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TINJAUAN PELAYANAN PDAM TITRA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR 

R ANDIKA HARJA UTAMA DAN SULISTIONO 

ABSTRAK 

Air adalah salah satu sumber daya nasional dan merupakan kebutuhan pokok 

bagi seluruh anggota masyarakat. Pengembangan sistem penyediaan air minum 

merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah Daerah yang 

diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan 

menjamin standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat yang memenuhi 

syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas. kebutuhan akan sarana air bersih terus 

menigkat, di samping kebutuhan utama lainnya. Masalah penyediaan air bersih 

dan pendistribusiannya di Kabupaten Bogor merupakan tugas dan tanggung 

jawab PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Pelayanan merupakan salah 

satu jawaban dalam menghadapi era seperti sekarang  ini dimana pelayanan 

merupakan syarat mutlak dalam setiap badan usaha baik swasta maupun 

pemerintah. Kepuasan pelanggan akan dapat terpenuhi apabila perusahaan 

memformulasikan suatu pelayanan yang lebih baik mendefinisikan pelayanan 

yang lebih spesifik dan mengoptimalkan pelayanan, sehingga perusahaan dapat 

mengevaluasi yang memuaskan kebutuhan dan memuaskan keinginan 

konsumen sehingga perusahaan tahu apa yang diinginkan oleh konsumen dan 

langkah seperti apa yang harus dilakukan agar tercapainya keinginan konsumen 

sesuai yang dia harapkan yang menjadi expektasi konsumen. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan oleh PDAM 

Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dan hambatan-hambatan apa saja yang 

dihadapi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor kemudian memberikan 

masukan kepada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.  

Keyword : Pelayanan, kepuasaan pelanggan 

ABSTRACT 

 Water is one of the national resources, and is a basic requirement for all 

members of society. Development of water supply systems is the responsibility of 

the government and local authorities, as organized in the framework of the public 

welfare by ensuring the basic needs of drinking water standards for people whom  

qualify the quality, quantity and continuity. the need for clean water continues to 

increase, in addition to other major needs. Service is one of the answers in the 

face of today's era where service is an absolute requirement in any business 

enterprise, both private and government. Customer satisfaction will be met if the 

company formulate a better service defines specific services and optimize the 

service, so the company can evaluate which satisfy the needs and satisfy the 

desire of consumers so that companies know what consumers want and what 

kind of steps that must be done in order to achieve appropriate consumer desires 

that he hoped that the expectations of consumers.  The purpose of this study was 

to determine how the services provided by PDAM Tirta Kahuripan Bogor regency 

and any obstacles encountered PDAM Tirta Kahuripan Bogor District then 

provide input to the PDAM Tirta Kahuripan Bogor regency. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di bumi ini. 

Saat ini sumber air dibumi sudah semakin sulit, karena tingginya jumlah 

pertumbuhan penduduk yang menyebabkan tanah-tanah untuk serapan air 

bersih semakin sempit. Pertumbuhan penduduk Indonesia khususnya Kabupaten 

Bogor, yang semakin meningkat setiap tahunnya menyebabkan kebutuhan akan 

sarana dan prasarana layanan publik khususnya layanan dibidang air bersih 

sangat dibutuhkan.Masalah penyediaan air bersih dan pendistribusian air minum 

di Kabupaten Bogor merupakan tugas dan tanggung jawab PDAM Tirta 

Kahuripan Kabupaten Bogor. Secara umum PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten 

Bogor telah menjalankan tugasnya sebagai perusahaan jasa layanan publik. 

Permintaan masyarakat akan pelayanan air bersih terus meningkat 

khususnya di daerah-daerah yang sudah dilalui jalur pipa PDAM Tirta Kahuripan 

Kabupaten Bogor yang disebut daerah pemadatanmaupun di daerah yang belum 

dilalui jalur pipa yang disebut daerah pengembangan.Untukmemenuhinya maka 

dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung lainnya.  

 Kualitas pelayanan yang prima secara umum dapat diartikan sebagai 

wujud pelayanan yang benar-benar memberikan kepuasan kepada masyarakat, 

dalam arti masyarakat benar-benar dilayani secara santun dan profesional 

dengan prosedur yang sederhana, lancar, aman, tertib, ada kepastian biaya dan 

waktu penyelesaian, serta kepastian hukum atas pelayanan yang 

diberikan.Permasalahan dilapangan memang sangat krusial dan kompleks, oleh 
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karenanya harus ditangani secara baik, jelas, dan tuntas. Pelayanan yang baik 

dari satu perusahaan, dapat menunjukan bonafiditas dan profesionalisme 

perusahaan itu sendiri, artinya keseriusan, kepastian waktu, ketepatan waktu dan 

hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan dalam menyelesaikan semua 

permasalahan pelanggan dapat membuktikan kualitas suatu perusahaan.  

Efektivitas pelayanan merupakan hal yang penting dalam memberikan pelayanan 

terhadap pelanggan, dan ini sesuai dengan sifat dan bentuk dari PDAM Tirta 

Kahuripan Kabupaten Bogoradalah perusahaan yang memberikan layanan 

kepada masyarakat, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak dapat di 

tawar lagi. Untuk mewujudkan itu semua bukan merupakan hal yang mudah atau 

suatu pekerjaan yang gampang, karena menyangkut siapa yang menangani, 

mengerjakan dan menyelesaikan semua keluhan pelanggan tersebut, artinya 

dalam penanganan keluhan pelanggan diperlukan sumber daya manusia yang 

terampil, lugas, luwes, dan tegas. 

 Pelayanan merupakan salah satu kriteria penilaian yang dilakukan oleh 

pihak luar seperti Pelanggan, Pemerintah Daerah setempat, dan Institusi terkait 

yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Adapun indikator kinerja 

pelayanan pada  Perusahaan Daerah Air Minum, adalah  penanganan keluhan 

pelanggan, peningkatan jumlah pelanggan, dan penurunan kebocoran. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tugas PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten 

Bogor sangatlah berat. 

 Pelayanan merupakan salah satu unsur yang dapat mendukung kinerja 

perusahaan dalam menambah jumlah pelanggan khususnya di daerah 

pemadatan dan di daerah pengembangan. Tetapi dengan kendala-kendala yang 

ditemukan dilapangan seperti adanya sumber mata air lain sebagai alternatif, 

biaya yang ditetapkan oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk 
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pemasangan baru, jarak yang harus ditempuh dan ketersediaan jaringan pipa, 

pendapatan masyarakat itu sendiri, tingkat pendidikan masyarakat dan prestise 

seseorang jika menggunakan air PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. 

 Maka dari itu kepuasan masyarakat (konsumen) dapat tercapai apabila 

aparat pemerintah yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam 

pelayanan dapat bertanggung jawab dengan tugasnya dalam pelayanan kepada 

masyarakat dapat mengertidan menghayati perannya sebagai pelayan 

masyarakat sehingga melaksanakan pelayanan prima. Pelayanan itu merupakan 

suatu proses yang bertujuan untuk memuaskan pelanggan, organisasi harus 

memformulasikan suatu pelayanan yang lebih baik dan mendefinisikan pelayana 

yang lebih spesifik dan mengoptimalkan pelayanan, sehingga organisasi dapat 

mengevaluasi yang memuaskan kebutuhan dan memuaskan keinginan 

konsumen. 

Permasalahan diatas yaitu tentang pentingnya suatu pelayanan jasa 

terhadap konsumen atau pelanggan, yang diwakili kualitas pelayanan yang terdiri 

dari tangible, reliability, responsiveness, emphathy dalam kaitanya dengan 

kinerja pelayanan guna mencapai kepuasan konsumen. Dalam bidang jasa 

penyedian air bersih. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk mengetahui 

dan meninjau masalah tersebut yang dituangkan dalam penulisan ilmiah yang 

diberi judul “TINJAUAN PELAYANANPDAM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN 

BOGOR” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat di 

identifikasikan beberapa masalah yaitu : 

1. Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan oleh PDAM Tirta Kahuripan 

Kabupaten Bogor pada Cabang PelayananXII Jonggolterhadap 

pelanggannya ? 

2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelayanan tersebut ? dan 

bagaimana cara mengatasinya ? 

3. Bagaimana strategi peningkatan pelayanan PDAM Tirta Kahuripan 

Kabupaten Bogor ? 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan makalah seminar ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelayanan pada PDAM Tirta 

Kahuripan Kabupaten Bogor pada Cabang Pelayanan XII Jonggol terhadap 

pelanggannya. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam 

pelayanan tersebut. 

3. Strategi peningkatan kualitas pelayanan dilakukan PDAM Tirta Kahuripan 

Kabupaten Bogor 

1.4 Tempat praktek kerja 

Penulis melaksanakan praktek kerja sekaligus bekerja di PDAM Tirta 

Kahuripan Kabupaten Bogor Cabang Pelayanan XII, yang berlokasi di 

Perumahan Citra Indah Blok M.9 No 08 Jonggol. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1 Pengertian Pelayanan 

Pelayanan merupakan serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan juga 

merupakan suatu proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan 

berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. 

Kepuasan memiliki subjek yaitu pelanggan dan objek yaitu produk. Produk itu 

dapat berupa barang atau jasa. Produk yang dapat dipandang sebagai satu 

keseluruhan maupun dari segi karakteristik dan produknnya. Karakteristik sering 

juga di sebut sebagai sifat, atribut, atau dimensi. Jadi segi yang terakhir itu bukan 

sebagai suatu keseluruhan tetapi terdiri dari berbagai atribut. Misalnya kepuasan 

pelanggan terhadap warnanya, daya tahannya, keramahan pekerja pemberi jasa, 

kebersihan tempat pemberian pelayanan kepada pelanggan 

Pengertian pelayanan Gronroos dalam buku Ratminto (2005, 2) adalah :  

“Suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat 
mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen 
dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan 
pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan 
permasalahan konsumen atau pelanggan” 

Pelayanan atau jasa merupakan suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan 

cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat 

berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Pelayanan 

merupakan faktor yang amat penting khususnya bagi perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa, di mana hal ini fisik produk biasanya ditunjang dengan berbagai 

macam inisial produk. Adapun inti produk yang dimaksud biasanya merupakan 

jasa tertentu. Oleh karena itu pentingnya mengetahui secara teoritis tentang 

batasan, pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari pada pelayanan 
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itu sendiri. Pelayanan pelanggan ini sangat penting artinya bagi kehidupan suatu 

perusahaan, karena tanpa pelanggan, maka tidak akan terjadi transaksi jual beli 

diantara keduanya. Untuk itu kegiatan pelayanan perusahaan haruslah 

berorientasi pada kepuasan pelanggan. 

Dari definisi tersebut produsen harus memusatkan perhatian kepada 

konsumen. Setiap konsumen harus digembirakan hatinya oleh produsen dengan 

cara melakukan service yang baik. 

2.1.1 Proses Pelayanan 

Pelayanan merupakan suatu proses. Proses tersebut menghasilkan suatu produk 

yang berupa pelayanan kemudian diberikan kepada pelanggan. Pelayanan dapat 

dibedakan menjadi tiga kelompok (Gonroos dalam Sutopo dan Suryanto, 2003, 

13): 

1. Core service 

Core service adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sebagai 

produk utamanya. Misalnya untuk hotel berupa penyediaan kamar. 

