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Abstract 

The public service has become a central issue which has forced the state institutions and the community to 

improve as well as possible in it’s implementation. In Indonesia, the performance of government agencies to 

provide public services is considered to be increased although still not in accordance with the expectations of 

society. One of the improvements in public services is emerging government agencies achieved ISO 9001: 2008. 

PDAM Surabaya as water providers that operate under the Surabaya City Government is an institution that 

received ISO 9001: 2008. There are many complains from customer which using clean water from PDAM such 

as leaking pipe, water wont come up, and the most often complain are the water still dirty and smells not good 

and not appropriate to consume. which is why PDAM need to provide appropriate customer service which could 

accomodate customer complain more effisiently and precise. There are some question emerged when it happen 

which is, whether the complaint handling services in PDAM kota Surabaya already using the seven principles of 

ISO 9001: 2008, which is focusing in customer, leadership, personel responsibility, sistematic approach, 

continuous perfection, and factual enclosing when it comes to decision making. There are some conclusion from 

the data which been collect from the using of the method that already mentioned above shows that the quality 

management system ISO 9001: 2008 in complaint handling service of PDAM Surabaya has been implemented in 

accordance with the seven principles of ISO 9001: 2008. But there are some problems in implementation. some 

of the complaints resolution process in the technical viewable to identify the customer complaints process has 

been effective, but in the implementation on the ground is still found obstacles that lead to the customer was not 

satisfied with the services provided by PDAM Surabaya in the resolution of complaints. 
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Pendahuluan 

Pelayanan publik ini telah menjadi issu sentral 

dimana telah memaksa institusi Negara maupun 

masyarakat untuk memperbaiki sebaik-baiknya 

dalam penyelenggaraannya. Sektor pelayanan 

publik merupakan usaha pemenuhan kebutuhan dan 

hak-hak dasar masyarakat. Pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

Di Indonesia sendiri kinerja instansi 

pemerintah dalam memberikan pelayanan publik 

dinilai mulai ada peningkatan meskipun masih 

belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal itu 

dikarenakan masih terdapat laporan keluhan tentang 

pelayanan publik yang diberikan instansi 

pemerintah kepada masyarakat. Hal itu dikarenakan 

masih terdapat laporan keluhan tentang pelayanan 

publik yang diberikan instansi pemerintah kepada  

 

masyarakat. Berikut adalah laporan masyarakat 

berdasarkan provinsi. 

Tabel 1.1 

Laporan Masyarakat Berdasarkan Provinsi 

Tahun 2014 

Sumber: Laporan Tahunan ORI 2014 
 

Dalam  tabel tersebut dapat dilihat bahwa 

Provinsi Jawa Timur berada dalam lima besar 
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laporan tertinggi berdasarkan provinsi. Bahkan 

Provinsi Jawa Timur menempati posisi kedua 

dengan jumlah laporan sebanyak 456 laporan. 

Laporan tertinggi didapat oleh Provinsi DKI Jakarta 

dengan 461 laporan. Kemudian di posisi ketiga 

ditempati Provinsi Jawa Barat dengan 362 laporan. 

Pada posisi keempat terdapat Provinsi Sulawesi 

Utara dengan jumlah laporan mencapai 333 

laporan. Dan posisi kelima terdapat Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan jumlah laporan mencapai 

296 laporan. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 

bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu 

provinsi yang mendapat laporan keluhan terbanyak 

dengan menempati posisi kedua untuk provinsi 

yang mendapat jumlah laporan keluhan dari 

masyarakat. Hal itu dapat mengindikasikan bahwa 

pelayanan publik yang diberikan oleh instansi 

pemerintahan di Provinsi Jawa Timur belum dapat 

memuaskan masyarakat sepenuhnya. Berikut ini 

adalah jumlah pengaduan berdasarkan daerah 

terlapor dalam Provinsi Jawa Timur. 

