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Abstract

Health sector is one of the concern parts in government service. Because being health is a priority for every people. RSU Haji
Surabaya is the instance of government which held health service. Yet, in fact there are lots of complaints coming from citizen
regarding health service in RSU Haji Surabaya. A good handling of complaints (complain mechanism) will push customer
complaints to have a positive contribution for RSU Haji Surabaya service development. The research here has a purpose to answer
the problem regarding how the mechanism of complain in RSU Haji Surabaya. To find out how is the complaints mechanism can
improve it, is used 4 indicators of effective handling customers complaints principle theory based on Tjiptono are the accessible,
empathy, responsiveness, and fairness. Researcher is trying to answer the problem by using qualitative method and using descriptive
research type. The locations of this research are in RSU Haji Surabaya. The technique in determining informant is using technique
of purposive.  The informant of this research are staff  of RSU Haji Surabaya who appropriate with the major and the customers of
RSU Haji Surabaya who had made complaints. The data is collected by doing observation, deep interview and documentation. The
data is analyzed by reducing data, serving data, and arranging a conclusion. The first result in this research shows that in complain
mechanism, RSU Haji Surabaya has internal complain unite in solving the demand of customers.

Keywords: : service, customer complaints, complain handling system.

Pendahuluan
Pelayanan merupakan kunci bagi organisasi

untuk bisa tetap bertahan, sebab pelayanan berkaitan
erat dengan kepuasan pelanggan. Saat ini berbagai
upaya dilakukan organisasi untuk memberikan layanan
yang berkualitas kepada pelanggan, kerena organisasi
akan mendapat image positif apabila mampu
memberikan pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya,
jika organisasi tidak mampu memberikan pelayanan
sesuai dengan harapan pelanggan, maka tidak menutup
kemungkinan organisasi akan ditinggalkan pelanggan.
Pada era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik
menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan
kinerja instansi pemerintah daerah. Oleh karenanya,
berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih
didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah
dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat akan
merasa memiliki pelayanan publik tersebut sehingga
pelaksanaannya diterima dan didukung penuh oleh
masyarakat.

Fakta saat ini membuktikan bahwa kualitas
pelayanan publik di Indonesia semakin mengalami
penurunan. Penurunan ini ditandai dengan kenyataan
bahwa aksesibilitas warga miskin terhadap pelayanan
seperti masalah kesehatan, pangan dan pendidikan
masih rendah, sikap dan perilaku pejabat pelayanan
publik tidak mencerminkan sikap sebagai public
servant, hak dan kewajiban antara warga serta pemberi
layanan masih merugikan warga (Dwiyanto, dalam
Pramusinto dan Purwanto, 2009:4). Penyelenggaraan
pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah
masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang

belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya
aparatur yang belum memadai sehingga keluhan
masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi hal
dasar yang sering terjadi. Keluhan pelanggan tidak
seharusnya muncul dalam penyelenggaraan pelayanan
publik, karena adanya keluhan menunjukkan bahwa
pelayanan publik yang diselenggarakan belum sesuai
dengan harapan masyarakat.

Adanya sebuah mekanisme penanganan
keluhan akan memudahkan pemerintah untuk
mengakomodasi kepentingan-kepentingan pelayanan
publik. Ratminto dan Winarsih (2005:75) berpendapat
bahwa pelayanan publik yang berkualitas
mensyaratkan keseimbangan posisi tawar antara
instansi penyedia pelayanan publik dengan masyarakat
penerima layanan. Keseimbangan posisi tawar itu dapat
dicapai salah satunya dengan menerapkan konsep
customer complain system (sistem penanganan
pengaduan pelanggan). Melalui sistem penanganan
keluhan yang efektif dan responsif, masyarakat tidak
segan untuk menyampaikan keluhannya karena mereka
tau pasti bahwa pengaduan itu akan ditindaklanjuti.
Pengaduan atau keluhan ini merupakan salah satu
bentuk partisipasi masyarakat. Dengan adanya
mekanisme penyampaian keluhan yang baik juga akan
menjadikan pengaduan itu sebagai salah satu bentuk
introspeksi atau solusi agar pemerintah semakin
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Guru Besar
Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, Prof. Dr. M. Irfan Islamy,
MPA, menjelaskan bahwa keluhan pelanggan juga
mempunyai arti penting bagi organisasi. Sebab dengan
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adanya keluhan, maka organisasi akan semakin
mengetahui kelemahan dan kekurangannya,
mempermudah organisasi mencari jalan keluar dalam
meningkatkan mutu layanannya, sebagai introspeksi
diri organisasi agar selalu responsif, dapat mempertebal
rasa percaya dan kesetiaan pelanggan pada pelayanan
organisasi. Penanganan keluhan yang benar dan
berhasil akan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan,
dan apabila keluhan yang disampaikan segera
ditangani, maka pelanggan akan merasa kepentingan
dan harapannya diperhatikan.

