
Layanan Paspor yang berada di Mall Maspion Square 
Margorejo Surabaya. Pembentukan. Unit Layanan 
Paspor atau ULP merupakan upaya untuk mengatasi 
tingginya jumlah pemrmohonan paspor dengan 
membuka Unit layanan tambahan yang terletak di luar 
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya. Unit 
Layanan Paspor sendiri berfokus pada layanan 
keimigrasian berupa pembuatan paspor dengan jenis 
paspor 48 halaman. Mengingat jenis paspor tersebut 
yang paling tinggi jumlah pemohonnya. Pembentukan 
Unit Layanan Paspor Maspion Square bertujuan untuk 
memecah jumlah pemohon yang tinggi di Kantor 
Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya, yang mana unit ini 
dibuka sejak tahun 2014. 

 Pada penelitian ini penulis memilih lokasi 
penelitian di Unit Layanan Paspor Maspion Square 
dikarenakan merupakan salah satu Unit Layanan 
Paspor yang pertama kali berdiri di provinsi Jawa 
Timur. Terlebih lagi Unit Layanan Paspor Maspion 
Square merupakan milik Kantor Imigrasi Kelas I 

Khusus Surabaya yang memiliki beban kerja yang 
tinggi, selain itu merupakan satu-satunya Unit Layanan 
Paspor yang terletak di pusat perbelanjaan atau mall.  
Hal tersebut dapat menjadi satu kelebihan dari ULP 
milik Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya ini, 
karena tentu saja pusat perbelanjaan atau mall 
merupakan tempat yang selalu ramai dikunjungi oleh 
masyarakat. Selain itu juga dengan fasilitas mall yang 
lengkap dapat menjadi nilai tambah dalam memberikan 
pelayanan paspor. Sehingga dapat lebih dekat kepada 
masyarakat dalam pemberian layanan dan juga 
memudahkan masyarakat dalam melakukan 
permohonan paspor. Namun realita yang terjadi masih 
terdapat keluhan masyarakat terkait fasilitas yang 
terdapat di Unit Layanan Paspor Maspion Square.  

 Tujuan utama dari dibentuknya Unit Layanan 
Paspor Maspion Square adalah untuk menjawab 
kebutuhan pemohon paspor yang begitu tinggi di 
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya. Namun 
realita yang terjadi, masih banyak masyarakat yang 
mengaku kesulitan dalam mendapatkan pelayanan 
paspor di Unit Layanan Paspor Maspion Square. Hal 
tersebut bisa jadi karena kuota yang disediakan 
terbatas, kuota yang disediakan di Unit Layanan Paspor 
Maspion Square per harinya sebanyak 90 pemohon . 
Kuota tersebut masih belum mampu melayani 
banyaknya pemohon paspor pada setiap harinya. Masih 
ada beberapa pemohon paspor yang kecewa karena 
tidak mendapatkan antrian. Berikut ini data mengenai 
keluhan dan laporan mengenai Unit Layanan Paspor 
Maspion Square: 

Tabel I. 5 
Data Kendala dan Laporan mengenai Unit Layanan 

Paspor Maspion Square 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dari berbagai latar belakang yang telah 
dipaparkan dapat disimpulkan bahwa masih banyak  
permasalahan terkait pelayanan paspor serta inovasi 
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Unit Layanan Paspor Maspion Square yang masih 
belum mampu memenuhi berbagai kebutuhan 
pemohon paspor. Untuk itu penelitian ini hendak 
menilai sejauh mana kualitas pelayanan paspor yang 
diberikan oleh Unit Layanan Paspor Maspion Square. 

Kerangka Teori 

Kualitas Pelayanan  
 Parasuraman menyatakan kualitas pelayanan 
adalah ukuran pelayanan yang disampaikan terhadap 
kinerja pelayanan yang diharapkan. Menurut Brady 
dan Conin kualitas pelayanan publik merupakan 
perbandingan antara kenyataan atas pelayanan yang 
diterima oleh publik dengan harapan atas pelayanan 
yang diinginkan .  
 Menurut Ibrahim, kualitas pelayanan publik 
adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan 
produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 
penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya 
pemberian pelayanan publik tersebut .  
 Evans dan Lindsay (1997) menyatakan bahwa 
kualitas pelayanan dapat dilihat dari berbagai sudut. 
Jika dilihat dari sudut pandang konsumen, maka 
kualitas pelayanan selalu dihubungkan dengan sesuatu 
yang baik atau prima. Berbeda apabila kualitas 
dipandang dari sudut ”product based” maka kualitas 
pelayanan dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi 
yang spesifik, dengan variabel pengukuran yang 
berbeda-beda dalam memberikan penilaian kualitas 
sesuai dengan karakteristik produk yang bersangkutan. 
Kualitas pelayanan  jika dilihat dari “user based” 
berarti kualitas pelayanan merupakan suatu yang 
diinginkan oleh pelanggan atau tingkat kesesuaian 
dengan keinginan pelanggan. Sedangkan apabila dilihat 
dari “value based” maka kualitas pelayanan merupakan 
keterkaitan antara kegunaan atau kepuasan dengan 
harga . Kualitas dalam pelayanan publik umumnya 
dipandang dari sudut ‘user based’ yang diartikan 
bagaimana kesesuaian pelayanan yang diberikan oleh 
penyedia layanan dengan harapan penerima layanan 
yakni masyarakat. 
 Parasuraman (1985:43) menyatakan bahwa 
terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi layanan 
yakni expected service dan perceived service. Apabila 
layanan yang diterima sesuai dengan harapan 
pelanggan, maka kualitas layanan dipersepsikan 
sebagai kualitas ideal, namun sebaliknya jika layanan 
yang diterima dianggap lebih rendah dari harapan 
maka kualitas layanan dipersepsikan rendah. 
Penilaian tehadap kualitas pelayanan dilakukan pada 
saat proses pemberian layanan, yakni saat terjadinya 
kontak antara pemberi layanan dengan penerima 
layanan, dari situ akan terlihat kesesuaian pelayanan 
yang diterima pelanggan dengan harapan atau 
keinginannya. 