 

Tabel 1.2 

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Kota/Kab 

terlapor di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

 

 

Sumber: Laporan KPP Jatim 2012 

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa Kota 

Surabaya menempati posisi pertama dalam jumlah 

pengaduan berdasarkan Kabupaten/Kota dalam 

Provinsi Jawa Timur dengan jumlah pengaduan 18 

laporan. Kemudian pada posisi kedua terdapat 

Kabupaten Banyuwangi pada posisi kedua dengan 

16 laporan pengaduan dan Kabupaten Sidoarjo 

pada posisi ketiga dengan 11 laporan pengaduan. 

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa, 

pelayanan publik yang diberikan oleh instansi 

pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat 

belum dapat memberikan kepuasan, bahkan 

cenderung mendapat beberapa pengaduan dari 

masyarakat.  

 

Tabel I.3 

10 Besar Instansi  di Jawa Timur dengan 

Pengaduan Tertinggi Tahun 2012 

 

Sumber: Laporan Jatim tahun 2012 

Tabel I.3 di atas memperlihatkan sepuluh besar 

instansi Pemerintah penyedia pelayanan publik 

yang mendapat jumlah pengaduan tertinggi di 

Provinsi Jawa Timur. Kantor pertanahan mendapat 

peringkat pertama dengan mendapat 28 pengaduan. 

Kemudian pada posisi kedua terdapat Pemerintah 

Desa/Kelurahan dengan 23 pengaduan. Pada urutan 

ketiga terdapat instansi PDAM dengan jumlah 

keluhan mencapai 18 pengaduan. 

Berdasarkan beberapa pernyataan dan fakta di 

atas dapat diketahui bahwa masih banyak 

pengaduan keluhan yang dilaporkan oleh 

masyarakat mengenai pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Hal itu 

mengindikasikan bahwa pelayanan publik yang 

diselenggarakan untuk masyarakat masih terdapat 

kekurangan. Sehingga muncul rasa ketidakpuasan 

dari masyarakat yang kemudian melaporkan 

penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. 

Sehubungan dengan hal itu maka usaha untuk 

memperbaiki dan meningkatkan pelayanan pada 

masyarakat salah satunya dengan mengikutkan 

instansi maupun dinas-dinas untuk mendapatkan 

sertifikasi ISO. 

 Organisasi Standar Internasional / 

International Standart Organization (ISO) adalah 

suatu organisasi global yang terdiri dari badan-

badan standarisasi nasional yang berranggotakan 

tidak kurang dari 140 negara. ISO merupakan 

organisasi non pemerintah (Nn Government 

Organization / NGO) yang berdiri sejak tahun 

1947. ISO dapat disimpulkan sebagai koordinasi 

standar kerja internasional, publikasi standar 

harmonisasi internasional, dan promosi standar 

internasional. 

ISO 9001: 2008 adalah suatu standar 

internasional untuk sistem manajemen 

mutu/kualitas. ISO 9001: 2008 persyaratan-

persyaratan untuk rekomendasi desain  dan 

penilaian dari suatu sistem manajemen mutu ISO 

9001: 2008 bukan merupakan standar produk, 

karena tidak menyatakan persyaratan-persyaratan 
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yang harus dipenuhi oleh sebuah produk (barang 

atau jasa). ISO 9001: 2008 hanya merupakan 

standar sistem manajemen kualitas. Namun, 

bagaimanapun juga diharapkan produk yang 

dihasilkan dari suatu sistem manajemen kualitas 

internasional, akan berkualitas baik (standar). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Quality 

Manajemen System (ISO 9001: 2008) adalah 

merupakan prosedur terdokumentasi dan praktek-

praktek standar untuk manajemen sistem, yang 

bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses 

dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan 

atau persyaratan tertentu, dimana kebutuhan atau 

persyaratan tertentu tersebut ditemukan atau 

dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi. 