Perusahaan dapat memiliki beberapa core service, misalnya perusahaan 

penerbangan menawarkan penerbangan dalam negeri dan luar negeri. 

2. Facilitating service 

Facilitating service adalah fasilitas pelayanan tambahan kepada pelanggan. 

Misalnya pelayanan “check in” dalam penerbangan. Facilitating service 

merupakan pelayanan tambahan yang wajib. 
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3. Supporting service 

Supporting service adalah pelayanan tambahan untuk meningkatkan nilai 

pelayanan atau membedakan dengan pelayanan pesaing. Misalnya restoran 

di suatu hotel. 

2.2 Pengertian Jasa 

 Menurut Djaslim Saladin (2004, 134) pengertian jasa adalah : 

 
Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh 
suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta 
tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Proses produksinya 
mungkin dan mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. 

 

 Menurut Zeithaml dan Bitner yang dikutif oleh Ratih Hurriyati (2005,28) 
pengertian jasa adalah sebagai berikut: 

Jasa adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk 
dalampengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat 
bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak 
berwujud (intangibl) bagi pembeli pertamanya. 

 

 Definisi lainnya menurut Philip Kotler dalam Fandy Tjiptono (2005,16) jasa 

didefinisikan sebagai : “setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak 

berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu” 

Dari berbagai definisi diatas, tampak bahwa di dalam jasa selalu ada aspek 

interaksi antara pihak konsumen dan pihak pemberi jasa, meskipun pihak-pihak 

yang terlibat tidak selallu menyadari. Jasa juga bukan merupaka barang, akan 

tetapi jasa adalah suatu proses atau aktifitas, dan aktifitas-aktifitas tersebut tidak 

berwujud. 
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2.2.1 Sumber Kualitas Jasa 

Menurut Gummeson (dalam Tjiptono, 2004,98) yang memfokuskan pada 

sumber-sumber kualitas saja, ada empat sumber kualitas yang menentukan 

kualitas jasa, yaitu : 

1. Design quality  

Menjelaskan bahwa kualitas jasa ditentukan pada waktu pertama jasa 

didesain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

2. Product quality  

Menjelaskan bahwa kualitas jasa dapat ditentukan oleh kerjasama 

departemen manufaktur dan departemen pemasaran 

3. Delivery quality  

Menjelaskan bahwa kualitas jasa dapat ditentukan oleh janji perusahaan 

kepada pelanggan. 

4. Relationship quality  

menjelaskan bahwa kualitas jasa ditentukan oleh hubungan profesional dan 

sosial antara perusahaan dengan stakeholder (pelanggan, pemasok, agen 

dan pemerintah, serta karyawan perusahaan) 

2.2.2 Faktor Utama Kualitas Jasa 

Diidentifikasikan 10 (sepuluh)faktor utama yangmenentukan kualitas jasa, 

yaitu (Tjiptono, 2004,69) :  
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1. Reliability  

Mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance) dan 

kemampuan untuk dipercaya (dependability). 

2. Responsiveness 

Yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan jasa yang 

dibutuhkan pelanggan. 

3. Competence 

Artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki keterampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu. 

4. Access 

Meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. 

5. Courtesy 

Meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian dan keramahan yang 

dimiliki para contact person. 

6. Communication 

Artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang 

mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. 

7. Credibility  

Yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. 

8. Security  

Yaitu aman dari bahaya, risiko, keragu-raguan. 
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9. Understanding/knowing the customer 

Yaitu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan. 

10. Tangibles 

Yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang 

dipergunakan, representasi fisik dari jasa. 

2.2.3 Karakteristik dan Klasifikasi Jasa 

Ada empat karakteristik pokok yang membedakan dengan barang. 

Keempat karakteristik tersebut meliputi (Tjiptono, 2004) 

1. Intangibility 

Jasa bersifat intangible, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, 

atau didengar sebelum dibeli. Konsep intangible ini sendiri memiliki dua 

pengertian (Berry dalam Tjiptono, 2004) : 

a. Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa. 

b. Sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, diformulasikan,atau 

dipahami secara rohaniah. 

2. Inseparibility 

Karakteristik utama jasa diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang sama 

dan jasa tidak dapat dipindahkan dari penyediaannya, apakah penyedia 

tadi orang atau mesin. 

3. Variability 

Jasa bersifat variabel karena merupakan nonstadarized output, artinya 

banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada  siapa, kapan, 

dan dimana jasa tersebut dihasilkan, ada tiga faktor yang menyebabkan 

variabilitas kualitas jasa (Bovee, Houston, Thilldalam Tjiptono, 2004), yaitu 

kerjasama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa, moral, 
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atau motivasi karyawan dalam melayani pelanggan, dan beban kerja 

perusahaan.  

4. Pershabilty 

Jasa merupakan kualitas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

Dengan demikian bila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan 

berlalu begitu saja. Produk jasa bagaimanapun juga tidak ada yang benar-

benar sama satu sama lainnya.  

2.3 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Freddy Rangkuti (2003) menyatakan “Bahwa salah satu cara agar 

penjualan jasa suatu perusahaan lebih unggul dibandingkan para pesaingnya 

adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermutu dan yang 

bermutu memenuhi tingkat kepentingan konsumen “. 

 Tingkat kepentingan konsumen terhadap jasa yang kana mereka terima 

dapat dibentuk berdasarkan pengalaman dan saran yang mereka peroleh. Dalam 

mengevaluasi kepuasan terhadap produk, jasa, atau perusahaan tertentu, 

konsumen umumnya mengacu pada berbagai faktor atau dimensi Christoper 

Lovelock dalam Freddy Rangkuti (2003,18) menemukan bahwa “konsumen 

mempunyai kriteria yang pada dasarnya identik dengan beberapa jenis yang 

memberikan kepuasan terhadap para pelanggan”. 

Kriteria tersebut adalah : 

1. Reability (Keandalan) 

Kemampuan untuk memberikan jasa secara akurat sesuai dengan yang 

dijanjikan. 
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2. Responsiveness (Cepat Tanggap) 

Kemampuan karyawan untuk membantu konsumen menyediakan jasa 

dengan cepat sesuai dengan yang diinginkan konsumen. 

3. Assurance (Jaminan) 

Pengetahuan dan kemampuan karyawan untuk melayani dengan rasa 

percaya diri. 

4. Empathy (Empati) 

Karyawan harus memberikan perhatian secara individual kepada 

konsumen dan mengerti kebutuhan konsumen. 

5. Tangible (Kasat Mata) 

Penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal, dan alat-alat komunikasi. 

2.4 Dampak Kualitas Pelayanan 

Menurut Tjiptono (2004, 74) kualitas perlu dipahami dan dikelola dalam 

seluruh bagian organisasi jasa. Masalah kualitas jasa sering timbul dalam empat 

aspek yaitu : 

1. Pertemuan Jasa (Service Encounter) 

Pertemuan jasa merupakan proses interaksi langsung antara pelanggan 

dengan karyawan dan fasilitas fisik penyedia jasa. Hal ini menyangkut 

beberapa pertanyaan berikut : 

a. Bagaimana tingkat pengetahuan dan keramahan karyawan pemberi 

jasa ? 

b. Seberapa efektif pemasangan tanda-tanda atau petunjuk informasi 

bisa dilihat dari aspek jarak pengelihatan, informasi yang disajikan 

dan penempatanya ? 
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c. Sejauh mana pelanggan berpengaruh terhadap kualitas pertemuan 

jasa tersebut ? 

2. Desain Jasa (Service Design) 

Desain jasa adalah proses yang dilalui pelanggan dalam rangka 

memperoleh suatu jasa. Hal ini berkaitan dengan : 

a. Seberapa baik proses tersebut dirancang ? 

b. Adakah bagan aliran proses ? 

c. Seberapa besar fleksibilitas sistem yang dirancang ? 

d. Perlukah proses tersebut distandarisasi ? atau perlukahadanya  

 kustomisasi ? 

3. Produktifitas Jasa (Service productivity) 

Produktifitas jasa adalah hubungan antara kualitas barang atau jasa yang 

diproduksi dengan kualitas sumber daya yang dipergunakan untuk 

menghasilkan barang atau jasa tersebut. 

a. Bagaimana kemungkinan hubungan antara perubahan kualitas 

dengan perubahan kuantitas ? 

b. Peranan apa yang seharusnya dimainkan pelanggan dalam upaya 

penyetaraan produktifitas ?  

4. Budaya dan Organisasi Jasa 

Kualitas jasa dapat pula dipengaruhi oleh budaya organisasi dan cara 

pengorganisasiannya. 

a. Bagaimana berbagai budaya organiasi (kekuasaan, peranan, 

presentasi, dan dukungan) berperan sebagai kunci pemahaman jenis 

jasa yang dihasilkan ? 

b. Karakteristik apa yang dimiliki organisasi yang memungkinkannya 

merespon kebutuhan  pelangan secara positif dan menyampaikan 

jasa yang berkualitas ? 
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2.5 Unsur-unsur Pelayanan Publik 

Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu           

(Barata, 2004,11): 

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan 

tertentukepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan 

dan penyerahan barang (goods) atau jasa (services). 

2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen atau 

customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan. 

3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan 

kepada pihak yang membutuhkan layanan. 

4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus 

mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini 

sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para 

pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas 

barang dan atau jasa yang mereka nikmati. 

2.6 Ciri-ciri Pelayanan Publik yang Baik 

Pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut 

(Kasmir, 2006,34): 

1. Tersedianya karyawan yang baik. 

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik. 

3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga 

akhir. 

4. Mampu melayani secara cepat dan tepat. 

5. Mampu berkomunikasi. 
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6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi. 

7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. 

8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan). 

9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan). 

2.7 Strategi kepuasan pelanggan 

Untuk mengukur kepuasan pelanggan harus mengetahui definisinya secara 

konseptual dan teoritis. Dalam kaitannya itu ada yang mendefinisikannya sebagai 

hasil penilaian pelanggan terhadap apa yang di harapkan dengan membeli dan 

mengkonsumsi suatu produk. Jika harapan lebih tinggi dari pada kinerja produk 

atau pelayanan, pelanggan akan merasa tidak puas. Sebaliknya jika harapan 

sama dengan atau lebih rendah dari pada kinerja produk pelanggan akan merasa 

puas. 

Pelanggan akan puas jika produk atau jasa yang di konsumsinya 

berkualitas. Ukuran kualitas dapat bersifat objektif maupun subjektif. Akhir-akhir 

ini banyak yang menggunakan ukuran yang lebih subjektif yang berorientasi 

pada persepsi dan sikap dari pada kriteria yang lebih objektif dan konkret. 

Alasannya indeks yang objektif tidak dapat di terapkan untuk menilai kualitas 

jasa. Selain itu perusahaan lebih tertarik untuk memperolah pengalaman yang 

lebih komprehensip atas persepsi pelanggan terhadap produk perusahaan. 

Ukuran yang subjektif dapat mencakup kepuasan pelanggan untuk menentukan 

persepsi dan sikap pelanggan mengenai kualitas produk yang di konsumsinya.  

Tujuan dari strategi kepuasan pelanggan adalah untuk membuat  

pelanggan tidak mudah ke pesaing-pesaing. Menurut (Fredy Rangkuti, 2006, 55) 

strategi yang dapat di padukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan 

pelanggan adalah sebagai berikut : 
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1. Strategi relationship marketing. 