Pelayanan kesehatan sebagai salah satu
pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak
lepas dari berbagai masalah penanganan keluhan.
Upaya peningkatan kesehatan bertujuan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan yang bermutu,
merata, dan terjangkau oleh masyarakat terutama bagi
yang berpenghasilan rendah dengan peran serta
masyarakat secara aktif. Rumah sakit sebagai salah satu
sarana kesehatan yang memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang
sangat strategis dalam mempercepat peningkatan
derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah
sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang
bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan
dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi
Jawa Timur yang berhasil mendapatkan pengakuan
telah memenuhi standar pelayanan sebagai Rumah
Sakit kelas B Pendidikan. Sebagai Rumah Sakit sektor
publik yang berorientasi pada masyarakat, RSU Haji
Surabaya dituntut untuk memberikan pelayanan yang
berkualitas dengan meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan pada masyarakat. Upaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan di RSU Haji
Surabaya juga terjadi dalam menampung dan
menindaklanjuti keluhan pelanggan terkait masalah
pelayanan di RSU Haji Surabaya. Berikut data
komplain pelanggan RSU Haji Surabaya selama tahun
2011:

Tabel 1
Rekapitulasi Komplain RSU Haji Surabaya

Tahun 2011
N
o

Jenis Komplain Jumlah Persentase
(%)

1 Pelayanan medis dan
keperawatan

52 41,3

2 Pelayanan penunjang 47 37,3

3 Pelayanan Administrasi
/ Manajemen dan
Keamanan

27 21,4

Jumlah 126 100

Sumber: Subbag Hukum dan Pemasaran 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada
tahun 2011 pelayanan yang sering bermasalah di RSU
Haji Surabaya adalah pelayanan medis dan
keperawatan yaitu sebanyak 52 komplain atau 41,3%,
pelayanan penunjang sebanyak 47 komplain atau
37,3%, serta pelayanan administrasi / manajemen dan
keamanan sebanyak 27 komplain atau 21,4%.
Sementara pada periode Januari-Mei 2012, RSU Haji
Surabaya menerima sebanyak 44 komplain dari
pelanggan. Berikut data komplain pelanggan pada
periode Januari-Mei 2012:

Tabel 2
Rekapitulasi Komplain RSU Haji Surabaya

Periode Januari-Mei 2012
N
o

Jenis Komplain Jumla
h

Persentase
(%)

1 Pelayanan medis 19 43,2

2 Attitude (sikap /
komunikasi)

15 34,1

3 Kebersihan 2 4,5

4 Administrasi/manajemen 4 9,1

5 Lain-lain 4 9,1

Jumlah 44 100

Sumber: Subbag Hukum dan Pemasaran 2012
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada

periode Januari-Mei 2012 pelayanan yang sering
bermasalah di RSU Haji Surabaya adalah pelayanan
medis yaitu sebanyak 19 komplain atau 43,2%,
attitude sebanyak 15 komplain atau 34,1%, serta
administrasi / manajemen dan lain-lain yang masing-
masing sebanyak 4 komplain atau 9,1%.

Berbagai macam kebijakan pelayanan
kesehatan telah dirumuskan oleh RSU Haji Surabaya
dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan, termasuk dalam menangani
keluhan pelanggan. Selama ini, RSU Haji Surabaya
menerapkan penyelesaian keluhan pelanggan dengan
menggunakan cara kekeluargaan. Namun pada tahun
2010, RSU Haji Surabaya mulai menerapkan
mekanisme pengaduan masyarakat yang diberi nama
Manajemen Komplain yang telah disesuaikan dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11
Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur.