Terdapat delapan prinsip sistem manajemen 

mutu dalam dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001: 2008. Kedelapan prinsip ini diharapkan dapat 

memperbaiki kinerja suatu organisasi atau instansi 

pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik 

bagi masyarakat. Delapan prinsip tersebut antara 

lain adalah: 

a. Fokus pada pelanggan 

b. Kepemimpinan 

c. Keterlibatan personel 

d. Pendekatan proses 

e. Pendekatan sistem pada manajemen 

f. Penyempurnaan berkelenjutan 

g. Pendekatan faktual pada pengambilan 

keputusan 

h. Hubungan dengan pemasok yang saling 

menguntungkan. 

Salah satu instansi pemerintah penyedia 

pelayanan publik yang sudah mendapatkan 

sertifikasi ISO diantaranya adalah PDAM Kota 

Surabaya. PDAM Kota Surabaya sebagai instansi 

Pemerintah membutuhkan kepercayaan dari 

masyarakat terutama pelanggannya, maka harus 

dikelola dengan secara profesional mulai dari 

pelayanan pendistribusian air yang baik, kualitas 

sumberdaya, kualitas pelayanan penanganan 

keluhan. Hal ini diharapkan dapat memuaskan 

layanan masyarakat Kota Surabaya, dimana jumlah 

pelanggan PDAM Kota Surabaya terus mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. 

Peningakatan pelanggan pada PDAM Kota 

Surabaya seharusnya dibarengi dengan peningkatan 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

pelanggan. mengingat PDAM Kota Surabaya 

merupakan salah satu instansi pemerintah penyedia 

pelayanan publik yang mendapat sertifikasi Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 sejak tahun 

2010, tentunya sudah mempunyai standar 

internasional tentang penyediaan kualitas pelayanan 

yang baik. Namun sayangnya yang terjadi malah 

sebaliknya, peningkatan pelanggan setiap tahunnya 

tidak dibarengi dengan kualitas pelayanan yang 

membaik. Bahkan cenderung mendapat jumlah 

pengaduan keluhan yang terus meningkat setiap 

tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel I.4 

tentang jumlah pelanggan PDAM Kota Surabaya 

dan tabel I.5 tentang jumlah pelanggan dan keluhan 

PDAM Kota Surabaya di bawah ini. 

Tabel I.4 

Jumlah Pelanggan PDAM Kota Surabaya 
 

Sumber: PDAM Kota Surabaya 

Dari Tabel I.4 tersebut dapat dilihat bahwa 

dalam tiga tahun terakhir jumlah pelanggan PDAM 

Kota Surabaya terus mengalami peningkatan. Dari 

tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi peningkatan 

sejumlah 19.131 pelanggan yang berarti meningkat 

3,63%. Sedangkan dari tahun 2014 ke tahun 2015 

mengalami peningkatan sebanyak 10.296 

pelanggan atau mengalami penikngkatan sebesar 

0,019%. 

Tabel I.4 di atas menunjukkan bahwa 

pelanggan PDAM Kota Surabaya mengalami 

peningkatan dari tahun ketahun. Hal itu 

membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat 

Surabaya akan air bersih cenderung meningkat 

setiap tahunnya. Dan seharusnya peningkatan 

jumlah pelanggan diiringi dengan penngkatan 

kualitas pelayanan yang diberikan PDAM Kota 

Surabaya kepada pelanggannya. Namun yang 

terjadi justru sebaliknya, karena peningkatan 

pelanggan yang dialami tersebut berbanding lurus 

dengan jumlah pengaduan pelanggan yang setiap 

tahunnya juga terus meningkat. Hal itu dapat dilihat 

pada Tabel I.5 di bawah ini. 