Dalam strategi ini transaksi antara pembeli dan penjual berlanjut setelah 

penjualan selesai. Dengan kata lain perusahaan menjalin suatu kemitraan 

secara terus menerus yang pada akhirnya kan menimbulkan kesetiaan 

pelanggan sehingga terjadi bisnis ulang. 

2. Strategi unconditional service guarantiee.  

Strategi memberikan garansi atau jaminan istimewa secara mutlak yang di 

rancang untuk meringankan resiko atau kerugian dari pihak pelanggan. 

Garansi tersebut menjanjikan kualitas prima dan kepuasan pelanggan yang 

optimal, sehingga dapat menciptakan loyalitas pelanggan yang tinggi. 

3. Strategi superior service.  

Strategi menawarkan pelayanan yang lebih baik di bandingkan dengan 

yang di tawarkan oleh pesaing. Dana yang besar, sumber daya manusia 

yang andal, dan usaha yang gigih di perlukan agar perusahaan dapat 

menciptakan pelayanan superior. 

4. Strategi penanganan keluhan yang efektif. 

Strategi menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat, dimana 

perusahaan harus menunjukan perhatian dan penyesalannya atas 

kekecewaan pelanggan, agar pelanggan tersebut dapat kembali menjadi 

pelanggan yang puas dan kembali menggunakan produk atau jasa 

perusahaan tersebut. 

5. Strategi penigkatan kinerja perusahaan 

Perusahaan menerapkan strategi yang dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan secara berkesinambungan. Memberikan pendidikan dan 

pelatihan, komunikasi, salesmanship, dan public relation kepada pihak 

manajemen dan karyawan, memasukan unsur kemampuan memuaskan 
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pelanggan kedalam system penilaian prestasi karyawan. (Fredy Rangkuti, 

2006,55) 

Pada hakikatnya tujuan bisnis adalah untuk menciptakan dan 

mempertahankan pelanggan, kualitas produk atau pelayanan di tentukan oleh 

pelanggan. Oleh karena itu, hanya dengan memahami pelanggan maka 

organisasi dapat menyadari dan menghargai makna kualitas. Adanya kepuasan 

pelanggan dapat memberikan manfaat diantaranya : membeli kembali, berbicara 

kepada orang lain dan kurang memperhatikan merek yang bersaing dan 

iklannya. 

2.8 Penanganan Keluhan Konsumen atau Pelanggan 

Menurut Tjiptono (2008), ada tiga kategori tanggapan atau komplain 

terhadap ketidak puasan yaitu : 

1. Voice response Kategori ini meliputi usaha menyampaikan keluhan secara 

langsung dan atau meminta ganti rugi kepada perusahaan yang 

bersangkutan, maupun kepada distributornya. Jika pelanggan melakukan 

hal ini, maka perusahaan masih mungkin memperoleh beberapa manfaat. 

Pertama, pelanggan memberikan kesempatan sekali lagi kepada 

perusahaan untuk memuaskan mereka. Kedua, risiko publisitas buruk 

dapat ditekan, baik publisitas dalam bentuk rekomendasi dari mulut ke 

mulut maupun melalui koran atau media massa. Ketiga, memberi masukan 

mengenai kekurangan pelayanan yang perlu diperbaiki perusahaan. 

Melalui perbaikan (recovery), perusahaan dapat memelihara hubungan 

baik dan loyalitas pelanggannya. 
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2. Private response Tindakan yang dilakukan antara lain memperingatkan 

atau memberitahu kolega, teman atau keluarganya mengenai 

pengalamannya dengan produk atau perusahaan yang bersangkutan. 

Tindakan ini umumnya sering dilakukan dan dampaknya sangat besar bagi 

citra perusahaan. 

3. Third-party response Tindakan yang dilakukan meliputi usaha meminta 

ganti rugi secara hukum, mengadu lewat media massa (misalnya menulis 

di surat pembaca) atau secara langsung mendatangi lembaga konsumen, 

instansi hukum dan sebagainya. Tindakan seperti ini sangat ditakuti oleh 

sebagian besar perusahaan yang tidak memberi pelayanan baik kepada 

pelanggannya atau perusahaan yang tidak memiliki prosedur penanganan 

keluhan yang baik. Terkadang pelanggan lebih memilih menyebarluaskan 

keluhannya kepada masyarakat luas, karena secara psikologis lebih 

memuaskan. Lagipula mereka yakin akan mendapat tanggapan yang lebih 

cepat dari perusahaan yang bersangkutan. 

2.9 Pengertian Konsumen atau Pelanggan 

Keberadaan pelanggan merupakan target berbagai perusahaan dalam 

proses penjualan berupa barang atau jasa. Bila tidak dapat mencapai itu, maka 

suatu perusahaan tidak dapat dikatakan sukses. Hal tersebut tercermin dalam 

kutipan  berikut ini : 

Menurut Nasution (2005,45) pelanggan mempunyai arti penting dimana 

mempunyai kekuasaan  atau keputusan untuk membeli atau tidaknya suatu 

barang hal tersebut dapat terlihat dari kutipan berikut : “Pelanggan adalah orang 

yang memiliki minat potensial yang kuat terhadap produk dan kemampuan untuk 

membelinya.” 
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Menurut Fandi Tjiptono (2005:41) peranan konsumen terdiri atas hal-hal 

sebagai berikut : 

a. User, adalah orang yang benar-benar (secara aktual) mengkonsumsi atau 

menggunakan produk atau mendapatkan manfaat dari produk atau jasa 

yang dibeli. 

b. Payer, adalah orang yang mendanai atau membiayai pembelian. 

c. Buyer, adalah orang yang berpartisipasi dalam pengadaan produk dari 

pasar. 

Masing-masing peranan di atas bias dilakukan oleh satu orang, bisa pula 

oleh individu yang berbeda. Jadi sesorang bisa menjadi user, sekaligus payer, 

dan buyer. Selain itu, bisa juga individu A menjadi payer, B menjadi user, dan C 

menjadi buyer. Itu semua tergantung kepada konteks atau situasi pembelian. 

2.9.1 Pengertian Prilaku Konsumen 

Pemahaman mengenai prilaku konsumen merupakan kunci kesuksesan 

utama bagi pemasar. Para pemasar membutuhkan para informasi yang andal 

mengenai konsumennya dan keterampilan khusus untuk menganalisa dan 

menginterpretasikan  informasi tersebut. Secara sederhana, istilah prilaku 

konsumen mengacu pada prilaku yang ditunjukan oleh para individu dalam 

membeli dan menggunakan barang dan jasa. 

Sejauh ini terdapat berbagi macam definisi spesifik perilaku konsumen, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Perolehan, pengonsumsi, dan penghentian pemakaian barang dan jasa 

(Craig-Less, Joy dan Brown dalam Tjiptono, 2005, 39) 

2. Prilaku Konsumen adalah studi mengenai prose-proses yang terjadi saat 

individu atau kelompok menyeleksi, membeli, menggunakan  atau 
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menghentikan pemakaian produk, jasa, ide, atau pengalaman dalam 

rangka memuaskan keinginan dan hasrat tertentu (Solomon, dalam 

Tjiptono, 2005, 39). 

3. Perilaku konsumen adalah aktifitas mental dan fisik yang dilakukan oleh 

pelanggan rumah tangga (konsumen akhir) dan pelanggan bisnis yang 

menghasilkan keputusan untruk membayar, membeli, dam menggunakan 

produk dan jasa tertentu (Sheth dan Mittal, 2004 dalam Tjiptono, 2005, 40) 

2.10 Membangun Citra Positif 

Pelanggan merupakan bagian penting bagi kemajuan perusahaan oleh 

karena itu perusahaan atau produsen hendaknya membangun citra yang positif 

agar pelanggan loyal. Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2009, 134). 

Menyatakan bahwa menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap 

bisnis. Maksud dari pernyataan tersebut adalah satu-satunya nilai yang 

diciptakan suatu perusahaan adalah nilai yang berasal dari pelanggan. Semua itu 

adalah nilai yang dimiliki seorang wirausaha saat ini dan nilai yang dimiliki di 

masa depan. Suatu bisnis dikatakan sukses jika berhasil mendapatkan, 

mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan. Pelanggan merupakan satu-

satunya alasan perusahaan membangun pabrik, mempekerjakan karyawan, 

menjadwalkan rapat, membuatkan jalur serta optik atau melibatkan diri dalam 

aktifitas bisnis apapun. Tanpa pelanggan, wirausaha tidak memiliki bisnis. 

Sedangkan Kasmir (2004, 201) menilai bahwa untuk menjaga dan 

meningkatkan kepercayaan pelanggannya, maka suatu perusahaan perlu 

membangun dan menjaga citra positif dimata masyarakat. Citra ini dapat di 

bangun melalui kualitas produk, kualitas pelayanan dan kualitas keamanan. 

Tanpa citra yang positif maka kepercayaan yang sedang dan akan dibangung 

tidak akan efektif.  
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Ada beberapa tahapan dalam membangun citra perusahaan. Pertama, 

objek mengetahui (melihat dan mendengar) upaya yang dilakukan perusahaan. 

Kedua, memperhatikan upaya perusahaan tersebut. Ketiga, setelah adanya 

perhatian obyek mencoba memahami yang ada pada upaya perusahaan. 

Keempat, terbentuknya citra perusahaan pada obyek yang kemudian tahap 

kelima citra perusahaan yang terbentuk akan menentukan perilaku obyek 

sasaran dalam hubungannya dengan perusahaan. 

Dalam  personality, keseluruhan karakteristik perusahaan yang dipahami 

publik sasaran seperti perusahaan yang dapat di percaya, perusahaan yang 

memiliki tanggung jawab sosial. Sedangkan dalam reputasion, hal yang telah di 

lakukan perusahaan dan diyakini publik sasaran berdasarkan pengalaman 

sendiri maupun pihak lain seperti kinerja keamanan transaksi sebuah bank. 

Selanjutnya yaitu Value,yang merupakan nilai-nilai yang dimiliki suatu 

perusahaan, dengan kata lain budaya perusahaan seperti sikap manajemen 

yang perduli terhadap karyawan, karyawan yang cepat tanggap terhadap 

permintaan maupun keluhan pelanggan. Yang terakhir adalah Corporate identity, 

yaitu komponen-komponen yang mempermudah pengenalan publik sasaran 

terhadap perusahaan sebagai contoh logo, warna dan selogan. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 
 
 

3.1  Sejarah Perkembangan Perusahan  

3.1.1 Sejarah Perusahaan 

 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah perusahaan milik 

Pemerintah Daerah dan juga suatu alat kelengkapan otonomi daerah, yang 

didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962. Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 1969. Dalam sehari-hari, perusahaan dipimpin oleh Direktur 

Utama yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati sebagai kepala daerah. 

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Bogor ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Bogor 

Nomor III Ps.012DPRDIII1981. 

Sebelum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bogor  yang 

mempunyai kantor Pusat di Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong didirikan, yang 

pertama telah didirikan oleh Badan Pengelola Air Minum (BPAM) adalah Depok 

pada tanggal 13 Juli 1977 yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum 

dan Dirjen Cipta Karya untuk melayani kebutuhan air bersih diwilayah Depok dan 

sekitarnya. 

