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Apa itu Pelayanan Prima? (Service  

Excellent)
"Harapan para pengguna layanan"

Pelayanan Prima

Pelayanan prima  

adalah pelayanan  

yang diberikan  

dengan kualitas  

melebihi harapan  

pengguna layanan

Memperoleh  

kejelasan  

pelayanan

informasi

Rasa nyaman dan  

aman

Segera dapat dilayani

Dilayani oleh petugas  

yang profesional

Dilayani dengan adil

Dipahami  

keinginannya

Mudah menghubungi

petugas



"Mengenali Pengguna Layanan"

Pengguna layananyang sulit ditangani

Tidak mau mengantri

Cerewet –

terus mengeluh

Pemara

h

Penunt

ut

Serba

tahu

Pesim

is

Pemalu

Saya bos

Pembangunan Budaya  Pelayanan Prima
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PersonalProsedural 

Sistem dan prosedur yang 

ditetapkan untuk 

memberikan pelayanan 

Bagaimana penyedia layanan

berinteraksi dengan

pelanggan. (bagaimana

memperlihatkan sikap, 

perilaku, dan kemampuan

lisan)

2 DIMENSI DARI SERVICE 



 Aparatur merupakan kunci keberhasilan
dalam penyelenggaraan pemerintahan

 Sesuai dengan tuntutan nasional dan
tantangan global, untuk mewujudkan good
governance diperlukan SDM aparatur yang
memiliki kompetensi dalam
penyelenggaraan negara dan pembangunan



MELAYANI 
DENGAN 

HATI

7 Cara Untuk Menyebarkan Aura Positive ke Orang Sekitar

PELAYANAN 
PRIMA

1. Berpenampilan Baik
2. Berbicara dengan baik
3. Membentuk percakapan yang berbobot dan menarik
4. Selalu Siap Sedia 
5. Rapi dan teratur
6. Membuat orang lain merasa penting
7. Menghabiskan waktu dengan orang sukses / bergaul dengan orang sukses

Self Confidence 



SELF CONFIDENCE

Self Assuredness :
Kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu

sesuai standar yang diinginkan

Keeping Secret : 
Kepercayaan diri untuk menyimpan rahasia

Belief in The Ability of Other People :
Kepercayaan terhadap kejujuran

dan kemampuan orang lain 



Kepercayaan Diri
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Tahapan Mengembangkan Kepercayaan Diri



Percaya diri

Inisiatif

Ketekunan

Kreativitas

Menghasilkan

sesuatu

Perkembangan

Kepimpinan

Dll.

BERPIKIR POSITIF 

Harapan positif, Afirmasi diri, Pernyataan yang tidak menilai, Penyesuaian terhadap kenyataan



Teknik Mengatasi Pikiran Negatif
Hidup saat ini (jangan memikirkan masa lalu dan masa depan)
Katakan hal positif pada diri sendiri
Percaya pada kekuatan pikiran positif
Lakukan aktifitas fisik (olahraga)
Hadapi rasa takutmu
Coba Hal Baru
Ubah cara pandang



ANGER MANAGEMENT
Suatu kemampuan atau Teknik untuk melakukan Tindakan, mengatur pikiran, perasaan, 
nafsu amarah dengan cara yang tepat, dan positif serta dapat diterima dilingkungan
sehingga dapat mencegah sesuatu yang buruk atau merugikan
Tujuan anger management adalah agar individu dapat memiliki kemampuan mengontrol
emosi marah, meredakan emosi marah serta membantu individu mengekspresikan emosi
marah secara positif sehingga dapat tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungan

1. Komitmen untuk mengubah diri
2. Kesadaran akan pertanda kemarahan
3. Relaksasi



Membangun Kepercayaan
Kemampuan (Ability) 

memiliki keterampilan/kemampuan memunculkan
keyakinan yang   

mendasari munculnya kepercayaan
Kebaikan Hati (Benevolance)

berkaitan dengan intensi dan ketertarikan dalam diri
seseorang Ketika   

berinteraksi dengan orang lain.
Integritas

konsistensi antara ucapan dan perbuatan dengan nilai diri, 
kejujuran, 

yang disertai keteguhan hati dalam menghadapi tekanan.



Pembangunan Budaya PelayananPrima

• Menetapkan regulasi 
untuk  membangun
komitmen

• Menetapkan kode 
etik  pelayanan
prima

• Membuat pernyataan

komitmen

• Mendeklarasikan komitmen

• Menetapkan target2 setiap 
unit  kerja

• Melakukan pelatihan2

• Mewajibkan setiap 
pimpinan  untuk melakukan
pengawasan

• Membuat forum 
pelaporan  berkala 
langsung kepada  
pimpinan tertinggi

• Memberikan penghargaan 
bagi  pimpinan dan unit 
kerja yang  berhasil

• Menetapkan role model.



Mengelola Pelaksanaan PelayananPrima

• Mengenali pengguna layanan

• Menetapakan standar 
perilaku  pelayanan prima

• Menempatkan petugas 
yang  memenuhi
kompetensi

• Pelatihan secara terus

menerus

• Bentuk tim pengendali

• Perbaiki system pelayanan 
yang  mendukung pelayanan
prima

• Perbaikan/bangun fasilitas 
yang  mendukung

• Cek dan recek

• Berdayakan pengguna

layanan

• Berdayakan pegawai

• Perbaikan pelayanan internal

• Monitoring dan evaluasi

• Perbaikan berkelanjutan



Perbaiki/bangun sistem pelayanan  yang mendukung pelayanan prima

a. Penyempurnaan secara bertahap sistem

pelayanan yang manual ke pelayanan

yang berbasis elektronik (sistem antrian,

sistem pendaftaran, manajemen data

base, sistem pengelolaan pelayanan,

sistem pembayaran, dll);

b. Pengawasan terhadap seluruh pegawai

yang bertugas menjalankan sistem

secarapelayanan berbasis elektronik  

konsisten;

c. Pengendalian sistem agar dapat berjalan  

dengan baik, dan manajemen risiko.



Perbaiki/bangun fasilitas yang  mendukung pelayanan prima

a. fasilitas yang disediakan bagi pengguna layanan dan

sesuai

yang

pegawai juga harus dibangun/diperbaiki  

dengan kelayanan memberikan pelayanan  

prima.

b. Pengguna layanan akan memperoleh kesan positif

jika unit pelayanan terlihat bersih, tertata rapi,

mudah memperoleh tempat parkir, nyaman berada di

ruang tunggu, tidak segan menggunakan kamar

kecil, dan merasakan pengalaman yang luar biasa

ketika memperoleh pelayanan.





TERIMA KASIH
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