Dalam berbagai kesempatan, ketidakpuasan
masyarakat atas kinerja pelayanan publik semakin
banyak diungkapkan masyarakat secara terbuka.
Masyarakat akan selalu mndambakan kinerja
aparaturnya yang baik, sehingga timbul kepercayaan
masyarakat kepada pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah. Penelitian ini mencoba melihat keefektifan
pelaksanaan mekanisme komplain oleh pemerintah
dalam menangani keluhan pelanggan. Secara spesifik,
penelitian ini ingin melihat tingkat keberhasilan RSU
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Haji Surabaya dalam melaksanakan penanganan
pengaduan pelanggan atas pelayanan yang
diselenggarakan. Diharapkan dengan penelitian ini
akan dapat membantu organisasi pemerintah lainnya
agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan,
khususnya dalam hal penanganan keluhan pelanggan.

Sehubungan dengan permasalahan penelitian
yang ingin dijawab, sebelumnya peneliti telah
melakukan penelusuran studi terdahulu yang
berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian dengan
lokus yang berbeda telah dilakukan oleh Afrinia
Ekasari tentang Mekanisme Komplain PT. PLN
(Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Surabaya Barat
Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Penelitian tersebut memilih perusahaan yang umumnya
berorientasi pada pencarian laba. Sedangkan lokus
dalam penelitian ini berorientasi pada organisasi
pemerintah, dimana kepuasan masyarakat menjadi hal
yang sangat diutamakan dalam memberikan pelayanan.

Keefektifan Pelaksanaan Mekanisme Komplain
Pelayanan merupakan dasar penentu

organisasi dalam rangka mempertahankan
eksistensinya. Moenir (dalam Masdar dkk, 2009:37)
menjelaskan bahwa pelayanan merupakan serangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang berdasarkan landasan faktor materi
melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam
rangka memenuhi kepetingan orang lain sesuai haknya.
Pelayanan dibedakan menjadi dua yaitu pelayanan
publik dan pelayanan privat. Penelitian ini hanya
memfokuskan pada pelayanan publik. Masdar dkk
(2009:42) menjelaskan bahwa pelayanan publik
merupakan pemberian pelayanan (melayani) keperluan
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada
organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata
cara yang telah ditetapkan.

Komplain menandakan adanya perasaan
kekesalan atau kekecewaan akan sesuatu yang
didapatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa apa yang
didapat tidak sesuai dengan harapan (Kotler, 1997:36).
Pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan,
baik berupa barang atau jasa, tidak kesemuanya mampu
memberikan kepuasan bagi pelanggan.

Mekanisme komplain sangat diperlukan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik terutama bagi
penyedia layanan untuk memperbaiki sistem
pelayanan. Perbaikan sistem ini dilakukan dengan
memanfaatkan respon yang diperoleh dan
mengolahnya menjadi bahan pengambilan keputusan.
Mekanisme komplain adalah suatu bagian dari sistem
pelayanan publik untuk memfasilitasi,
mengakomodasi, dan mengelola komplain konsumen
atas pelayanan publik yang diterimanya. Mekanisme
tersebut meliputi prosedur pengajuan, perangkat
organisasi, mekanisme transparansi, media partisipasi
konsumen, dan perangkat pemberdayaan masyarakat
(Suparto, 2006:93). Lebih lajut, NSW Ombudsman
mengemukakan bahwa suatu sistem penanganan
keluhan adalah cara yang terorganisasi utuk
menanggapi, mencatat laporan, dan menggunakan
pengaduan untuk meningkatkan layanan kepada

pelanggan. Di dalamnya termasuk prosedur-prosedur
bagi pelanggan untuk membuat pengaduan dan
pedoman bagi karyawan untuk menyelesaikan keluhan,
serta menyediakan informasi kepada manajer dan staf
yang dapat membantu mereka untuk mencegah
ketidakpuasan pelanggan di masa mendatang.