Pada tanggal 14 April 1983 telah didirikan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Bogor yang berkedudukan di jalan Gunung Batu Bogor.  

Selanjutnya pada tanggal 27 September 1988 dilaksanakan pengelolaan 

prasarana dan sarana air bersih dari Departemen Pekerjaan 
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Umum kepada Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Barat dan selanjutnya 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sejak itu berubah 

menjadi PDAM Kabupaten Bogor. 

Kemudian BPAM yang sudah ada beralih status menjadi PDAM difusikan 

dengan PDAM Kabupaten Bogor  yang berkedudukan di Bogor. Selanjutnya 

PDAM Kabupaten Bogor  memiliki wilayah pelayanan yang meliputi Kota Depok, 

Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Ciampea, Kecamatan 

Leuwiliang, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Kedung Halang, Kecamatan 

Cimanggis dan Kecamatan Parung Panjang. 

Pada tanggal 11 Nopember 1994 diserahkan pengelolaan sumber air 

Ciburial dari Pemda DKI Jakarta ke Pemda Propinsi DT I Jawa Barat, yang 

kemudian diserahkan ke PDAM Kabupaten Bogor. Wilayah yang dilayani meliputi 

Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Ciomas dan 

Kecamatan Semplak. Pada tanggal 10 Mei 1997 didirikan cabang Pelayanan XI 

yang pelayanannya meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Citeureup dan 

Kecamatan Bojong Gede. 

 Hingga saat ini wilayah yang dilayani meliputi Kodya Depok, Kecamatan 

Leuwiliang, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Ciampea, Kecamatan 

Cisarua, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Dramaga, 

Kecamatan Ciawi, Kecamatan Caringin, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan 

Parung, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu,  

Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Cimanggis. 

 Cabang Pelayanan yang dimiliki PDAM Kabupaten Bogor sampai 

sekarang sebanyak 12 cabang pelayanan yang tersebar diseluruh wilayah 

kabupaten, hal ini merupakan antisipasi dari luasnya wilayah pelayanan PDAM. 

Sehinga dapat menyebabkan biaya operasional yang mahal karena pelayanan 

tidak terpusat. Selain itu juga keadaan sosial ekonomi  masyarakat Kabupaten 
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Bogor yang sebagian besar relatif rendah juga merupakan salah satu kendala 

pelayanan. 

Disamping itu PDAM melayani program air bersih pedesaan, yang 

ditujukan kepada masyarakat pedesaan. Sasaran utama pelaksanaan air bersih 

pedesaan adalah daerah rawan penyakit, daerah rawan air bersih dan 

pemukiman yang padat dan kumuh. 

Adapun program air bersih pedesaan yang dilaksanakan oleh PDAM 

Kabupaten Bogor adalah : 

1. Program SIPAS (Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana), memperoleh 

bantuan dari Direktorat Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan 

Gubernur KDH. Tk. I Jawa Barat berupa pipa distribusi. Peranan PDAM 

dalam hal ini adalah sebagai pembina teknis dan bekerjasama dengan 

LKMD setempat, dengan harapan nantinya LKMD dapat mandiri dalam 

pengelolaan air bersih pedesaan. Memberikan bantuan air bersih melalui 

mobil tanki ke daerah – daerah yang kesulitan air karena kemarau. 

2. Memberikan bantuan kaporit pada sumur – sumur penduduk. 

3. Pembangunan MCK. 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

3.2.1 Manajemen dan Organisasi Perusahaan.  

 
Untuk mengelola perusahaan menjadi lebih baik tergantung pada 

manajemen perusahaan itu sendiri. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Bogor Nomor III Ps.012/DPRD/III/1981 telah diatur tentang 

pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Bogor. 
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Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah perusahaan milik daerah 

Kabupaten Tingkat II Bogor adalah pengelola perusahaan tersebut. Dalam 

sehari-hari kegiatan perusahaan dipimpin oleh Direktur Utama yang 

bertanggungjawab langsung kepada Bupati sebagai Kepala Daerah Tingkat II 

Bogor. 

 Tugas pokok perusahaan adalah melaksanakan sebagian urusan rumah 

tangga daerah dibidang pengelolaan air minum untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan 

pelayanan umum. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Sebagai pelayanan umum atau jasa; 

2. Penyelenggaraan kemanfaatan umum; dan, 

3. Pemupukan pendapatan. 

Susunan organisasi perusahaan adalah sebagai bentuk pembagian tugas dan 

wewenang serta tanggung jawab.Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

mempunyai susunanorganisasi perusahaan dan masing-masing mempunyai 

tugas pokok dan fungsi  sebagai berikut : 
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Gambar 3.1. 

Struktur Organisasi 

PDAM Pusat Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. 
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3.2.2 Deskripsi Jabatan 

1. Dewan  Pengawas. 

Badan Pengawas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

pengawasan pengelolaan perusahaan dan melaksanakan keputusan dan 

petunjuk Bupati Kepala Daerah dibidang pengawasan pengelolaan 

perusahaan. 

2. Direktur Utama.  

Direktur Utama mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, 

mengawasi dan mengendalikan perusahaan dalam melaksanakan 

sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pengelolaan air minum 

dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah. 

3. Direktur Umum. 

Direktur Umum berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur 

Utama mempunyaitugaspokokmenyelenggarakandan 

mengkoordinasikanpengelolaan keuangan, administrasi umum, 

kepegawaian dan hubungan masyarakat perusahaan 

4. Direktur Teknik 

Direktur Teknik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur 

Utama mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mengawasi dan 

mengendalikan kegiatan perencanaan dan disain proyek, pelaksanaan 

konstruksi dan perbaikan perpipaan, pengaturan dan pengawasan 

distribusi air, produksi air, laboratorium dan pengawasan pengelolaan air 

diinstalasi serta perawatan bangunan instalasi air dan perbengkelan. 
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5. Badan Penelitian dan Pengembangan. 

Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama 

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penelitian dan pengembangan 

dibidang teknik dan non teknik serta pedesaan. 

6. Satuan Pengawasan Intern. 

Satuan Pengawasan Intern berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Direktur Utama mempunyai tugas pokok membantu Direktur Utama dalam 

menyelenggarakan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian 

pengelolaan atau manajemen perusahaan, kepegawaian serta 

menyelenggarakan pengamanan perusahaan. 

7. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Direktur Utama mempunyai tugas pokok 

menyiapkan konsep Rancangan Keputusan Direksi dan Naskah Perjanjian 

Kerjasama, inventarisasi peraturan perundang – undangan yang 

berhubungan dengan perusahaan serta menyelenggarakan kegiatan 

protokoler perusahaan. 

8. Cabang Pelayanan. 

Mengingat luasnya wilayah pelayanan dengan lokasi terpencar-pencar dan 

instalasi yang berbeda serta social ekonomi masyarakat yang beragam, 

maka dibentuklah cabang-cabang pelayanan dan kepala-kepala instalasi 

sesuai dengan SK Bupati Bogor No. 8 tahun 1986 tentang organisasi dan 

tatakerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor, sehingga 

PDAM dapat beroperasi sesuai dengan kondisi pelayanan dan dapat 

memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor. 
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Dengan terbentuknya cabang-cabang pelayanan, maka terdapat 

perbedaan tugas dan tanggungjawab antara pusat dan cabag. Tugas dan 

tanggung jawab kantor pusat pada intinya menyelenggarakan dan 

mengkoordinasikan pengelolaan perusahaan baik teknik maupun non 

teknik yang meliputi perumusan rencana/program kerja, perencanaan 

anggaran perusahaan secara keseluruhan, sementara itu Cabang 

Pelayanan yang dipimpin oleh seorang kepala cabang dan  mempunyai 

tugas pokok memimpin, mengawasi, mengendalkan dan mengkordinasikan 

kegiatan-kegiatan pada Cabang Pelayanan yang meliputi pelayanan 

kepada masyarakat serta pelaksanaan kebijakan Perusahaan di wilayah 

kerjanya. 

9. Cabang Usaha. 

Cabang usaha adalah unsur pelaksana perusahaan dibidang produksi dan 

pemasaran sepanjang tidak bertentangan dengan tugas, fungsi dan tujuan 

pendirian perusahaan.Kelompok Jabatan Fungsional 

10. Kelompok jabatan fungsional. 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan perusahaan 

sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

Salah satu Jabatan Fungsional di lingkungan perusahaan adalah bidang 

Pengolahan Data Elektronik 

3.2.3 Visi, Misi dan Moto Perusahaan. 
 

1. Visi 

Mewujudkan keunggulan dibidang pelayanan air minum sesuai standar 

berkualitas, untuk kesejahteraan masyarakat, terukir dalam moto “Unggul 

dalam pelayanan”. 

2. Misi 
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a. Perwujudan Perusahaan Daerah Air Minum yang sehat 

b. Perwujudan Penyelenggaraan pelayanan air minum untuk 

mendukung meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak 

dan bermartabat dalam rangka terpenuhinya kebutuhan dasar hidup 

c. Memanfaatkansebesar-besarnya potensi ekonomi masyarakat dan 

daerah, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

3. Moto  

Unggul dalam pelayanan 

 

3.2.4 Sejarah Cabang Pelayanan XII Jonggol 

 

Cabang pelayanan XII Jonggol yang berada di Citra Indah Blok M. 9A 

No.08 dulunya adalah kantor unit dari Cabang pelayana IX, kantor unit ini 

difungsikan sebagai loket pembayaran dan pengaduan pelanggan saja kemudian 

dengan perkembangan wilayah dan semangkin bertambahnya jumlah pelanggan, 

kantor unit tersebut berubah menjadi Cabang Pelayanan XII, pembentukan 

menjadi Cabang Pelayanan XII diharapkan agar dapat melayani pelanggan, 

berbagai macam keluhan pelanggan dan kendala dilapangan agar dapat di 

respon dan di tangani dengan cepat sehingga terjaganya pelayanan suplai air 

bersih di wilayah Jonggol dan Cariu. Berikut struktur oraganisasi Cabang 

Pelayanan XII : 
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Gambar 3.2 

Struktur Organisasi 

Cabang Pelayanan XII Jonggol 

 

3.3 Sumber Daya Manusia PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten 

BogorCabang Pelayanan XII 

Jumlah karyawan pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Cabang 

Pelayanan XII adalah 13 orang (posisi Mei 2013) dengan delapan orang pegawai 

tetap dua orang Calon pegawai tetap, tiga orang kontrak, dan tiga orang 

outsorching. Adapun penjelasan ditampilkan secara berikut : 

 

KEPALA CABANG 

YAHYA 

Ka. Sie. TEKNIK 

YANAMULYANA 

Ka. Sie. ADM 

SUKIMAN 

Ka. Sie. HUMAS 

ALI RACHMAN 

STAF TEKNIK 

SARDI 

R. ANDIKA H. U. 

MULYADI 

NENDI 

 

 

STAF HUMAS 

HERDIAN ADI S 

ADANG SARNAN 

DANI YANWAR 

HERDIAN ADI S. 

RIZKY Z. 

STAF ADM 

RULI NOVIAJI 

PUKE DABUNG 
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Tabel 3.1                                                                                                                                 

Jumlah Pekerja pada Jenjang Pendidikan (Posisi Juni 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten. Bogor (2013). 