Dimensi Kualitas Pelayanan Publik 

Dimensi Tangible (bukti fisik) 

 Dimensi tangible berkaitan dengan bukti fisik 
nyata yang terlihat pada saat proses pelayanan. 
Menurut Berry dan Parasuraman dimensi tangible 
meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan 
sarana komunikasi . Selanjutnya Fitzsimmons 
menyatakan bahwa dimensi tangible meliputi 
penampilan pegawai, fasilitas fisik seperti peralatan 
atau perlengkapan yang menunjang pelayanan . Dari 
pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 
tangible merupakan dimensi kualitas pelayanan yang 
paling mudah diketahui karena dapat dilihat dan 
dirasakan secara nyata oleh pengguna layanan. 
Indikator dari dimensi bukti fisik antara lain 
ketersediaan, kelengkapan dan kenyamanan sarana dan 
prasarana yang disediakan oleh penyedia layanan, 
penampilan petugas, serta kedisiplinan petugas  
 Unsur terpenting yang dilihat dalam dimensi 
tangible adalah sarana prasarana disamping sumber 
daya manusia dalam pemberian pelayanan kepada 
pengguna layanan. Pada penelitian ini dimensi tangible 
melihat pada sarana dan prasarana di instansi terkait 
dan juga peralatan yang digunakan dalam proses 
pelayanan. 

Dimensi Reliability (Kehandalan) 
 Dimensi reliability merupakan kemampuan 
penyedia layanan dalam memberikan pelayanan sesuai 
dengan yang dijanjikan dan diatur dalam standar 
pelayanan maupun perarturan yang berlaku. Menurut 
Fandy Tjiptono dalam Hardiyansyah menyatakan 
bahwa kehandalan yakni kemampuan memberikan 
pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan 
memuaskan . 
 Pada instansi penyedia pelayanan wajib untuk 
menerapkan standar pelayanan publik, hal tersebut 
untuk menjamin kualitas pelayanan yang diterima oleh 
pengguna layanan. Fungsi dari standar pelayanan 
publik adalah sebagai arahan dalam bertindak bagi 
institusi penyedia layanan . Selanjutnya, dalam menilai 
kualitas pelayanan publik kemampuan dan keahlian 
pegawai merupakan hal yang penting, hal tersebut 
mengingat sumber daya manusia merupakan pemegang 
kendali dalam suatu pelayanan publik 

Dimensi Responsiveness (Daya Tanggap)  
 Levinne (1990) dalam Hardiyansyah 
menyatakan bahwa responsiveness atau responsivitas 
adalah mengukur daya tanggap penyedia layanan 
terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan 
pelanggan. Hal senada juga diungkapkan oleh 
Fitzsimmons yang menyatakan bahwa responsiveness 
merupakan kesadaran atau keinginan aparatur dalam 
membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang 
cepat . Dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan 
bahwa dimensi responsiveness adalah daya tanggap 
aparatur dalam membantu pengguna layanan. Setiap 
organisasi tentunya memiliki orientasi pada pelanggan, 
hal tersebut tentu harus didukung dengan kesempatan 
dan akses yang mudah dan nyaman bagi para 
pelanggan guna menyampaikan kritik, pendapat, dan 
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keluhan mereka. Dalam suatu pelayanan sebisa 
mungkin untuk menghindarkan terjadinya keluhan. 
Namun apabila terdapat keluhan maka diharuskan 
untuk merancang suatu mekanisme yang dapat 
memastikan bahwa keluhan tersebut dapat ditangani 
secara efektif sehingga permasalahan yang terjadi 
dapat diselesaikan dengan baik . 