Mengingat penanganan keluhan pelanggan
mempunyai tujuan positif bagi organisasi, maka
keefektifan penanganan keluhan menjadi hal penting
yang harus diperhatikan. Masdar dkk (2009:35)
berpendapat bahwa konsep efektif berkaitan dengan
pencapaian tujuan organisasi, secara konkrit efektif
dapat diasumsikan sebagai mengerjakan pekerjaan
yang baik dan benar (do the right things). Sementara
itu Westra (1980:25) mendefinisikan keefektifan
sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat
keberhasilan dari suatu kegiatan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Atau
dengan kata lain, keefektifan merupakan perbandingan
antara hasil yang terlaksana secara nyata dengan hasil
yang direncanakan.

Penanganan keluhan yang efektif akan
memberikan peluang untuk mengubah seorang
pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan
produk/jasa yang puas (Tjiptono, 2008:210). Menurut
lembaga sektor publik Queensland, yang dapat
dikatakan sebagai sistem penanganan keluhan yang
baik adalah yang menyediakan proses sederhana yang
jelas diketahui publik dan staf. Proses yang ada harus
transparan, tepat waktu dan ramah pada pelanggan.
Informasi tentang cara mengajukan keluhan seharusnya
tersedia secara luas. Lebih lanjut, dalam NSW
Ombudsman`s Effective Complaints Handling
Guidelines dijelaskan bahwa sebuah sistem
penanganan keluhan yang efektif merupakan suatu
bagian inti dari peyediaan kualitas pelayanan yang
menjadi alat ukur kepuasan pelanggan. Penanganan
keluhan ini menyediakan umpan balik yang positif
mengenai aspek pelayanan yang bekerjadengan baik
dan menjadi sumber informasi yang berguna bagi
perbaikan.

Mekanisme penanganan keluhan yang efektif
memiliki arti strategis bagi organisasi dalam upaya
membangun hubungan yang memuaskan dan
menguntungkan dengan para pengguna layanan.
Namun demikian, selalu ditemukan kesulitan-kesulitan
dalam pencarian mengenai tanggapan atas pelayanan
publik yang diterima. Instansi tidak bisa mengukur hal
tersebut dari data-data formal saja seperti data
penjualan atau data konsumsi pelanggan terhadap
pelayanan yang ada. Para pelanggan juga biasanya
enggan untuk menyampaikan pengaduan secara resmi
kepada lembaga penyelenggara layanan. Hal tersebut
dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhi
pelanggan, baik yang bersifat personal ataupun berasal
dari dalam lembaga penyelenggara pelayanan itu
sendiri, misalnya karena sistem pengaduan yang
dimiliki oleh lembaga tersebut tidak jelas atau berbelit-
belit, ataupun faktor penyebab internal lainnya.

Sistem pengelolaan pengaduan yang efektif
merupakan bagian penting dari sektor pelayanan publik
yang berkualitas. Dalam NSW Ombudsman`s Effective
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Complaint Handling Guidelines (2010:12) disebutkan
bahwa terdapat sebelas kebijakan dan prosedur
penanganan keluhan efektif yang terdiri dari
commitment, visibility & access, fairness, resolution,
responsiveness, data collection, charges,
accountability, review, assistance, dan service
improvement. Sedangkan menurut Stauss (dalam
Gruber, 2011:87), atribut dalam penanganan keluhan
yang efektif adalah adequency / fairness of the
outcome, access, friendliness, individual handling,
effort, remedy, active feedback, realibility, empathy,
dan speed. Sementara itu, Tjiptono (2008:210-211),
mengemukakan bahwa terdapat empat aspek penting
dalam menangani keluhan pelanggan, yaitu empati
terhadap pelanggan, kecepatan dalam penanganan
keluhan, kewajaran / keadilan dalam menyelesaikan
keluhan, serta kemudahan bagi konsumen untuk
menghubungi perusahaan. Komponen-komponen
tersebut tidak kesemuanya diadopsi. Komponen
keefektifan pelaksanaan penanganan keluhan
pelanggan yang dipakai dalam penelitian ini adalah
berdasarkan pada teori Tjiptono, yang terdiri dari
empathy, responsiveness, fairness, dan accessible.