Tabel I.5 

Jumlah Pelanggan dan Keluhan Pelanggan 

PDAM Kota Surabaya 

 

Sumber: PDAM Kota Surabaya 

Berdasarkan data pada tabel I.5 diatas 

diketahui bahwa jumlah pengaduan pelanggan yang 

diterima oleh PDAM Kota Surabaya terus 

meningkat setiap tahunnya. Dimulai dari tahun 

2013 PDAM Kota Surabaya mendapat jumlah 

pengaduan sebesar 177.724 pengaduan dari 

507.557 jumlah pelanggan yang jika 

dipersentasikan adalah sebesar 35,01% dari jumlah 

pelanggan pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 

2014 jumlah pelanggan PDAM Kota Surabaya 

mengalami peningkatan sebesar 526.668 yang 
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diikuti dengan jumlah pengaduan juga meningkat 

sebesar 210.560, jika diubah menjadi persen adalah 

39,97% dari jumlah pelanggan tahun 2014. Hal 

yang sama juga terjadi pada tahun 2015 dengan 

peningkatan jumlah pelanggan sebesar 536.9884 

pelanggan, kemudian juga diiringi jumlah 

pengaduan yang meningkat sebesar 244.400 

pengaduan. Jika menjadi 45,51% dari jumlah 

pelanggan tahun 2015. 

Data dari tabel I.4 dan tabel I.5 menunjukkan 

bahwa mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2015 

pelanggan PDAM Kota Surabaya terus mengalami 

peningkatan. Dengan jumlah pelanggan yang terus 

meningkat secara tidak langsung peningkatan angka 

jumlah keluhanpun juga terjadi. Namun apabila 

dilihat dari persentase perbandingan jumlah 

pelanggan dengan persentase jumlah keluhan 

terlihat bahwa jumlah peningkatan pelanggan dari 

tahun ke tahun tidak berbanding lurus dengan 

persentase peningkatan dari tahun ke tahun. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel I.6 tentang 

perbandingan persentase peningkatan jumlah 

pelanggan dengan persentase peningkatan jumlah 

keluhan PDAM Kota Surabaya. 

Tabel I.6 

Perbandingan Persentase Peningkatan Jumlah 

Pelanggan dengan Persentase Peningkatan 

Jumlah Keluhan PDAM Kota Surabaya 

 

Sumber: PDAM Kota Surabaya (diolah) 

 

Pada tabel I.6 diatas dapat dilihat bahwa pada 

tahun 2013 – 2014 jumlah pelanggan PDAM Kota 

Surabaya mengalami peningkatan sebesar 3,63%. 

Hal yang sama juga terjadi pada jumlah keluhan 

yang meningkat sebesar 4,96%. Kemudian pada 

tahun 2014 – 2015 meskipun jumlah pelanggan 

tetap meningkat, namun persentase peningkatan 

jumlah pelanggan PDAM Kota Surabaya 

mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,019%. 

Tetapi hal tersebut tidak berbanding lurus dengan 

persentase peningkatan jumlah keluhan yang tetap 

mengalami peningkatan, yaitu sebesar 5,54%. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa jumlah 

peningkatan pelanggan bukan menjadi faktor utama 

peningkatan keluhan pelanggan dari tahun ke tahun. 

Peningkatan jumlah keluhan tersebut bukan hanya 

dari pelanggan baru namun juga dari pelanggan 

lama yang merasa belum mendapat pelayanan yang 

memuaskan dari PDAM Kota Surabaya. Sehingga 

hal ini merupakan suatu femonena perlu di evaluasi 

oleh PDAM Kota Surabaya khususnya pada proses 

pelayanan penanganan keluhan. 

Sebenarnya upaya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan telah dilakukan oleh PDAM 

Kota Surabaya sejak tahun 2006 yaitu dengan 

memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001: 2000 pada bagian call center dan 

customer service. Dalam rangka untuk untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan maka PDAM 

Kota Surabaya kembali memperoleh sertifikasi 

Sistem Informasi Manajemen Mutu ISO 9001: 

2008 di bagian back office pada tanggal 12 Januari 

2010. 

Dengan adanya sertifikasi Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001: 2008 PDAM Kota Surabaya 

menerpkan kebijakan mutu yang bertekad 

memberikan pelayanan prima dengan 

menyelenggarakan hubungan yang baikdengan 

pelanggan melelui penyediaan informasi yang 

akurat serta penanganan pengaduan yang mudah 

dan cepat yang mengutamakan kepuasan 

pelanggan, sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001: 2008. 

Kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama 

dari suatu instansi atau organisasi pemerintah 

penyaedia pelayanan publik. Penanganan keluhan 

merupakan salah satu faktor yang memepengaruhi 

tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan 

publik yang disediakan oleh instansi atau organisasi 

pemerintah penyedia pelayanan publik. Jika 

keluhan pelanggan direspon dengan baik akan 

membuat pelanggan merasa diperhatikan tentang 

masalah atau keluhan yang dialaminya terhadap 

pelayanan yang diberikan instansi atau organisasi 

penyedia pelayanan publik. Namun apabila keluhan 

pelanggan tidak direspon dengan baik, tentunya 

pelanggan akan merasa kecewa. Karena selain 

mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan 

yang kemudian dikeluhkan, namun setelah masalah 

yang dialami dilaporkan kurang mendapat respon 

positif dari instansi atau organisasi penyedia 

pelayanan publik tersebut. 

Dalam hal penanganan keluhan PDAM Kota 

Surabaya dirasa masih kurang baik dalam merespon 

keluhan yang yang dilaporkan oleh pelanggan. Hal 

tersebut dapat terlihat pada Tabel I. 7 tentang 

jumlah keluhan pelanggan PDAM Kota Surabaya 

yang sudah dan belum terealisasi di bawah ini. 

Tabel I. 7 

Jumlah Keluhan Pelanggan PDAM Kota 

Surabaya yang sudah dan belum terealisasi di 

bawah ini. 

 

Sumber: PDAM Kota Surabaya 

Dapat dilihat dalam tabel I.7 diatas bahwa 

pada tahun 2013 jumlah keluhan pelanggan yang 

belum terealisasi mencapai 14.249 keluhan dari 

jumlah keseluruhan yang mencapai 177.742, yang 

berarti 8,01% dari keseluruhan jumlah keluhan 

tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 jumlah 
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keluhan yang belum terealisasi meninggkat hingga 

17.855 keluhan dari jumlah keseluruhan yang 

mencapai 210.560 yang berarti 8,47% dari total 

keseluruhan keluhan pada tahun 2014. Hingga pada 

akhirnya di tahun 2015 jumlah keluhan yang belum 

terealisasi kembali meningkat hingga mencapai 

21.851 keluhan dari total keseluruhan 244.400, 

yang berarti 9,81% dari jumlah keseluruhan 

keluhan pada tahun 2015. 

Tabel I.7 menunjukkan bahwa masih banyak 

keluhan pelanggan yang belum dapat diselesaikan 

oleh PDAM Kota Surabaya. Hal itu terlihat dengan 

terus meningkatnya persentase jumlah keluhan 

yang belum terealisasi dari tahun ke tahun. Hal ini 

menjadi ironis karena PDAM Kota Surabaya 

mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001: 2008 pada bagian penanganan keluhan 

sejak tahun 2010. Namun pelayanan penanganan 

keluhan yang dilakukan PDAM Kota Surabaya 

masih belum menunjukkan perbaikan yang 

signifikan. Hal inilah yang menjadi fokus dalam 

masalah penelitian ini. Dimana seharusnya suatu 

instansi atau organisasi pemerintah penyedia 

pelayanan publik yang mendapat sertifikasi Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 adalah instansi 

atau organisasi yang sudah memenuhi standar 

dalam hal pelayanan publik, atau bahkan dikatakan 

baik dalam memberikan pelayanan kepada 

pelanggannya. Namun dalam hal ini PDAM Kota 

Surabaya masih mendapati keluhan tentang kualitas 

pelayanan yang diberikan khususnya pelayanan 

penanganan keluhan. 

Femomena inilah yang membuat peneliti 

tertarik untuk mengevaluasi implementasi tujuh 

prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 

dalam penanganan keluhan di PDAM Kota 

Surabaya. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini berfokus kepada kepada riset evaluasi 

implementasi 7 prisip Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001: 2008 dalam penanganan pengaduan 

pelanggan di PDAM Kota Surabaya. 