Dimensi Assurance (Jaminan) 
 Dimensi assurance merupakan kemampuan 
penyedia layanan dalam memberikan pelayanan agar 
pengguna layanan dapat merasa aman dan percaya 
kepada pemberi layanan. Menurut Berry dan 
Parasuraman, dimensi assurance mencakup 
kemampuan kesopamam, dan sifat yang dapat 
dipercaya yang dimiliki aparatur dan bebas dari 
bahaya, resiko atau keragu-raguan . 
 Untuk menilai dimensi ini Hardiyansyah 
mengemukakan indikator yang dapat digunakan yakni  

a. Petugas memberikan jaminan waktu dalam 
pelayanan 

b. Petugas memberikan jaminan biaya dalam 
pelayanan 

c. Petugas memberikan jaminan kepastian dalam 
pelayanan 

 Selain itu, indikator lain dalam dimensi 
assurance adalah dapat dipercayanya petugas penyedia 
layanan. Kepercayaan pemohon kepada petugas 
penyedia layanaan sangat diperlukan agar dapat 
mencapai pelayanan publik yang berkualitas.  

Dimensi Emphaty (Empati) 
 Menurut Fandy Tjiptono (1997) dalam 
Hardiyansyah meliputi kemudahan dalam melakukan 
hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan 
memahami kebutuhan para pelanggan.  Kemudian 
Zeithaml, Berry dan Parasuraman menjabarkan 
beberapa indikator dalam dimensi emphaty yakni:  

a. Mendahulukan kepentingan pemohon atau 
pelanggan 

b. Petugas melayani dengan sikap ramah 
c. Petugas melayani dengan sikap santun 
d. Petugas melayani dengan tidak bersikap 

diskriminatif atau membeda-bedakan 
e. Petugas melayani dan mengahargai setiap 

pelanggan 
 Pentingnya sikap empati dalam memberikan 
pelayanan kepada pelanggan merupakan taggung 
jawab penyedia layanan yang sangat berpengaruh pada 
kualitas pelayanan. Sehingga petugas harus mampu 
untuk menciptakan respon positif kepada pelanggan 
agar pelayanan berjalan sesuai dengan tujuan dan 
harapan. 

 
Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah Unit 
Layanan Paspor di Mall Maspion Square. Adapun 
waktu pengumpulan data lapangan dilakukan pada 

bulan April hingga Juli 2018. Sumber data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan 
informan dilakukan secara purposive dan accidental 
sampling. Pemilihan informan secara purposive atau 
disebut key informan yang dipilih oleh peneliti dari 
pihak yangmengerti secara detail terkait Unit Layanan 
Paspor Maspion Square yaitu Kepala Bidang 
Informasi, Sarana dan Komunikasi Kantor Imigrasi 
Kelas I Khusus Surabaya, Kepala Seksi Informasi 
Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus 
Surabaya, Supervisor dan Staff Unit Layanan Paspor 
Maspion Square. Sedangkan informan secara 
accidental sampling adalah masyarakat pemohon 
paspor. Metode analisis data menggunakan model 
analisis Miles & Huberman yaitu pengumpulan data, 
penyajian data dan kesimpulan. Fokus penelitian ini 
adalah kualitas pelayanan pada Unit Layanan Paspor 
Maspion Square dengan mengalisa kualitas pelayanan 
yaitu tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), 
responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan) 
dan emphaty (empati). 

Hasil dan Pembahasan 

Tangible (bukti fisik)  
Tangible atau bukti fisik merupakan buki fisik 

nyata yang terlihat pada saat proses pelayanan. 
Menurut Berry dan Parasuraman dimensi tangibles 
meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan 
sarana komunikasi (Nasution, 2005:5). Kantor Imigrasi 
Kelas I Khusus Surabaya sebagai penyelenggara 
pelayanan di Unit Layanan Paspor Maspion Square. 
Unit Layanan Paspor Maspion Square merupakan unit 
layanan khusus yang melayani pelayanan paspor yang 
lokasinya terlepas dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus 
Surabaya. Pada Unit Layanan Paspor Maspion Square 
terdapat sarana dan prasarana sebagai bukti bahwa 
terselenggaranya pelayanan yang layak dan memadai. 
Untuk menilai kualitas pelayanan di Unit Layanan 
Paspor Maspion Square dari dimensi tangible peneliti 
menggunakan indikator tampilan sarana dan prasarana 
pelayanan dan kecanggihan peralatan pelayanan.  