Keefektifan Pelaksanaan Mekanisme Komplain di
RSU Haji Surabaya

Setiap pegaduan pelanggan yang masuk,
tentunya melewati suatu proses sebelum akhirnya
terselesaikan. Begitu halnya dengan penanganan
keluhan pelanggan yang ada di RSU Haji Surabaya.
Dalam mekanisme komplain pelanggan, RSU Haji
Surabaya memiliki prossedur tetap yang dijadikan
acuan agar keluhan yang disampaikan pelanggan dapat
terselesaikan dengan cepat dan tidak terulang kembali.
Prosedur penanganan keluhan pelanggan RSU Haji
Surabaya mengacu pada Prosedur Tetap Penanganan
Keluhan Pelanggan (No:1/5/5/0008/06). Dimana
prosedur tersebut bertujuan untuk memberikan
kemudahan dalam menyampaikan keluhan
ketidakpuasan pelanggan ke unit kerja yang dituju dan
memberikan penyelesaian keluhan yang dialami secara
cepat dan tepat. RSU Haji Surabaya menerapkan
prosedur dan mekanisme komplain yang telah
disesuaikan dengan kondisi instansinya sendiri.
Berdasarkan dari informasi yang didapat, dapat
diketahui bahwa dalam menangani komplain pelanggan
RSU Haji Surabaya memiliki alur tata kelola masalah
yang terdiri dari proses penanganan keluhan dan
pengelolaan keluhan. Dimana proses penanganan
keluhan pelanggan berupa penerimaan keluhan melalui
Customer Service, kotak saran, SMS (Short Massage
Service), email; pengkonfirmasian keluhan pelanggan,
pencatatan keluhan pelanggan ke dalam form yang
bernama Permintaan Tindakan Koreksi atau
Pencegahan, pendistribusian keluhan kepada unit-unit
yang terkait, pengkoordinasian dengan bidang atau ahli
terkait, penyelesaian keluhan. Pengelolaan keluhan
untuk meningkatkan kualitas layanan berupa
dokumentasi kasus, evaluasi serta pelaporan kepada
Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebagian besar keluhan mampu diatasi oleh
resolusi yang diberikan staf pada garis lini (front line).
Namun pada beberapa kasus, penyampai keluhan tidak
akan pernah puas apabila masalah yang mereka hadapi
belum terselesaika dengan petugas yang lebih senior
dari staf pada garis lini (NSW Ombudsman`s
Complaints Handling Guidelines, 2010). Dalam hal
penanganan keluhan pelanggan RSU Haji Surabaya,
apabila komplain pelanggan tidak bisa diselesaikan
secara internal di bagian Humas, maka komplain
tersebut akan dikoordinasikan dengan unit yang terkait
dengan komplain tersebut. Jika komplain tersebut
bersifat kompleks, maka bagian Humas akan
mengkoordinasikannya dengan dengan bidang yang
berkaitan dengan komplai tersebut. Selain itu, RSU
Haji Surabaya juga memiliki konsultan hukum yag
mendampingi dan membantu memberikan
pertimbangan untuk permasalahan yang dianggap
kompleks. Apabila keluhan pelanggan tersebut belum
juga terselesaikan, maka penyelesaian keluha akan
diselesaikan oleh Pimpinan RSU Haji Surabaya

Berdasarkan teori dari Tjiptono mengenai
aspek penting dalam menangani keluhan pelanggan,
maka didapatkan empat indikator yang digunakan
untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan mekanisme
komplain. Keempat indikator tersebut adalah empathy,
responsiveness, fairness, dan accessible. Berikut akan
disajikan mengenai keempat indikator tersebut dalam
kaitannya dengan penanganan keluhan pelanggan RSU
Haji Surabaya.