 

Pegawai pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten. Bogor Cabang 

Pelayanan XII Jonggol lebih didominasi oleh jenjang pendidikan SMA. Pada 

Cabang XII Jonggol lebih membutuhkan tenaga teknisi terampil pada 

pemasangan dan penanggulangan gangguan. Adapun sebagian jenjang 

pendidikan SMK dan SMA yang ditempatkan di bagian humas dan teknik, 

walaupun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, ini dikarenakan 

masih kurangnya karyawan dan jumlah pelanggan tidak sesuai dengan jumlah 

karyawan yang ada. Tetapi peraturan baru sudah ditetapkan oleh perusahaan 

bahwa penempatan jabatan atau bagiandisesuaikan latar belakang pendidikan 

dan keahlian, ini dimaksudkan agar setiap bagian dapat menjalankan tugasnya 

sesuai dengan bidang keahliannya supaya teciptanya suatu pelayanan yang 

optimal. 

Sedangkan pada jenjang pendidikan Strata 1 hanya tiga pekerja saja, yaitu 

Kepala Cabang dan dua orang staaf, staff Humas dan Administrasi. Pada PDAM 

Pendidikan Jumlah Pekerja 

Strata I 3 

Diploma III 1 

SMA 8 

SMK  1 

SMP - 

SD - 

Total 13 
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Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Cabang Pelayanan XII Jonggol terdapat 

pegawai Outsourcing tiga orang, satu orang bagian satpam, satu orang dibagian 

Humas dan satu orang lagi dibagian OB (office boy). dua orang PHL(Pekerja 

Harian Lepas) di bagian teknik untuk menunjang pekerjaan lapangan teknik. 

Dalam pekerjaan pencarian dan perbaikan kebocoran.  

Berikut adalah penjelasan tabel mengenai staff divisi pegawai berdasarkan jenis 

kelamin secara berikut : 

Tabel 3.2 

Jumlah Pekerja  pada Jabatan dan Jenis Kelamin (Posisi Juni 2013) 

Jabatan 

 

Jenis Kelamin Jumlah Pekerja 

 L P 

Kepala Cabang 1 0 1 

Kepala Seksi 3 0 3 

Staff Office Administrasi 2 0 2 

Staff Humas 3 0 5 

Staff Teknik 4 0 4 

Security 2 0 2 

TOTAL   17 

Sumber : PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (2013) 

 

3.4 Sarana dan Prasarana di PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor 

Cabang Pelayanan XII Jonggol 

Sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kegiatan 

perusahaan guna meningkatkan mutu dan kualitas kinerja perusahaan. Oleh 

karena itu PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Cabang Pelayanan XII 

Jonggol sangat memperhatikan sarana dan prasarana yang ada, baik di kantor 

cabang pelayanan maupun kendaraan operasional dilapangan. 
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Bangunan  kantor Cabang Pelayanan XII Jonggol berada di lokasi 

Perumahan Citra Indah Jonggol Blok M 2 No. 8,  dengan luas bangunan kurang 

lebih mencapai 150 m². Pada kantor bagian loket dan pengaduan menyatu 

dengan gudang dan  kantor bagian teknik yang terpisah kurang lebih luas 

bangunannya 150 m², Adapun kondisi bangunan masih terlihat rapih dan terawat 

karena sering adanya perbaikan gedung. 

 Struktur bangunan di Cabang Pelayanan XII Jonggol memiliki 6 ruangan 

pada kantor loket yaitu, ruang Ka. Sie Humas dan Staff, Ka. Adm dan Staff, loket 

pembayaran, ruang pengaduan pelanggan, ruang tunggu, dan gudang pipa, 

accessories dll, pada kantor teknik terdapat lima ruangan yaitu ruangan Kepala 

Cabang, Ka. Sie Teknik dan staff, ruang tunggu dan ruang untuk beribadah 

Sarana dan prasarana yang membantu kegiatan kerja Cabang Pelayanan 

XII Jonggol, Kabupaten. Bogor  adalah : 

1. Komputer layar LCD dengan CPU P4 sebanyak 6 unit, 2 untuk loket, 2 

untuk bagian pengaduan, 1 untuk bagian administrasi dan 1 di kantor 

teknik sedangkan  Printer terdapat lima Unit.  Printer di tempatkan dibagian 

loket, bagian pelayanan pelanggan, bagian administrasi, dan bagian teknik 

2. Laptop sebanyak dua unit, satu untuk Ka. Sie. Humas dan satu untuk 

Kepala Cabang. 

3. Televisi dua unit, satu televisi LED 32’’ di ruang tunggu loket dan satu di 

kantor teknik. 

4. Untuk saluran telfon terdapat dibagian pelayanan. 

5. TV ditempatkan di bagian Pelayanan pelanggan dan pelayanan gangguan. 
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6. Peralatan dan perlengkapan untuk operasional bagian teknik untuk 

penyambungan dan perbaikan kebocoran cangkul, blencong, lampu, palu, 

tangga dll. 

7. Manometer (alat untuk mengukur tekanan air) terdapat 5 unit. 

8. Mesin tera meter satu unit (alat untuk mengukur keakuratan meter air). 

9. Mesin hitung uang. 

10. AC empat unit, satu ditempatkan di bagian ruang tunggu loket, satu di 

bagian loket, satu di ruang pelayanan pelanggan, dan satu unit di 

bagianteknik. 

11. Genset 

Kendaraan roda empat sebanyak dua unit untuk operasional satu 

kendaraan operasional Kepala Cabang, dan satu lagi kendaraan operasional 

pelayanan gangguan, sedangkan kendaraan roda dua sebanyak empat unit  satu 

untuk bagian loket, satu untuk bagian hunas, dua untuk bagian teknik. Adapun 

jenis kendaraan operasional diantaranya: 

1. Satu unit mobil pick up L300 dipergunakan untuk bagian teknik, untuk 

pencarian kebocoran, perbaikan kebocoran, pemutusan, evaluasi jaringan, 

pemasangan sambungan baru di daerah Cabang Pelayanan XII Jonggol. 

2. Satu unit Toyota Avanza  dipergunakan untuk operasional Kepala Cabang. 

3. Motor Honda Revo sebanyak dua unit dipergunakan untuk bagian 

administrasi dan teknik. 

4. Motor Smash sebanyak satu unit dipergunakan untuk bagian hunas. 

5. Motor Honda Win sebanyak satu unit dipergunakan dibagian teknik. 
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3.5 Uraian Singkat Pekerjaan 

 Untuk pelayanan kepada pelanggan wilayah Cabang Pelayanan XII 

diutamakan adalah PelayananK3 (Kuantitas, Kontinuitas dan Kualitas) adapun 

tugas-tugas sebagai berikut :  

1. Melaksanakan pelayanan kepada calon pelanggan ataupun pelanggan 

PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang datang langsung ke kantor 

pelayanan. 

2. Menerima keluhan pelanggan yang datang ke kantor pelayanan seperti :  

a. Keberatan atas tagihan rekening air.  

b. Masalah pendistribusian air. 

c. Kualitas air. 

d. Kebocoran. 

e. Hal-hal lainnya yang menyangkut pelayanan air minum. 

3. Memasukkan data administrasi pelayanan, seperti :  

a. Pembuatan BPS (Bon Permintaan Service), pembuatan BPS 

berdasakan pengaduan konsumen baik via telpon maupun konsumen 

datang langsung ke kantor Pelayanan, pembuatan berdasarkan 

temuan lapangan oleh pembaca meter. 

b. Pembuatan SPK (Surat Perintah kerja : Penyambungan baru, 

penyambungan eks-putus, permintaan survei pemasangan), 

pembuatan SPK didasarkan data yang diberikan oleh bagian Humas 

dari bagian Administrasi, misalnya SPK pelunasan pembayaran 

pelunasan Eks-putus, sehingga terbitlah SPK penyambungan 

kembali, SPK pemasangan sambungan baru di terima dari Bagian 

Humas dan diterima datanya oleh bagian teknik dan kemudian di 

lakukan survei jaringan oleh bagian teknik. 
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c. Pemutusan. Pemutusan dilakukan tanggal dua puluh satu setiap 

bulannya. 

4. Penggantian meter, dilakukannya penggantian meter karena meter tidak 

normal dan program penggantian meter, yang menjadi prioritasnya adalah 

meter lama maksimal umur meter lima tahun. 

5. Pindah meter, dilakukan pemindahan meter biasanya dilakukan karena 

permintaan konsumen karena renovasi rumah. 

6. Evaluasi pengaliran, kegiatannya meliputi pengecekan pengaliran pada 

konsumen, kemudian pengukuran tekanan di setiap blok-blok dan titik 

kontrol tekanan yang sudah di tentukan sebagai patokan. 

7. Melakukan penyetingan valve, dilakukan setting valve untuk mengatur debit 

air dan pembagian air. Di setiap blok-bloknya di lihat dan di sesuaikan 

dengan jumlah konsumen yang ada pada blok tersebut. 

8. Pengecekan level air pada reservoir dan pengecekan tekanan. 

Pengecekan tekanan sangat berguna juga sebagai salah satu deteksi 

kebocoran fisik dapat terlihat dari tekanan yang tidak stabil. 

9. Pencarian kebocoran fisik, pencarian kebocoran fisik dilakukan rutin 

selama dua minggu sekali. Ini dilakukan untuk penekanan kebocoran fisik 

dengan cara membentuk team dan membaginya kemudian menyisir di 

setiap jaringan pipa. 

10. Pencarian kebocoran non fisik, pencarian kebocoran non fisik dilakukan 

rutin setiap bulannya dengan cara mengecek data riwayat pelanggan yang 

termasuk dalam status putus, kemudian dilakukan pendataan, setelah itu di 

lakukan pengecekan fisik langsung kelapangan, dilihat apakah sudah di 

putus atau belum, apabila terdapat pelanggan yang berstatus putus tetapi 

belum diputus maka dibuatkan SPK (Surat Perintah Kerja) pemutusan 

ulang. 
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11. Pengurasan jaringan, pengurasan jaringan dilakukan tiga minggu sekali  

agara kualitas ait tetap terjaga dan juga dilakukan berdasarkan keluhan 

dari konsumen, apabila ada komplain masalah air keruh segera di lakukan 

pengurasan jaringan. 

12. Tera meter, dilakukannya tera meter apabila ada konsumen komplain 

karena pembayarannya besar, selain itu dilakukan tera meter secara 

periodik, program tera meter dalam rangka pengecekan meter-meter lama 

apakah masih akurat atau tidak alat meter air tersebut. 

13. Pembuatan pertanggung jawaban biaya pekerjaan seperti perbaikan 

kebocoran, evaluasi jaringan, survei jaringan penyambungan baru, dan 

rutinitas operasional harian. 

14. Pembuatan RAB pemasangan sambungan baru. 

15. Menata, menjaga penampilan dan kepribadian yang baik sebagaibagian 

dari pelayanan serta menjaga citra perusahaan. 

16. Membuat laporan bulanan tertulis sesuai dengan tugas harian. 

17. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. 