Indikator prasarana merupakan melihat segala 
sesuatu yang berupa penunjang utama terselenggaranya 
pelayanan yakni berupa bangunan atau ruangan. 
Temuan dari indikator ini adalah bahwa letak Unit 
Layanan Paspor berada didalam bangunan Mall 
Maspion Square. Ruangannya memang terbatas, dan 
tidak terlalu besar. Peneliti melihat ketika ramai oleh 
pemohon ruangan tampak padat. Selain itu tidak ada 
fasilitas pendukung disekitar lokasi seperti bank atau 
booth pembayaran sehingga dirasa menyulitkan 
pemohon paspor. Selanjutnya, indikator sarana. Kantor 
Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya telah memberikan 
sarana yang memadai seperti alat komunikasi, booth 
pelayanan paspor, meja kursi pelayanan, jaringan dan 
server, pendingin ruangan, televisi, dan lain 
sebagainya. Dalam pelayanan sarana memiliki peran 
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penting dalam kelancaran proses pelayanan karena 
pelayanan paspor menggunakan alat teknologi yang 
merupakan bagian dari sarana. Dari yang ditemukan di 
lapangan terdapat sarana yang tidak berfungsi yakni 
layar nomor antrian, sehingga untuk memanggil antrian 
selanjutnya dilakukan dengan pemanggilan manual. 
Hal tersebut cukup mengganggu proses pelayanan, 
dikarenakan pemohon paspor khawatir jika tidak 
mendengar. Selain itu tidak ada atribut yang menonjol 
yang menunjukan bahwa dalam mall Maspion Square 
terdapat Unit Layanan Paspor. Jika dilihat dari luar 
bagian Jalan Frontage Ahmad Yani maupun dari arah 
Margorejo tidak terlihat ada atribut atau papan nama 
Unit Layanan Paspor Maspion Square. Atribut atau 
papan nama terletak di bagian luar bangunan bagian 
Unit Layanan Paspor, dan itu terlihat ketika sudah 
berada di halaman mall Maspion Square. Sehingga 
diperlukan perbaikan berupa atribut untung 
merepresentasikan bahwa di dalam Mall Maspion 
Square terdapat Unit Layanan Paspor milik Kantor 
Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya. 

Selanjutnya yakni indikator kecanggihan 
peralatan dinilai sudah canggih, karena dalam 
pembuatan paspor dibutuhkan peralatan yang canggih 
dan terintegrasi langsung oleh sistem, seperti pada 
waktu pengambilan data biometri. Kecanggihan 
peralatan merupakan indikator penting karena peralatan 
yang canggih dapat mempercepat proses pelayanan.  
 
 
Reliability (Kehandalan) 

Dimensi reliability merupakan kemampuan 
aparatur dalam menyediakan layanan sesuai yangtelah 
dijanjikan. Kehandalan yang dimaksud adalah 
kemampuan aparatur memberikan pelayanan yang 
dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan 
(Hardiansyah, 2011:53).  

Pada dimensi ini peneliti menggunakan 
beberapa indikator untuk menilainya. Indikator 
pertama yakni kemampuan aparatur pelayanan, 
indikator ini melihat performa kerja aparatur dalam 
melayani pemohon paspor. Aparatur Unit Layanan 
Paspor Maspion Square merupakan aparatur dari 
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya yang di 
rolling dua minggu sekali atau sesuai ketentuan untuk 
melayani di Unit Layanan Paspor. Aparatur terlihat 
sudah mampu dalam menjalankan tugasnya sebagai 
pelayan publik. Aparatur Unit Layanan Paspor 
Maspion Square bekerja sesua jobdesc dan tidak ada 
tumpang tindih pekerjaan. Didukung juga dengan 
kepuasan pemohon paspor terkait kehandalan aparatur 
dalam melayani. Pemohon paspor merespon positif, 
mereka merasa dilayani dengan baik, dan cepat dalam 
memberikan pelayanan. Selain itu didukung dengan 
adanya kegiatan evaluasi yang dilakukan, evaluasi 
berpengaruh pada kemampuan aparatur dalam 
memberikan pelayanan. Karena dengan evaluasi akan 
selalu ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan. 
Selanjutnya yakni indkator kemampuan aparatur dalam 
pengoperaasian teknologi. Teknologi merupakan 

penunjang dalam kualitas pelayanan. Pada indikator ini 
dilihat bagaimana kehandalan aparatur dalam 
mengoperasikan teknologi kerja. Pada indikator ini 
aparatur terlihat cukup baik dan cekatan dalam 
mengoperasikan teknologi. Karena menurut pengakuan 
aparatur, mereka sudah diberi pelatihan terlebih 
dahulu, dan hal tersebut benar adanya karena seluruh 
aparatur imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus 
Surabaya termasuk juga Unit Layanan Paspor sudah 
melalui diklat teknis. Namun masih ada pemohon 
paspor yang merasa bahwa ada aparatur yang masih 
kurang handal dalam mengoperasikan komputer. 
Sehingga perlu adanya perbaikan demi pelayanan yang 
diharapkan oleh masyarakat.  

Indikator berikutnya yakni pelayanan yang 
sesuai Standar Operasional Prosedur atau SOP. 
Berdasarkan hasil penelitian aparatur sudah melayani 
sesuai dengan SOP, terlihat bagaimana mereka 
memberikan pelayanan yang sesuai alur, penampilan 
mereka yang seragam dan rapi juga pendapat dari 
berbagai pemohon paspor yang merasa bahwa aparatur 
sudah memberikan pelayanan sesuai dengan aturan 
yang berlaku dan disiplin.  
 