Accessible merupakan kemudahan bagi
pelanggan untuk menghubungi instansi terkait masalah
keluhan yang akan disampaikan. Kemudahan
pelanggan dalam menyampaikan keluhan berkaitan
dengan akses yang mudah dijangkau pelanggan jika ia
ingin mengadukan keluhannya. Hal ini sangat penting
bagi pelanggan untuk menyampaikan komentar, saran
kritik, pertanyaan, maupun keluhannya. Disini sangat
dibutuhkan adanya suatu metode komunikasi yang
mudah dan relatif tidak mahal, dimana pelanggan dapat
menyampaikan keluhannya dan mendapat perhatian
dari pihak organisasi. Metode yang disediakan oleh
pihak organisasi untuk kepentingan ini bisa berupa
jalur atau saluran telepon khusus (hotline service),
kotak pos khusus, ataupun dengan memanfaatkan e-
mail di jaringan internet (dengan membuka site atau
homepage di World Wide Web) (Tjiptono, 2008:211).
Informasi mengenai akses pelanggan terhadap media
penampung keluhan masyarakat harus tersedia karena
pelanggan perlu mengetahui bagaimana cara
mengadukan keluhan mereka dan mendapat perhatian
dari pihak organisasi. Untuk mengakomodasi
kepentingan masyarakat terkait pengaduan, RSU Haji
Surabaya menyediakan fasilitas yang dapat
dipergunakan sebagai media untuk menyampaikan
keluhan. Media tersebut terdiri dari beberapa cara yaitu
baik secara langsung bertemu dengan petugas humas,
maupun secara tidak langsung dengan menelepon
melalui nomor yang telah disediakan, menulis di kotak
saran, email, SMS (Short Massage Service), media
cetak, maupun media lainnya. Dengan adanya pintu
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masuk tersebut, memberika kesempatan yang besar dan
mudah kepada pelanggan utuk menyampaikan keluhan.
RSU Haji Surabaya juga telah memberikan informasi
cukup lengkap dalam menginformasikan kepada
pelanggan tentang cara mengajukan keluhan, dimana
instansi telah menyediakan beberapa media untuk
mewadahi keluhan pelanggan. Salah satunya dengan
menyediaka alur pengajuan keluhan yang sudah
disederhanakan dalam rangka memudahkan pelanggan
untuk memahami tata cara penanganan keluhan.
Berdasarkan dari reduksi hasil wawancara, dapat
disimpulkan bahwa mekanisme penanganan keluhan
pelanggan RSU Haji Surabaya mudah diakses oleh
pelanggan yang ingin menyampaikan keluhannya. Hal
ini ditandai dengan tersedianya berbagai saluran
penampung keluhan dan informasi mengenai cara
untuk menyampaikan keluhan tersebut, sehingga
interaksi penanganan keluhan akan lebih mudah
terlaksana.

Prinsip empati berkaitan dengan kesedian
yang ditunjukkan petugas untuk mendengarkan
keluhan pelanggan. NSW Ombudsman mengemukakan
bahwa prinsip empati berkaitan dengan komitmen
pelayanan untuk mendengarkan dan memberikan
resolusi yang efisien dan adil dalam penanganan
keluhan. Empati diperlukan dalam menghadapi
pelanggan yang sedang menyampaikan keluhan.
Karena umumnya mereka sedang dalam keadaan emosi
atau marah. Untuk itu perlu diluangkan waktu untuk
mendengarkan keluhan dan berusaha memahami situasi
yang dirasakan oleh pelanggan tersebut. Dengan
demikian, permasalahan yang dihadapi menjadi jelas
sehingga pemecahan yang optimal dapat diupayakan
bersama. Berdasarkan reduksi hasil wawancara, maka
dapat disimpulakan bahwa kesediaan petugas dalam
menangani keluhan pelanggan ditunjukkan dengan
menerima, mendengarkan, dan melayani dengan baik
pelanggan yang menyampaikan keluhan, serta berusaha
untuk memberikan solusi terbaik untuk pemecahan
masalah. Kesediaan petugas tersebut juga dapat dilihat
dari sikap dan kepahaman petugas terhadap mekanisme
penanganan komplain pelanggan.

Prinsip responsif berkaitan dengan kecepatan
reaksi terhadap pengaduan. Patterson (dalam Tjiptono
dan Anastasia, 2000:173) mengemukakan bahwa setiap
komplain harus ditangani secepat mungkin dan rentang
waktu penyelesaian yang realistis diinformasikan
kepada pelanggan. Selain itu, setiap perkembangan
atau kemajuan dalam penanganan komplain yang
sedang diselesaikan senantiasa dikomunikasikan
kepada pelanggan yang bersangkutan. Kecepatan
merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan
keluhan pelanggan. Dimana pengaduan yang
disampaikan oleh masyarakat dapat dengan mudah
untuk ditindaklanjuti serta tidak membiarkan masalah
yang dihadapi masyarakat semakin berlarut-larut dan
membutuhkan waktu yang lama. Karena apabila
keluhan dapat ditanggapi dan ditangani dengan cepat,
maka ada kemungkinan terciptanya kepuasan dan
loyalitas pelanggan. Sebaliknya, ketidakpuasan akan
semakin besar apabila komplain yang diajukan
pelanggan tidak diselesaikan dengan baik dan dapat