3.6 Perbandingan Antara Teori dan Peratek 

3.6.1 Bentuk pelayanan yang diberikan oleh PDAM Tirta Kahuripan 

Kabupaten Bogor pada Cabang Pelayanan XII Jonggol terhadap 

pelanggannya adalah 

Unsur-unsur pelayanan : 

1. Kuantitas Air 

Kapasitas reservoir air pada Cabang Pelayanan XII Jonggol semula adalah 

600mᶟ dengan jumlah pelanggan ±8600 pelanggan seiring bertambahnya 

jumlah pelanggan kapasitas reservoir diperbesar dengan ditambah 
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reservoir baru yang berkapasitas 600m3  tujuannya agar dapat mencukupi 

kebutuhan air cadangan bagi pelanggan. Khususnya di wilayah Cabang 

Pelayanan XII cakupan pelayanannya Cileungsi, Jonggol, Cariu. Dengan 

penigkatan kapasitas cadangan air di harapkan dapat menambah jumlah 

pelanggan dan mengatasi masalah kekurangan air pada saat musim 

kemarau. 

2. Kontinuitas 

Untuk menjaga kontinuitas pengaliran yang harus dilakukan adalah 

mengatur jadwal pengaliran, agar kontinuitas pengaliran tetap terjaga. 

Selain itu juga melakukan perbaikan perawatan pompa secara berkala agar 

tidak terjadi kerusakan pompa, dan perlunya cadangan pompa untuk 

mengatasi masalah kontinuitas pengaliran. 

3. Kualitas Air 

Untuk menjaga kualitas air pada bagian pengolahan air harus benar-benar 

memperhatikan dan teliti dalam peroses pengolahan air baku hingga 

menjadi air yang siap dipakai konsumen. Apabila terjadi kekeruhan air 

dilakukannya pengurasan jaringan tujuannya agar kualitas air menjadi 

jernih kembali. 

4. Pembayaran Rekening Air 

Pembayaran rekening air bisa dilakukan pada loket pembayaran Cabang, 

Unit Pelayanan dan Service point. Karena sistem pembayarannya sudah 

online jadi pembayarannya bisa dilakukan pada Bank-bank tertentu yang 

sudah ada kerjasama dengan PDAM sementara ini pembayaran bisa 

dilakukan di 3 Bank yaitu : Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI, pada 

Bank Mandiri dapat dilakukan pembayaran melalui ATM, SMS Banking, 

Internet Banking, pada Bank BRI dapat dilakukan pembayaran melalui 
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ATM, Loket BRI, pada Bank BNI dapat dilakukan pembayaran melalui 

ATM, SMS Banking, Internet Banking, Loket PPOB. 

Cara demikian dilakukan agar memudahkan pelanggan dalam 

pembayaran rekening air yang tepat waktu, selain itu juga menghindari 

pelanggan dari sangsi pemutusan yang kesulitan membayar karena 

kesibukannya tidak sempat bayar langsung pada loket Cabang & Unit 

Pelayanan dapat membayarnya melalui ATM, SMS Banking, dan Internet 

Banking. 

5. Penanganan Pengaduan Pelanggan 

a. Apabila ada keluhan atau pengaduan konsumen yang pertama kali 

dilakukan pada Bagian Humas adalah Mencatat pengaduan 

pelanggan baik secara langsung , telepon ataupun dari media-media. 

(Hubungi nomor pengaduan yang tertera di media cetak ataupun 

elektronik). Setelah di data keluhannya kemudian BPS (Bon 

Permintaan Service) diberikan ke Bagian Teknik untuk 

pelaksanaannya. 

b. Menjawab keluhan pelanggan melalui telepon, jika pelanggan masih 

belum puas maka konsultasikan dengan Ka. Sie. Humas maksimal 5 

menit kemudian diambil alih oleh Ka. Sie. Humas dalam menjawab 

keluhan pelanggan. 

c. Bila pengaduan bisa diselesaikan tanpa perllu kelapangan, maka 

diselesaikan maksimal 2 hari kerja. Jika penyelesaian memerlukan 

pembuktian lapangan, maka diselesaikan maksimal 7 hari kerja. 

d. Melaporkan setiap pengaduan kepasa Kepala Cabang. 

e. Jika Ka. Sie. Humas tidak mampu menangani keluhan pelanggan, 

maka diselesaikan oleh Kepala Cabang. 
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f. Jika ada pengaduan pelanggan yang memerlukan penanganan 

pusat, maka Kepala Cabang menyampaikan secara tertulis kepada 

Direksi disertai bukti pendukung dan langkah-langkah yang telah 

dilakukan. 

6. Tera meter  

Dilakukannya pelayanan tera meter apabila ada konsumen yang 

mengeluhkan pemakaian air yang terlalu mahal, setelah konsumen 

mengadu ke Bagian Humas lalu dibuatkan BPS (Bon Permintaan Service) 

selanjutnya di teruskan ke Bagian Teknik untuk pelaksanaan 

Pelayanan merupakan upaya memberikan kesenangan kepada pelanggan 

dengan adanya kemudahan agar pelanggan dapat memenuhi kebutuhannya 

pada dasarnya PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Cabang Pelayanan XII 

sudah melakukan pelayanan dengan baik namun belum optimal dikarenakan 

masih kurang lengkapnya peralatan penunjang kerja dan luasnya wilayah dan 

tidak sebanding dengan jumlah karyawan pada Cabang Pelayanan XII. 

Pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Cabang Pelayanan XII telah 

melakukan pelayanan dengan baik, dan meningkatkan pelayanannya yang 

berkualitas dan bermutu dengan SOP (standar operasional prosedur)kerja yang 

ada, dengan adanya SOP (standar operasional prosedur) tersebut maka akan 

mengurangi atau meminimalisasikan hal-hal yang tidak di inginkan perusahaan, 

selain itu  SOP (standar operasional prosedur) juga berfungsi untuk 

memperlancar tugas pegawai ataupun unit kerja, sebagai dasar hukum bila 

terjadi penyimpangan, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan dilapangan 

dan mudah dalam melacak segala kegiatan, mengarahkan para pegawai agar 

disiplin dalam bekerja dan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan rutin. 
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Karena pada dasarnya SOP (standar operasional prosedur) adalah suatu standar 

atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakan 

suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi serta tata cara atau tahapan 

yang di lakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja 

tertentu. 

SOP (standar operasional prosedur) juga mempunyai tujuan dan tujuannya 

adalah agar para pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kerja para pegawai 

atau tim dalam organisasi atau unit kerja, agar mengetahui dengan jelas peran 

dan fungsi tiap-tiap posisi pada organisasi, memper jelas alur tugas, wewenang 

dan tanggung jawab dari para pegawai terkait, dan melindungi organisasi atau 

unit kerja dan para pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi 

lainnya.Meskipun sudah dilakukan pelayanan yang menuju ke arah optimal 

dengan SOP (standar operasional prosedur) yang ada tetap saja ada beberapa 

konsumen yang tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan mereka 

melakukan komplain secara langsung maupun tidak langsung seperti yang 

dikatakan oleh Tjiptono ada beberapa kategori tanggapan atau komplain 

terhadap ketidakpuasan, yang pertama komplain secara langsung,  dengan 

datang ke kantor cabang atau pun kantor pusat dan meminta ganti atas kerugian 

misalnya dalam beberapa kasus seperti pembayaran online, pelanggan yang 

biasanya melakukan pembayaran tiga bulan sekali tidak dapat melakukan 

pembayaran karena pada saat ingin melakukan pembayaran melalui ATM tetapi 

tagihan rekening airnya tidak ada, sehingga pelanggan tersebut masuk pada 

status pemutusan dan terkena pembayaran penyambungan kembali. 

Konsumen merasa dirugikan dan melakaukan komplain langsung ke kantor 

cabang, sebagai perusahaan yang yang mengedepankan sebuah pelayanan 
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tentu saja tidak berdiam diri, langsung melakukan kroscek langsung dengan cara 

melakukan tinjauan ke lapangan untuk memastikan seperti apa keadaan 

sebenarnya dan apabila benar terjadi kesalahan sistim oleh pihak PDAM, tentu 

akan dilakukan perbaikan pelayanan dengan cara membebaskan biaya 

sambungan kembali eks-putus. Atau dalam kasus lainnya sperti pembayaran 

rekening air yang tidak sesuai dengan pemakaiannya apabila terjadi kasus 

demikian pihak PDAM akan melakukan pengecekan langsung kepada pelanggan 

dengan cara mengecek jaringan pipa pelanggan apakah ada kebocoran atau 

tidak, apabila tidak ada kebocoran kemudian dilakukan pengecekan pada meter 

air pelanggan dengan cara tera meter. Setelah dilakukan tera meter. 

 kemudian diketahui bahwa metera air pelanggan tidak normal maka 

langsung dilakukan penggantian meter air, dan pembayaran rekening air 

pelanggan dibuat suatu kebijakan dengan mengambil perhitungan pemakaian 

rata-rata konsumen. Itu adalah beberapa contoh  kasus konsumen yang 

melakukan komplain secara langsung. Yang kedua, ada konsumen yang 

melakukan komplain secara tidak langsung yaitu dengan cara berbicara kepada 

sodara, kerabat, teman yang secara tidak langsung dapat berdampak terhadap 

citra buruk perusahaan. Pada masyarakat hal ini dapat dilihat dalam kasus yang 

terjadi seperti pada kualitas air, ada pelanggan yang merasa dirugikan tetapi 

pelanggan tersebut tidak melakukan komplain langsung karena kesibukannya 

atau malas dalam melakukan komplain dan menyampaikan pada petugas. Tipe 

konsumen seperti ini sangat sulit ditemukan mengingat banyaknya jumlah 

pelanggan dan keterbatasan jumlah karyawan sehingga konsumen seperti ini 

tidak bisa ditangani secara langsung. 
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Hal ini yang membuat PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor 

meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara melakukan pengecekan dan 

evaluasi pada setiap pelanggan (pelayanan K3, kuantitas, kontinuitas dan 

kualitas air) untuk meminimalisir terjadinya pelanggan yang tidak ingin komplain 

secara langsung. Yang ketiga, mengadu lewat media massa (misalnya menulis di 

surat pembaca) atau secara langsung mendatangi lembaga konsumen.Dalam hal 

ini bagi beberapa konsumen yang merasa dirugikan dan sudah melapor tetapi 

masih merasa belum mendapatkan solusi atas permasalahannya sehingga 

mengadu melalui media masa, hal ini akan sangat memberikan efek yang tinggi  

terhadap pencitraan perusahaan sehingga mengurangi tingkat kepercayaan 

konsumen. Tipe konsumen seperti ini yang sangat berbahaya karena secara 

langsung mengungkapkan keluhannya yang  dapat dibaca dan diketahui oleh 

masyarakat luas, pelanggan seperti harus mendapatkan perhatian khusus dalam 

penangannya seperti memberikan penaganan khusus dalam hal ini 

penanganannya lansung dilakukan oleh kepala seksi, dengan memberikan 

pelayanan yang lebih dengan perhatian khusus. Kami sebagai perusahaan 

penyedia air bersih membuktikan bahwaPDAM bertanggung jawab penuh atas 

setiap keluhan-keluhan oleh pelanggan baik komplain secara langsung yaitu 

datang ke kantor atau melalui telepon dan juga komplain secara tidak langsung 

yang lebih berbahaya karena keluhan mereka tidak diketahui oleh petugas tetapi 

diketahui oleh masyarakat, hal ini yang kami coba untuk diminimalisirkan karena 

tipe konsumen seperti ini akan selalu ada. 

Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap produk, jasa, PDAM Tirta 

Kahuripan Kabupaten sudah melakukan pelayanan yang optimal karena 

hambatan-hambatandan keterbatasan baik dari segi kemampuan maupun 

peralatan, meskipun pada hasilnya belum optimal tetapi PDAM Tirta Kahuripan 
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Kabupaten Bogor Cabang Pelayanan XII selalu melakukan perbaikan-perbaikan 

dalam pelayanannya guna meningkatkan kualitas pelayanannya, baik dari bagian 

administrasi, humas dan teknik. Agar  terciptanya suatu pelayanan yang optimal 

dibutuhkan juga kerja sama antara bagian-bagian yang terkait. 

Dalam kualitas jasa yang diungkapkan para ahli diatas tentang pentingnya 

dalam pengelolaan jasa dalam seluruh bagian aspek organisasi, PDAM Tirta 

Kahuripan Kabupaten Bogor telah melakukan empat aspek tersebut yaitu : 

 

1. Pertemuan Jasa (Service Encounter) 

Pertemuan jasa merupakan proses interaksi langsung antara pelanggan 

dengan karyawan dan fasilitas fisik penyedia jasa. Hal ini menyangkut 

beberapa pertanyaan berikut : 

a. Pengetahuan dan keramahan karyawanPDAM Tirta Kahuripan 

Kabupaten Bogor sebagai pemberi jasa 

Dalam penanganan keluhan pelanggan diperlukan sumber daya 

manusia yang terampil, lugas, luwes, dan tegas.  Pada PDAM Tirta 

Kahuripan Kabupaten Bogor Cabang Pelayanan XII memiliki 

karyawan yang mempunyai sifat terampil, lugas, luwes, dan tegas. 

Dalam setiap individunya mampu memahami dan cepat tanggap 

dalam setiap memecahkan permasalahan yang ada dan yang 

terpenting adalah memberikan pelayanan dengan senyum dan tulus 

melayani. 
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b. Keefektifan pemasangan tanda-tanda atau petunjuk informasi bisa 

dilihat dari aspek jarak pengelihatan, informasi yang disajikan dan 

penempatanya 

Dalam kantor, informasi-informasi penunjuk arah yang membantu 

konsumen untuk mempermudah mencari informasi-informasi yang dituju, 

seperti loket, ruang pengaduan, toilet dan lain-lain. 

c. Pelanggan sangat berpengaruh terhadap kualitas pertemuan jasa 

tersebut 

Dalam pelayanannya PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor 

Cabang Pelayanan XII tidak hanya memberikan pelayanan 

pengaduan di kantor, perbaikan kerusakan pipa, tetapi juga 

memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan pelanggan, seperti 

pada saat pencatatan angka stand meter yang rutin setiap bulannya 

dilakukan oleh petugas baca selalu mengingatkan untuk menutup 

keran air apabila sedang ingin pergi meninggalkan rumah, dan 

pengecekan jaringan pipa konsumen agar apabila ada kebocoran 

pada instalasi pipa konsumen segera diketahui dan di beritahukan 

kepada konsumen, sehingga pembayaran rekening airnya tidak 

membesar. 

2. Desain Jasa (Service Design) 

Desain jasa adalah proses yang dilalui pelanggan dalam rangka 

memperoleh suatu jasa. Hal ini berkaitan dengan : 

a. Merancang prosedur segala kegiatan dengan sebaik-baiknya 
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Prosedur yang telah dibuat oleh PDAM sudah bagus karena 

peraturan tersebut berdampak positif pada perkembangan PDAM 

kedepannya. Segala sesuatu bentuk pelayanan sudah ada 

SOP(standar operasional prosedur)sehingga ada standarisasi dalam 

pelayanannya. Dengan adanya SOP (standar operasional prosedur) 

akan mempermudah dalam pengecekan kembali segala kegiatan-

kegiatan baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan.   

b. Adanya bagan aliran proses 

Berikut salah satu aliran proses pelayanan komplain pelanggan 

 Gambar3.3 

Alur proses pelayanan komplain konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (2013). 
 

c. Fleksibilitassistem yang dirancang 

Komplain diterima, 

dicatatan, didata dan 

langsung dibuatkan BPS (Bon 

Permintaan Service) 

BPS (Bon Permintaan 

Service) diserahkan 

kepada Bagian Teknik 

untuk pelaksanaan 

Pengaduan komplain via 

telpon / langsung kekantor 
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Sistem yang dirancang oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor 

tidak fleksible, tetapi pada pelaksanaannya bisa dilihat dari kasusnya 

apakah masih dalam kewajaran selama masih bisa di perbaiki, 

tidakkeluarjalur dan melanggar hukum, masih bisa di buat kebijakan 

khusus dengan cara melakukan rapat kordinasi kepada bagian-

bagian yang terkait untuk bisa diambil keputusan yang baik untuk 

semua dan tidak melanggar hukum. 

d. Proses standard danCustomization 

Setiappelanggan mendapatkan hak yang sama, dan costomization 

dilakukan mengikuti perkembangan pasar dan perkembangan tingkah 

laku konsumen karena dalam jasa tidak ada standarisasinya apabila 

tidak melakukan customization akan menyebabkan konsumen tidak 

puas. 

3. Produktifitas Jasa (Service productivity) 

Produktifitas jasa adalah hubungan antara kualitas dan kualitas barang 

atau jasa yang diproduksi dengan kualitas sumber daya yang dipergunakan 

untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut. 

a. Hubunganantara perubahan kualitas dengan perubahan kuantitas 

Meskipun kuantitas bertambah banyak maka kualitas akan terus 

menghimbangi karena dalam pelayanan terdapat SOP-nya yang 

sudah mengatur dan merumuskan seluruh aktifitas kegiatan 

pelayanan agar pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang 

benar-benar berkualitas. 

b. Peranan yang dilakukan pelanggan dalam upaya penyetaraan 

produktifitas 
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Peranan pelanggan adalah sebagai penilai atau sebagai pemberi 

saran jadi apabila ada yang kurang dalam pelayanan konsumen 

melakukan komplain, kemudian yang dilakukan oleh petugas adalah 

dengan cara mencatat keluhan konsumen apa saja yang menjadi 

permasalahannya, apa yang di inginkan oleh konsumen kemudian di 

evaluasi, dan melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan dan 

melakukan segala kegiatan dengan SOP (standar operasional 

prosedur)  agar para pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kerja 

para pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja. 

4. Budaya dan Organisasi Jasa 

Kualitas jasa dapat pula dipengaruhi oleh budaya organisasi dan cara 

pengorganisasiannya. 

a. Berbagai budaya organiasi (kekuasaan, peranan, presentasi, dan 

dukungan) berperan sebagai kunci pemahaman jenis jasa yang 

dihasilkan 

Budaya pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupatrn bogor berprilaku 

disiplin, sopan, jujur baik terhadap sesama karyawan PDAM maupun 

pelanggan. Apabila dari lingkungan pekerjaan yang kondusif dan 

aman maka akan menghasilkan pula suatu pelayanan yang 

berkualitas kepada masyarakat pelayanan yang baik dan tulus 

melayani dengan sepenuh hati. 

b. Karakteristik yang dimiliki organisasi memungkinkannya merespon 

kebutuhan  pelangan secara positif dan menyampaikan jasa yang 

berkualitas  

Pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor tidak memiliki 

karakteristik pelayanan khusus yang dilakukan. Cara yang di 
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gunakan untuk merespon adalah dengan cara melihat langsung dan 

mengevaluasi kegiatan dan keadaan dilapangan seperti apa dan 

kemudian dilakukan penyusunan rencana atau kegiatan, dengang 

begitu apabila kita sudah mengetahui keadaan dengan memiliki 

rencana kegiatan yang terjadwal dan terencana maka akan 

terbentuklah pelayanan yang berkualitas melayani dengan optimal 

dengan begitu maka pelayanan yang sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh konsumen atau bahkan dapat melebihi apa yang 

diharapan konsumen. 

3.6.2. Hambatan-hambatandalam proses pelayanan 

Ada beberapa hambatan yang di hadapi oleh PDAM Tirta 

KahuripanKabupaten Bogor dalam memberikan pelayanan air bersih 

diantaranya : 

1. Kuantitas 

Kurangnya kapasitas cadangan air karena perkembangan dan 

pertumbuhan jumlah pelanggan yang pesat tidak di imbangi dengan 

penambahan kapasitas cadangan air yang ada, selain itu juga sumber air 

yang ada jumlahnya sadikit suplai air didapat dari Mata air Sodong, dan 

pengolahan air sungai Cariu, pada musim kemarau suplai air pun 

berkurang karena mata air yang keluar tidak sebanyak pada musim 

sebelumnya, sedangkan pada pengolahan air sungai, sungainya 

mengering karena kemarau. 

2. Kontinuitas. 

Kerusakan pompa pada saat musim hujan, banjir air naik dan merendam 

ruang pompa, menyebabkan terganggunya pengaliran air, selain itu juga 
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kerusakan pompa yang terjadi karena tidak teraturnya jadwal perbaikan 

pompa. 

3. Kualitas. 

Pertama, pada saat perbaikan kebocoran, pada saat sedang dilakukan 

perbaikan kebocoran pada pipa transmisi atau distribusi air yang tercampur 

lumpur akan masuk ke jaringan pipa sehingga menyebabkan kekeruhan. 

Ke dua, musim hujan, dimana pada sungai Cariu airnya meluap banjir, 

karena debit air terlalu banyak menyebabkan kurang optimalnya proses 

pengolahan air sehingga air yang dihasilkan belum benar-benar jernih. 

Yang ke tiga akibat tekanan tidak stabil, pada jaringan pipa terdapat 

endapan lumpur sisa-sisa perbaikan yang tidak terbuang, apabila tekanan 

pada pipa tersebut stabil maka endapan tersebut tidak akan teraduk dan 

tercampur, sedangkan pada saat tekanan di tambah atau di kurangi akan 

mengakibatkan turbulensi pada jaringan pipa dan menyebabkan 

teraduknya endapan lumpur pada jaringan pipa tersebut. 

4. Pembayaran tagihan rekening. 

Pada sistem billing yang belum sempurna dan masalah pada jaringan 

internetnya masih kurang stabil, sehingga menyebabkan antrian panjang 

pada loket pembayaran, selain itu juga terkadang bermasalah pada 

pembayaran melalui ATM tidak bisa dilakukan pembayaran. Ada beberapa 

konsumen yang komplain sudah bayar rekening air via ATM tetapi data di 

billing PDAM belum ada pelunasan. 

5. Tera meter. 

Kekurangan orang pada saat melakukan tera meter dikarenakan 

kurangnya jumlah karyawan pada Cabang Pelayanan XII. 

6. Lambatnya penanganan keluhan pada pelanggan. 
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Hal ini terjadi karena : pertama, tidak seimbangnya antara jumlah karyawan 

dengan jumlah konsumen sehingga tidak semua keluhan dapat di tangani 

secara langsung karena masih menangai keluhan sebelumnya dan luasnya 

cakupan wilayah pelayanan. Kedua,  kuranganya kualitas dan skill 

karyawan dalam memberikan pelayanan, mengingat semangkin maju 

jaman dan teknologi keinginan konsumen semangkin bertambah dan 

bermacam-macam. Ketiga,kurang tepatnya antara latar belakang 

pendidikan dengan penempatan bidang pekerjaan sehingga kurang 

optimalnya pelayanan yang diberikan dan cenderung lambat. 