Responsiveness (Daya Tanggap) 

Levinne (1990) menyatakan bahwa 
responsiveness  atau responsivitas adalah ukuran daya 
tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan 
dan aspirasi serta tuntutan pelanggan (Hardiansyah, 
2011:53). Sejalan dengan pendapat Parasuraman yang 
menyatakan bahwa responsiveness adalah kerelaan 
penyedia layanan dalam menolong pengguna layanan 
dan memberikan pelayanan secara cepat. Pada dimensi 
ini menekankan sikap personel berdasarkan perhatian 
dan kepedulian akan tuntutan, daya tanggap keluhan 
pelanggan dan lainnya. Penelitian ini menggunakan 
beberapa indikator untuk menilai dimensi 
responsiveness adalah ketanggapan aparatur dalam 
melayani keluhan, informasi yang diberikan oleh 
aparatur, dan kecepatan proses pelayanan.  

Berdasarkan temuan data dilapangan 
ketanggapan aparatur dalam melayani keluhan dapat 
dinyatakan sudah tanggap. Banyak pemohon paspor 
yang masih bingung dengan sistem antrian online, 
sehingga tak jarang juga ada pemohon yang datang ke 
Unit Layanan Paspor Maspion Square tanpa membawa 
bukti antrian online. Dari situ peneliti melihat, bahwa 
aparatur langsung memberikan bantuan, tidak hanya 
aparatur di dalam kantor saja namun juga security yang 
berjaga membantu untuk menjelaskan dan 
mendaftarkan pemohon yang kesulitan dengan sistem 
antrian online. Selain itu aparatur juga sudah mempu 
menjawab keluhan pemohon paspor baik masalah 
teknis dan prosedur. Selain itu peneliti juga melakukan 
observasi di Kantor Imigrasi Khusus Kelas I Surabaya 
di Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi, yang 
mana bidang tersebut merupakan yang membawahi 
segala informasi tentang keimigrasian, termasuk juga 
menangani petanyaan dan keluhan pemohon via sosial 
media. Keluhan terkait Unit Layanan Paspor Maspion 
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Square juga disampaikan ke platform sosial media 
milik Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya. Di 
ruangan Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi 
terdapat lcd untuk menampilkan aplikasi whatsapp, 
dan juga terdapat beberapa aparat yang langsung 
menjawab pertanyaan maupun keluhan  terkait 
pelayananan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus 
Surabaya maupun keluhan terkait pelayanan di Unit 
Layanan Paspor Maspion Square yang disampaikan 
masyarakat melalui whatsapp ataupun sosial media. 
Selain itu juga banyak respon positif dari pemohon 
paspor yang merasa bahwa aparatur di Unit Layanan 
Paspor Maspion Square tanggap dan sudah mampu 
dalam melayani keluhan ataupun kesulitan yang 
dialami pemohon paspor. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa aparatur Unit Layanan Paspor Maspion Square 
sudah mampu melayani keluhan pelanggan, hal 
tersebut sudah sejalan dengan dimensi responsiveness.  

Selanjutnya adalah indikator informasi yang 
diberikan kepada pengguna layanan yakni pemohon 
paspor. Informasi merupakan hal yang penting dalam 
sebuah pelayanan, dibutuhkan pemahaman yang sama 
terkait informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. 
Berdasarkan temuan data dilapangan informasi yang 
diberikan aparatur terkait pelayanan paspor di Unit 
Layanan Paspor Maspion Square sudah jelas. Semua 
aparatur sudah mampu memberikan informasi terkait 
pelayanan paspor ataupun keimigrasian. Namun masih 
kurangnya informasi tertulis maupun melalui media 
terkait antrian online. Sehingga masih banyak 
masyarakat yang kurang paham dengan sistem antrian 
online dan pergi ke Unit Layanan Paspor Maspion 
Square dengan harapan mendapatkan antrian secara 
walk-in. Walaupun kemampuan aparatur sudah baik 
dalam menyampaikan informasi, namun untuk 
informasi secara tidak langsung dirasa kurang. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator terkait 
informasi yang diberikan masih kurang menmenuhi. 

 Selanjutnya adalah indikator kecepatan 
proses pelayanan. dalam kecepatan proses pelayanan 
peneliti melihat bahwa aparatur Unit Layanan Paspor 
Maspion Square sudah cepat dalam memproses 
pelayanan paspor. Hal tersebut tentu saja karena 
mereka sudah mahir dan terbiasa dalam 
mengoperasikan peralatan pelayanan, sehingga 
pelayanan menjadi cepat. Selain itu pemohon paspor 
banyak yang merespon positif terhadap kecepatan 
proses pelayanan yang diberikan oleh aparatur Unit 
Layanan Paspor.  