mengakibatkan pelanggan berprasangka buruk dan
sakit hati. Kecepatan petugas dalam menerima keluhan
pelanggan juga didukung oleh media penyampaian
keluhan pelanggan yang disediakan oleh RSU Haji
Surabaya. Berdasarkan reduksi hasil wawancara, dapat
diketahui bahwa RSU Haji Surabaya berusaha untuk
merespon dengan baik setiap keluhan yang
disampaikan pelanggan dan memberikan solusi
penyelesaian masalah. Namun, pada kenyataannya
masih ditemukan adanya ketidakmerataan dalam
penanganan keluhan pelanggan terkait dengan aspek
responsiveness penanganan keluhan.

Sebagaimana yang terjadi dewasa ini bahwa
organisasi publik terutama di bidang pelayanan,
memberikan pelayanan tanpa mengindahkan tata cara
pemberian pelayanan yang baik. Pemberian pelayanan
dilakukan dengan sesuka hati, terkadang juga
mendiskriminasi masyarakat pengguna pelayanan.
Prinsip fairness berkaitan dengan kewajaran atau
keadilan dalam penanganan keluhan pelanggan.
Komitmen dengan layanan untuk menanggapi keluhan
secara adil, obyektif dan dengan cara yang bias. Stauss
(dalam Gruber, 2011:87) menyatakan bahwa fairness
merupakan kewajaran/keadilan dalam penanganan
keluhan dan hasil solusi masalah, serta kewajaran
kompensasi yang ditawarkan. Berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa
pihak RSU Haji Surabaya selalu berusaha untuk
menangani keluhan pelanggan dengan memberikan
pelayanan terbaik dan adil sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan. Tidak ada perbedaan pelayanan bagi
pelanggan, baik dari sisi sikap maupun prosedur.

.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil temuan data di lapangan

yang telah disajikan dan dianalisis pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
setiap keluhan pelanggan yang masuk di RSU Haji
Surabaya akan melalui suatu proses tertentu. Dalam
proses tersebut diketahui bahwa RSU Haji Surabaya
memiliki alur tata kelola masalah yang terdiri dari
proses penanganan keluhan dan pengelolaan keluhan
itu sendiri. Proses penanganan keluhan pelanggan
tersebut berupa penerimaan keluhan melalui Customer
Service, kotak saran, SMS (Short Massage Service),
email; pengkonfirmasian keluhan pelanggan,
pencatatan keluhan pelanggan ke dalam form yang
bernama Permintaan Tindakan Koreksi dan
Pencegahan, pendistribusian keluhan kepada unit-unit
yang terkait, pengkoordinasian dengan bidang atau ahli
terkait, penyelesaian keluhan. Pengelolaan keluhan
untuk meningkatkan kualitas layanan berupa
dokumentasi kasus, evaluasi serta pelaporan kepada
Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sementara dalam pelaksanaannya, mekanime
komplain di RSU Haji Surabaya berjalan secara efektif.
Hal ini ditunjukkan oleh aspek accessible, empathy,
dan fairness dalam menangani keluhan pelanggan
berjalan secara optimal dan sesuai dengan prosedur
yang berlaku. Hal itu dapat dilihat dari tersedianya
berbagai saluran penampung keluhan dan info
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mengenai cara untuk menyampaikan keluhan tersebut,
kesediaan petugas dalam menangani keluhan
pelanggan, sikap dan kepahaman petugas terhadap
mekanisme penanganan komplain pelanggan, serta
adanya upaya untuk memberikan pelayanan yang
terbaik dan adil sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan. Sementara pada aspek responsiveness RSU
Haji Surabaya memiliki komitmen berkaitan dengan
respon time kinerja dalam menangani keluhan yang
masuk, namun masih ditemukan adanya
ketidakmerataan dalam penanganan keluhan pelanggan
terkait dengan masalah waktu dan ketanggapan petugas
dalam menagani keluhan.
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