Berdasarkan latar belakang di di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian pada riset 

evaluasi ini adalah apakah implementasi 7 prinsip 

Sistem Manajemen Mutu dalam penanganan 

keluhan di PDAM Kota Surabaya sudah sesuai 

dengan 7 prinsip ISO 9001: 2008? 

Dan berdasarkan permasalahan yang 

dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan hasil penilaian tentang 

kesesuaian implementasi 7 prinsip Sistem 

Manajemen Mutu dalam penanganan keluhan di 

PDAM kota Surabaya dengan 7 Prinsip ISO 9001: 

2008. 

Adapun penelitian ini diharapkan mempunyai 

manfaat baik secara akademis maupun praktis. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Manfaat Akademis: Dapat memberikan 

evaluasi tentang implementasi 7 prinsip ISO 

9001: 2008 dalam penanganan keluhan di 

PDAM Kota Surabaya. 

2. Manfaat Praktis: Memberikan gambaran dan 

iformasi khususnya mengenai evaluasi proses 

implementasi 7 prinsip Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001: 2008 dalam penanganan 

keluhan di PDAM Kota Surabaya. 

Kerangka Teori 

Evaluasi 

Pengertian evaluasi menurut Yunanda adalah 

kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan 

sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan 

hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk 

memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menurut 

Supriyanto dan Damyanti evaluasi atau kegiatan 

penilaian merupakan bagian integral dari fungsi 

manajemen dan didasarkan pada sistem informasi 

manajemen. Evaluasi dilaksanakan karena adanya 

dorongan atau keinginan untuk mengukur 

pencapaian hasil kerja atau kegiatan pelaksanaan 

program terhadap tujuan yang telah ditetapkan. 

Kemudian Morris Shacfer mendefinisikan evaluasi 

sebagai “evaluation that part of the decision making 

process, in which information about action and 

their result are systematically assessed against 

norms and their criteria, in order to select among 

alternatives for the future”.  Selanjutnya, pengertian 

evaluasi yang bersumber dari kamus oxford 

Anvanced Leaner’s Dictionary of Current English 

evaluasi adalah to find out, decide the amount or 

value yang artinya suatu upaya untuk menentukan 

nilai atau jumlah. Selain arti dari terjemahan, kata-

kata yang terkandung dalam definisi tersebut 

menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus 

dilakukan secara hati-hati, bertangguang jawab, 

menggunakan strategi dan dapat dipertanggung 

jawabkan 

Dari pengertian-pengertian yang yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli d atas dapat 

disimpulkah bahwa evaluasi merupakan prosedur 

penilaian pelaksanaan kerja dan hasil kerja secara 

menyeluruh dengan membandingkan kriteria atau 

tujuan yang telah ditetapkan, serta menilai seberapa 

jauh telah terjadi penyimpangan dan ketidakpastian 

sehingga dapat segera memberikan rekomendasi 

guna memperbaiki pelaksanaan atau program. 

 

Jenis-jenis evaluasi 

 

Secara umum dibagi menjadi tiga jenis yaitu: 

1. Evaluasi pada tahap perencanaan 

Kata “evaluasi” sering digunakan dalam tahap 

perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan 

menentukan skala prioritas terhadap berbagai 

alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu 

diperlukan berbagai teknik yang dapat dipakai oleh 

perencanaan. Satu hal yang perlu dipertimbangkan 
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dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang 

ditempuh dalam penelitian prioritas tidak selalu 

sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda 

menurut hakekat dari permasalahannya sendiri. 

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan 

Pada tahap ini, evaluasi adalah suatu kegiatan 

melakukan analisa untuk menentukan tingkat 

kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. 

Terdapat perbedaan antara evaluasi menurut 

pengertian ini monitoring/pengendalian. 