 
Assurance (Jaminan) 

Dimensi assurance menilai kualitas pelayanan 
dengan melihat kemampuan penyedia layanan dalam 
memberikan pelayanan agar pengguna layanan merasa 
aman dan dapat percaya kepada aparatur. Hal tersebut 
dilakukan dengan memberikan jaminan yang 
mendukung proses pelayanan. Menurut Berry dan 
Parasuraman assrance mencakup kemampuan 
kesopanan dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki 
aparatur, bebas bahaya, resiko atau keragu-raguan 

(Nasution, 2005:5). Dalam penelitian ini digunakan 
beberapa indikator untuk menilai dimensi assurance 
yakni jaminan keterjangkauan lokasi pelayanan, 
jaminan pendidikan aparatur, jaminan terkait 
kemudahan pelayanan serta jaminan kesesuain waktu 
dan biaya pelayanan.  

Indikator yang pertama yakni jaminan 
keterjangkauan lokasi pelayanan. Lokasi Unit Layanan 
Paspor Maspion Square terletak di dalam mall Maspion 
Square di Jalan Frontage Ahmad Yani no.73 
Siwalankerto Surabaya. Pemilihan tempat tersebut atas 
dasar lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh 
masyarakat. Selain itu juga berada didalam pusat 
perbelanjaan yang sering dikunjungi oleh masyarakat, 
sehingga lebih mendekatkan masyarakat. Lokasi Unit 
Layanan Paspor Maspion Square memang strategis dan 
mudah dijangkau dibandingkan dengan Kantor 
Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya yang letaknya jauh 
dari pusat kota yakni di Sedati Sidoarjo. Selain itu 
akses yang mudah dan di dalam pusat perbelanjaan 
membawa keuntungan tersendiri, karena secara tidak 
langsung pemohon juga dapat menikmati fasilitas di 
dalam pusat perbelanjaan tersebut, misalnya area parkir 
yang luas. Selanjutnya, dari hasil wawancara banyak 
masyarakat yang menyatakan bahwa lokasi Unit 
Layanan Paspor Maspion Square sangat mudah 
dijangkau. Namun, disisi lain juga tidak adanya atribut 
yang mencolok yang mengurangi kualitas dari 
indikator keterjangkauan lokasi.sehingga perlu untuk 
memberi tambahan atribut yang jelas agar akses ke 
lokasi lebih mudah. 

Indikator selanjutnya yakni jaminan 
pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Unit Layanan 
Paspor Maspion Square. berdasarkan temuan 
dilapangan aparatur Unit Layanan Paspor Maspion 
Square merupakan aparatur dari Kantor Imigrasi Kelas 
I Khusus Surabaya. Dari data yang diperoleh hampir 
semua aparatur sudah terjamin pendidikannya yakni 
hingga tingkat sarjana dan diploma. Selain itu dapat 
dilihat bahwa bidang keimigrasian merupakan bidang 
yang krusial pada sebuah negara, mengingat imigrasi 
merupakan bagian terdepan dalam urusan lintas negara. 
Dapat disimpulkan dalam indikator ini pendidikan 
aparatur sudah terjamin dan memadai. 

Selanjutnya adalah indikator kemudahan 
pelayanan paspor. Kemudahan pelayanan merupakan 
hal yang mutlak yang diinginkan oleh pengguna 
layanan. Kemudahan pelayanan yang dimaksud adalah 
kemudahan dalam proses pelayanan, tidak berbelit-
belit dan mudah diterima atau dipahami oleh pengguna 
layanan. Dari temuan data dilapangan, saat ini 
pelayanan paspor menggunakan sistem antrian online. 
Sistem tersebut banyak menuai pro dan kontra. Ada 
masyarakat yang menyatakan bahwa lebih mudah 
dengan antrian online, karena menurutnya tidak perlu 
untuk antri walk-in sejak pagi. Dengan sistem online 
dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Namun tidak 
sedikit bahkan lebih banyak masyarakat yang 
mengeluhkan sistem antrian online sulit untuk 
digunakan dan juga sering mengalami kuota yang 

 8 



  

 
 
penuh, sehingga pemohon merasa kesulitan untuk 
mendapatkan kuota. Terlebih kuota yang disediakan 
untuk Unit Layanan Paspor Maspion Square hanya 90 
hingga 100 orang per-hari. Sehingga indikator ini dapat 
dinyatakan belum terpenuhi karena masih banyaknya 
masyarakat yang merasa kesulitan dengan akses 
layanan.  

Indikator berikutnya adalah jaminan kesesuain 
waktu dan biaya. Kesesuaian biaya dan waktu adalah 
biaya pelayanan yang dibebankan oleh pengguna 
layanan telah sesuai dengan ketetapan dan kesesuaian 
waktu pelayanan adalah kesesuaian waktu yang 
dijanjikan oleh aparatur terhadap pengguna layanan, 
yang dalam hal ini adalah proses penerbitan paspor. 
Sesuai dengan temuan dilapangan pemohon paspor 
menyatakan bahwa waktu yang dijanjikan untuk 
penerbitan paspor yakni tiga hari kerja dan pemohon 
mengaku sudah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh 
aparatur. Selanjutnya untuk biaya pelayanan paspor 48 
halaman yakni sebesar Rp.355.000 dan menurut 
pemohon sudah sesuai dengan ketetapan.hal tersebut 
dikarenakan sudah ada perarturan resmi terkait jangka 
waktu peneributan paspor dan biaya pelayanan yang 
harus dikeluarkan oleh pemohon paspor.  
 