 

3.6.3 Strategi peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh PDAM Tirta 

Kahuripan Kabupaten Bogor 

Strategi yang dilakukan oleh PDAM  : 

1. Keamanan 

Dengan area parkir yang sudah di sediakan dan lumayan luas pelanggan 

dapat memarkir kendaraannya dengan nyaman dan tenang karena di jaga 

juga oleh satpam dan tukang parkir sehingga kendaraannya aman. 

2. Kecepatan  

Pada loket pembayaran dilayani oleh dua petugas loket sehingga 

pelayanan pembayaran rekening air pun menjadi cepat dan tidak perlu 

lama mengantri.Dalam pelayanan pengaduan pelanggan apabila ada 

keluhan maka petugas teknik yang standby akan langsung merespon dan 

kelapangan. 

3. Kenyamanan  
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PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Cabang Pelayanan XII 

memberikan pelayanan terbaik pada pelanggannya dengan 

mengutamakan kepuasan pelanggan diantaranya kenyamanan.Pada ruang 

loket pembayaran disediakantelevisi layar datar LED 32” dan ruangan ber 

AC serta tempat duduk yang nyaman sehingga membuat pelanggan 

berasa nyaman didalam ruangan. 

4. Keandalan 

Karyawan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Cabang Pelayanan XII 

melayani komplain pelanggan dengan keramah tamahan dan sopan 

santun. Dalam pelayanan lebih diutamakan sopan santun dan etika yang 

baik. Dengan melakukan hal tersebut pelanggan akan merasa nyaman. 

5. Kepekaan dan ketepatan pada saat menangani dan memahami masalah 

konsumen. 

6. Pelatihan penigkatan kemampuan karyawan baik dalam bidang pelayanan 

maupun bagian teknis. 

7. Menambah jumlah karyawan mengingat semangkin berkembangnya luas 

wilayah cakupan pelayanan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. 

Pelayanan yang diberikan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor 

Cabang Pelayanan XII Jonggol telah memberikan pelayanan dan melayani 

konsumen seperti teori-teori yang dijabarkan diatas tentang bagaimana 

memberikan pelayanan yang baik dan memperbaiki terus kualitas pelayanan 

secara berkesinambungan sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan 

keinginan konsumen, seiring dengan perkembangan jaman karena dalam 

pelayanan jasa  tidak ada standarisasinya jadi perusahaan dituntut untuk terus 

memberikan pelayanan terbaiknya dan juga harus kreatif dan inovatif dalam 
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memberikan pelayanan sesuai yang di inginkan oleh konsumen. Kualitas  produk 

dan pelayanan harus tetap di jaga agar pelanggan  tetap puas dan loyal. 

Ditunjang dengan kinerja para karyawannya yang baik dan loyal sehingga 

PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Cabang Pelayanan XII Jonggol  mampu 

memberikan pelayanan yang diiginkan oleh kosumen dengan pelayanan yang 

optimal kepada pelanggannya sesuai dengan motto PDAM Tirta Kahuripan 

Kabupaten Bogoryaitu ”unggul dalam pelayanan”. 

 

 

3.6.4 Analisis S.W.O.TPDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor 

1. Strenght 

a. Kekuatan pada PADA PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor 

merupakan penyedia layanan air bersih pemerintah yang sampai saat 

ini tidak memiliki pesaing dan masih memonopoli pasarannya. 

b. Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. 

c. Memiliki SOP di setiap kegiatan pelayanannya. 

d. Kekompakan dan loyalitas karyawannya. 

2. Weakness 

a. Dari sisi pelayanan masih kurang optimal. 

b. SDM yang ada masih belum berpengalaman dalam bidangnya 

karena penempatan kerja dan latar belakang pendidikannya tidak 

sesuai. 

c. Alat-alat yang digunakan masih menggunakan peralatan yang sudah 

ketinggalan jaman, tidak mengikuti perkembangan teknologi. 
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3. Oportunity 

a. Mempergunakan jasa pihak swasta untuk kepentingan pihak swasta. 

b. Pembangunan daerah-daerah terpencil. 

c. Bekerja sama dengan kontraktor perumahan. 

d. Kebijakan pemerintah. 

4. Treat  

a. Adanya pesaing pihak swasata. 

b. Tergantung pada kebijakan pemerintah 

c. Perubahan musim (kemarau)  

 
 
 
 

Berdasarkan hasil analisis S.W.O.T di atas maka dapat dibuat beberapa strategi 

sebagai berikut : 

1. Strategi S-O 

a. Memperluas daerah cakupan pelayanan serta bekerjasama dengan 

developer perumahan. 

b. Meminimalisir pesaing dari pihak swasta, dengan cara ini pemerintah 

daerah membuat suatu kebijakan apabila ada perumahan yang baru 

dibangun maka pemerintah membuat aturan perumahan wajib 

mengguakan air PDAM. 

2. Strategi W-O 

a. Memanfaatkan kebijakan pemerintah daerah untuk memperluas 

pangsa pasarnya 

b. Mencari sumber air yang baru dengan cara bekerjasama dengan 

pihak swasta (pihak yang memiliki sumber air yang cukup banyak 

dan bisa diolah). 

3. Strategi S-T 
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a. Memaksimalkan pelayanan dengan cara menggunakan pihak ke tiga 

(pihak swasta  baik berupa SDM nya maupun peralatannya. 

4. Strategi T-O 

a. Merger dengan pihak swasta. 

b. Melakukan penggantian karyawan dengan yang lebih bermutu. 

c. Menaikan tarif karena adanya peningkatan kualitas peralatan             

(perbaikan, pemeliharaan dan penggantian pompa lama, 

penambahan jalur pipa)  
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Matriks S.W.O.T 

IFAS 

 

 

 

EFAS 

STRENGTH(S) 

a. Memonopoli pasara. 

b. Dikelola oleh Pemerintah 

Kabupaten Bogor. 

c. Memiliki SOP di setiap 

kegiatan pelayanannya. 

d. Kekompakan dan loyalitas 

karyawannya. 

 

WEAKNESSES (W) 

a. Pelayanankurang optimal. 

b. SDM yang ada masih 

belumberpengalaman dalam 

bidangnya karena 

penempatan kerja dan latar 

belakang pendidikannya 

tidak sesuai. 

c. Alat-alatyang digunakan 

masih menggunakan 

peralatan yang sudah 

ketinggalan jaman,tidak 

mengikuti 

perkembanganteknologi. 

OPPORTUNITIES (O) 

a. Mempergunakan jasa pihak 

swasta untuk kepentingan 

pihak swasta. 

b. Pembangunan daerah-

daerah terpencil. 

c. Bekerja sama dengan 

kontraktor perumahan. 

d. Kebijakan pemerintah. 

Strategi SO 

a. Memperluas daerah 

cakupan pelayanan serta 

bekerjasama dengan 

developer perumahan. 

b. Meminimalisir pesaing dari 

pihak swasta,  

 

Strategi WO 

a. Memaksimalkan pelayanan 

dengan cara menggunakan 

pihak ke tiga ( pihak swasta) 

baik berupa SDM nya 

maupun peralatannya. 

 

THREATS (T) 

a. Adanya pesaing pihak 

swasata. 

b. Tergantung pada kebijakan 

pemerintah 

c. Perubahan musim 

(kemarau)  

 

Strategi ST 

a. Memanfaatkan kebijakan 

pemerintah daerah untuk 

memperluas pangsa 

pasarnya 

b. Mencari sumber air yang 

baru dengan cara 

bekerjasama dengan 

pihak swasta ( pihak yang 

memiliki sumber air yang 

cukup banyak dan bisa 

diolah ). 

Strategi TW 

c. Merger dengan pihak 

swasta. 

d. Melakukan penggantian 

karyawan dengan yang 

lebih bermutu. 

e. Menaikan tarif karena 

adanya peningkatan 

kualitas peralatan                

(perbaikan, pemeliharaan 

dan penggantian pompa 

lama, penambahan jalur 

pipa )  
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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

 

1. Bentuk pelayanan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor adalah : 

a. Pelayana suplai air bersih masi kurang memadai dikarenakan 

terbatasnya jumlah cadangan air yang ada serta sulitnya mendapat 

sumber air yang baru sementara jumlah pelanggan dan kebutuhan 

pasokan air bersih terus meningkat. 

b. Kualitas air masih belum benar-benar jernih, ada si beberapa wilayah 

masih sering keruh. 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten 

Bogor : 

a. Sarana dan pra sarananya masih kurang menunjang segala aktifitas 

dan masih dalam peningkatan perbaikan sarana dan prasarana. 

3. Strategi yang dilakukan oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor  

a. Dari segi keamananarea parkir yang sudah di sediakan dan lumayan 

luas pelanggan dapat memarkir kendaraannya dengan nyaman dan 

tenang 

b. Dari segi kecepatan pada loket pembayaran dilayani oleh dua 

petugas loket sehingga pelayanan pembayaran rekening air pun 

menjadi cepat dan tidak perlu lama mengantri. 

c. Dalam pelayanan pengaduan pelanggan apabila ada keluhan maka 

petugas teknik yang standby akan langsung merespon dan 

kelapangan. 
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d. Keandalankaryawan dalam melayani komplain pelanggan dengan 

keramah tamahan dan sopan santun. 

e. Kepekaan dan ketepatan pada saat menangani dan memahami 

masalah konsumen. 

f. Pelatihan penigkatan kemampuan karyawan baik dalam bidang 

pelayanan maupun bagian teknis. 

g. Menambah jumlah karyawan. 

4.2 Saran 

1. Meningkatkan kapasitas reservoir sebagai cadangan air, serta mencari 

sumber air yang baru untuk meningkatkankapasitasdan memnperluas 

pelayanan air bersih. 

2. Menyediakan pompa cadangan apabila terjadi kerusakan pompa segera 

bisa ditanggulangi,sehingga tidak menganggu pelayanan suplay air bersih, 

selain itu perbaikan dan perawatan pompa secara teratur sesuai jadwal 

perbaikannya agar kondisi pompa selalu baik. 

3. Melakukan pengurasan jaringan atau pencucian jaringan secara rutin tiga 

minggu sekali agar kualitas air tetap terjagadan mengoptimalkan proses 

produksi pada instalasi. 

4. Penyempurnaan sistim billing, penyempurnaan sistim pembayaran online 

yang bekerja sama dengan pihak Bank. 

5. Penambahan jumlah karyawan, mengingat semangkin bertambahnya 

jumlah pelanggan dan luasnya wilayah cakupan pelayanan pada cabang 

pelayanan XII, jumlah karyawan yang sudah ada tidak sesuai atau sudah 

tidak sebanding jumlahnya denganjumlah pelanggan, maka akan 

berdampak pada kualitas pelayanan. 
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6. Perlunnya di lakukan pelatihan karyawan untuk meningkatkan skill dan 

kemampuan para karyawan sesuai bidangnya masing-masing, agar 

menciptakan individu yang berkualitas dan handal dalam menghadapi dan 

memecahkan suatu masalah pekerjaan yang dihadapi, melakukan seleksi 

penempatan bagian pekerjaan yang di sesuaikan dengan latar belakang 

pendidikan dan skill guna memberikan pelayanan yang lebih optimal dan 

melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan dari semua aspek 

mulai dari Bagian Humas, Administrasi dan Teknik. 
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