Monitoring menganggap bahwa tujuan yang ingin 

dicapai sudah tepat dan bahwa program atau proyek 

tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan 

tersebut. Monitoring apakah pelaksanaan program 

atau proyek sudah sesuai dengan rencana dan 

bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai 

tujuan. Sedangkan, evaluasi melihat sejauh mana 

program atau proyek masih tetap dapat mencapai 

tujuannya, apakah tujuan tersebut sudah berubah, 

apakah pencapaian hasil program atau proyek 

tersebut akan memberikan solusi dari masalah yang 

ingin dipecahkan. Evaluasi juga 

mempertimbangkan faktor-faktor luar yang 

mempengaruhi keberhasilan program atau proyek 

tersebut, baik membantu atau menghambat. 

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan 

Disini pengertian evaluasi hampir sama 

dengan pengertian pada tahap pelaksanaan, hanya 

perbedaannya yang dinilai dan dianalisa bukan lagi 

tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana, 

tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana 

awal atau kriteria program atau proyek. Yakni 

apakah dampak yang dihasilkan oleh kegiatan yang 

dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 

Fungsi evaluasi 

Menurut Dunn  evaluasi kebijakan berfungsi 

untuk memenuhi akuntabilitas publik, karenanya 

sebuah kajian evaluasi harus mampu memenuhi 

sesuai akuntabilitas tersebut. 

a. Memberikan Eksplanasi yang logis atas 

realitas pelaksanaan sebuah 

program/kebijakan. Untuk itu dalam suatu 

studi evaluasi perlu dilakukan 

penelitian/kajian tentang hubungan kausalatau 

sebab akibat. 

b. Mengukur Kepatuhan, yakni mampu melihat 

kesesuaian antara peaksanaan dengan standar 

atau prosedur yang telah ditetapkan. 

c. Melakukan Auditing untuk melihat apakah 

output kebijakan sampai pada sasaran yang 

dituju. Apakah ada kebocoran dan 

penyimpangan pada penggunaan anggaran, 

apakah ada penyimpangan tuuan program, dan 

pada pelaksanaan program. 

d. Accounting untuk melihat dan mengukur 

akibat sosial ekonomi dari kebijakan. 

Misalnya seberapa jauh program yang 

dimaksud mampu meningkatkan pendapatan 

masyarakat, adakah dampak yang ditimbulkan 

telah sesuai dengan yang diharapkan, adakah 

dampak yang tidak diharapkan. 

Kriteria dalam evaluasi 

Menurut Poister  terdapat 6 kriteria dalam riset 

evaluasi, yaitu: 

 

Effectiveness (Efektifitas, keefektifan) 

Kriteria ini berkaitan dengan apakah suatu 

program atau proyek mencapai hasil atau akibat 

yang diharapkan atau mencapai tujuan sebagaimana 

dirumuskan oleh program atau proyek pada 

umumnyaefektivitas diukur berdasarkan unit 

produk, jasa layanan program atau nilai moneternya 

karena secara dekat berhubungan dengan 

rasionalitas teknis. 

 

Efficiency (Efisien) 

Kriteria ini digunakan untuk menjawab 

pertanyaan berapa banyak suatu usaha diperlukan 

guna mencapai hasil atau tujuan program dan 

proyek yang diharapkan. Jadi efsiensi berhubungan 

dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk 

menghasilkan efektivitas tertentu. Efisensi 

merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi yang 

seringkali juga ditentukan atau diukur dari ongkos 

moneter dan ditentukan melalui perhitungan biaya 

per unit produk atau layanan. Suatu program atau 

proyek dikatakan efisien apabila mencapai 

efektivitas sangat tinggi namun menggunakan biaya 

atau dana palin rendah. 

 

Adequacy (Kecukupan) 

Kriteria ini berhubungan dengan pertanyaan 

seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan 

kebutuhan, nilai, atau kesempatanpara pihak yang 

terlibat dalam program atau proyek dalam 

memecahkan suatu masalah. Kriteria kecukupan 

lebih menekankan pada pola hubungan antara 

alternatif desain program atau proyek dengan hasil 

atau tujuan yang diinginkan. 