Emphaty (Empati) 

Dimensi empati yang dimaksud adalah 
perhatian yang tulus yang bersifat probadai yang 
diberikan aparatur kepada pelanggan dengan berupaya 
memahami keinginan pelanggan 
(Lupiyoadi&Hamdani, 2006:182). Menurut 
Parasuraman, dimensi emphaty merupakan 
kemampuan aparatur dalam memberikan perhatian 
terhadap pengguna layanan. Dalam dimensi ini 
digunakan indikator untuk menilai dimensi emphaty 
yakni sikap aparatur dalam memberikan pelayanan, 
dan kemampuan komunikasi aparatur dengan 
pelayanan, aparatur. Pada indikator utama terkait 
dengan sikap aparatur adalah sikap ramah, sopan dan 
melayani dengan sepenuh hati. Berdasarkan dengan 
hasil temuan dilapangan aparatur sudah memenuhi 
indikator tersebut. Hal ini ditunjukan dengan ketika 
memberikan pelayanan aparatur tidak lupa untuk selalu 
senyum, sapa dan salam. Termasuk juga security yang 
berjaga di depan yang berhadapan pertama kali dengan 
pemohon paspor dengan sigap dan ramah menyambut 
pemohon paspor dan langsung menanyai apa keperluan 
yang dibutuhkan. Selain itu juga dari hasil wawancara 
semua informan menyatakan bahwa sikap aparatur 
sudah baik dan sudah melayani dengan sepenuh hati. 
Sehingga dapat dinyatakan bahwa indikator sikap 
aparatur dalam memberi pelayanan sepenuh hati telah 
terpenuhi oleh aparatur Unit Layanan Paspor Maspion 
Square 

Pada indikator yang kedua yakni pemberian 
pelayanan secara adil. Disini adil yang dimaksud 
adalah pemberian pelayanan yang sama dengan tidak 
membeda-bedakan siapapun. Dari hasil yang 
didapatkan di lapangan pelayanan yang diberikan 
sudah bersifat adil. Namun, juga masih ada pemohon 

yang mengeluh mengenai antrian yang tidak sesuai. 
Pemohon tersebut menyatakan bahwa di Unit Layanan 
Paspor Maspion Square biasanya memprioritaskan 
pemohon yang lanjut usia dan anak kecil, menurutnya 
hal itu wajar dan tidak menjadi masalah, yang menjadi 
masalah ialah ketika keluarga atau pemohon lain yang 
bersangkutan juga ikut untuk dilayani. Hal tersebut 
dirasa mengganggu sistem antrian, sehingga pemohon 
semakin lama menunggu. Untuk itu perlunya perbaikan 
terkait permasalahan tersebut agar pelayanan berjalan 
dengan lancar.  

Kesimpulan 
Kualitas suatu pelayanan dapat dinilai 

berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan yakni 
tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), 
responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan) 
dan emphaty (empati). Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pelayanan di Unit Layanan Paspor 
Maspion Square masih belum sepenuhnya berkualitas.  
Hal tersebut dibuktikan dari kelima dimensi yang 
digunakan dalam menilai kualitas pelayanan, terdapat  
tiga dimensi yang belum memenuhi kualitas dengan 
baik yaitu: 

1. Tangible atau bukti fisik meliputi sarana dan 
prasarana serta kecanggihan peralatan pelayanan. 
Dalam hal prasarana pada Unit Layanan Paspor 
Maspion Square  pemenuhan prasarana masih banyak 
terdapat kekurangan. Berdasarkan temuan data 
dilapangan, kekurangan tersebut yakni ruangan yang 
terbatas, tidak ada atribut yang terlihat dari luar Mall 
Maspion Square bahwa didalamnya terdapat Unit 
Layanan Paspor. Selanjutnya dalam hal sarana terdapat 
fasilitas yang tidak berfungsi yakni layar nomor 
antrian, sehingga untuk memanggil antrian pemohon 
paspor dilakukan secara manual, hal ini dikhawatirkan 
oleh pemohon paspor apabila tidak mendengar. 
Selanjutnya untuk kecanggihan teknologi, di Unit 
Layanan Paspor sudah menggunakan teknologi 
canggih dalam rangka kelancaran proses pelayanan. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa dimensi tangible 
belum terpenuhi sepenuhnya. 

2. Reliability (kehandalan) merupakan kemampuan 
aparatur dalam menyediakan pelayanan yang telah 
dijanjikan. Pada dimensi ini diwakili oleh indikator 
terkait kemampuan aparatur dalam melayani 
masyarakat, pengoperasian teknilogi alat kerja dan 
pelayanan yang sesuai dengan SOP. Dari ketiga 
indikator tersebut aparatur telah memenuhi. 
Masyarakat menilai positif kehandalan aparatur dalam 
memberikan pelayanan dan sudah sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur atau SOP. 

3. Responsiveness (daya tangap) merupakan kerelaan 
penyedia layanan dalam menolong pengguna layanan 
dan memberikan pelayanan secara cepat. Dimensi ini 
diwakili oleh indikator yakni ketanggapan aparatur 
dalam melayani keluhan, informasi yang diberikan 
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oleh aparatur dan kecepatan proses pelayanan. Dalam 
indikator tersebut masih belum semua terpenuhi, dalam 
melayani keluhan sudah mendapatkan respon positif, 
namun dalam penyampaian informasi masih kurang, 
hal tersebut terlihat dengan masih adanya pemohon 
yang datang dengan tidak mengetahui sistem online 
yang diterapkan saat ini. 
 Selanjutnya, terdapat dimensi yang sudah 
memenuhi kualitas pelayanan Unit Layanan Paspor 
Maspion Suare, diantaranya yaitu: 

1. Assurance (jaminan) menilai kualitas pelayanan 
dengan melihat kemampuan penyedia layanan dalam 
memberikan pelayanan agar pengguna layanan merasa 
aman dan dapat percaya kepada aparatur. Pada dimensi 
assurance ini digunaka indikator untuk menilainya 
yakni jaminan lokasi keterjangkauan, jaminan 
pendidikan aparatur, jaminan kemudahan pelayanan 
paspor,  dan jaminan kesesuaian waktu dan biaya. Dari 
berbagai indikator tersebut tiga indikator telah 
terpenuhi yakni keterjangkauan lokasi, hal tersebut 
memang benar adanya lokasi Unit Layanan Paspor 
Maspion Square yang terletak di pusat kota, 
selanjutnya jaminan pendidikan aparatur negara, 
aparatur di Unit Layanan Paspor Maspion Square 
hampir seluruhnya memiliki tingkat pendidikan yang 
tinggi yakni sarjana atau diploma, dan jaminan 
kesesuaian waktu dan biaya yang mana telah sesuai 
dengan aturan yang berlaku. Satu indikator yakni 
kemudahan pelayanan paspor masih sering dikeluhkan 
oleh pemohon paspor karenapemohon sering kehabisan 
kuota antrian dan juga sulit untuk melakukan registrasi. 
Sehingga dimensi ini masih belum terpenuhi 

2. Emphaty (empati) merupakan kemampuan aparatur 
dalam  memberikan perhatian terhadap pengguna 
layanan. Pada dimensi ini terdapat indikator yang 
mewakili yakni sikap aparatur dalam memberikan 
pelayanan sepenuh hati dan juga kemampuan 
komunikasi. Dimensi ini sudah terpenuhi oleh aparatur 
Unit Layanan Paspor Maspion Square. Hal tersebut 
ditunjukkan dengan kepuasan dan pernyataan 
pengguna layanan bahwa mereka merasa mendapatkan 
pelayanan yang baik dan juga cara berkomunikasi 
aparatur yang baik. 

Saran 
 Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti 
berusaha memberikan saran kepada aparatur Unit 
Layanan Paspor Maspion Square dalam meningkatkan 
kualitas pelajatan paspor antara lain: 
1. Perbaikan prasarana khusunya dalam penambahan 

atribut yang menunjukkan bahwa di dalam mall 
Maspion Square terdapat Unit Layanan Paspor agar 
masyarakat mengetahuinya. Atribut merupakan hal 
kecil namun berdampak besar pada pelayanan. 
Karena atribut juga memberikan petunjuk kepada 
pemohon paspor yang akan mengurus paspor di 
Unit Layanan Paspor Maspion Square, selain itu 
juga atribut merepresentatifkan bahwa terdapat Unit 

Layanan Paspor di dalam pusat perbelanjaan 
Maspion Square. 

2. Perbaikan sarana pengambilan nomor antrian. 
Selama melakukan wawancara dengan pemohon 
paspor peneliti melakukan wawancara secara 
berkala dan dilakukan beberapa hari dan selalu 
menemukan pemohon paspor yang mengeluhkan 
soal nomor antrian yang tidak berfungsi, sebaiknya 
agar dilakukan perbaikan dalam rangka 
memperbaiki kualitas pelayanan. 

3. Penambahan kuota pelayanan paspor. Dengan 
penambahan kuota tentu juga diseimbangi dengan 
penambahan booth pelayanan paspor. 

4. Penambahan informasi terkait antrian online. Masih 
banyak ditemukan pemohon yang belum paham 
bahkan belum mengetahui terkait dengan sistem 
antrian online. Sehingga masih ada pemohon yang 
datang dengan mengharapkan antrian walk-in. 
Keadaan tersebut tentu membuat pemohon kecewa. 
Untuk itu diperlukan penambahan informasi baik 
melalui media atau banner yang terletak di Unit 
Layanan Paspor Maspion Square atau juga bisa 
video tutorial yang ditampilkan di lokasi Unit 
Layanan Paspor Maspion Square. 
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