 

Equity (Kesamaan atau perataan) 

Kriteria kesamaan atau perataan menunjuk 

pada kemampuan program atau proyek dalam 

menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang 

berbeda-beda. Jadi kriteria ini berhubungan erat 

dengan rasionalitas legal dan sosial menunjuk pada 

distribusi akibat atau hasil dan usaha secara adil. 

 

Responsivness (Responsivitas) 

Kriteria ini digunakan untuk menjawab 

seberapa jauh hasil suatu program atau proyek 

dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai 

kelompok-kelompok tertentu. Empat kriterria 
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terdahulu biasanya belum dipandang memuaskan 

apabila belum juga menyertakan kriteria 

responsivitas. 

 

Appropriateness (Ketepatan atau kelayakan) 

Kriteria ini erat sekali hubungannya dengan 

rasionalitas substantif sebab pertanyaan tentang 

ketepatan atau kelayakan suatu program atau 

proyek tidak berkenaan dengan suatu kriteria 

individu melainkan dua atau lebih secara bersama-

sama. Ketepatan atau kelayakan program dan 

proyek menunjuk pada nilai atau harga diri tujuan-

tujuan tersebut sebagaimana terpapar dalam matriks 

program/proyek (logika kerangka kerja program). 

Kriteria ketepatan atau kelayakan tidak dapat 

didefinisikan secara baku karena dimaksudkan 

untuk menjangkau keluar kriteria yang sudah ada. 

Cara terbaik untuk menentukan kriteria ini adalah 

dengan menggabung-gabungkan sejumlah kriteria 

lain, misalnya kriteria keadilan dan efsiensi, 

efisiensi, efektivitas, dan keadilan, dan sebagainya. 

 

Implementasi 

Definisi yang diberikan oleh Paul A. Sabatier 

dan D.A. Mazmanian , yang memandangnya 

sebagai bagian dari proses kebijakan – berikut ini 

mungkin dapat memperjelasnya. “Implementation 

is the carrying out a basic policy decision, usually 

incorporated in a statute but which can also take 

the form of importen excecutive or court decisions. 

Ideally that decision identitas yhe problem(s) to be 

addressed, stipulatesmthe objective(s) to be 

persued and in variety of ways, structures 

implementation process”. 

 

Program 

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo  yang dapat 

dimaksud dengan program adalah program adalah 

suatu aktifitas sosial yang terorganisasi dengan 

tujuan tertentu yang spesifik dalam ruang dan 

waktu yang terbatas yang terdiri dari berbagai 

proyek yang saling berhubungan dan biasanya 

terbatas pada satu atau lebih organisasi atau 

aktifitas. 

 

Evaluasi Implementasi Program 

Program merupakan bentuk operasional dari 

suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk 

memecahkan masalah-masalah tertentu. 

Pelaksanaan suatu program tidak jarang ditemui 

adanya permasalahan-permasalahan yang muncul, 

sehingga hal ini dapat berdampak pada ketercapaian 

tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya. 

Untuk dapat melakukan penilaian mengenai kinerja 

dari pelaksanaan program, diperlukan suatu kajian 

riset evaluasi. Sementara, evaluasi menurut Patton  

penting untuk diketahui pada tingkatan mana suatu 

program adalah efektif setelah diterapkan secara 

penuh, tetapi untuk menjawab pertanyaan itu 

pertama kali perlu mengetahui bagaimana pada 

tingkatan mana program telah nyata-nyata 

diterapkan. 

 

 

Penanganan Keluhan 

Menurut Schnaars dalam Tjiptono , ada empat 

aspek penting dalam penanganan keluhan, yaitu: 

Empati tarhadap pelanggan 

Dalam menanggapi pelanggan, terutama 

pelanggan yang sedang dalam keadan emosi atau 

marah, perusahaan perlu memiliki empati. Untuk 

itu perlu diluangkan waktu untuk mendengarkan 

keluhan mereka dan berusaha memahami situasi 

yang dirasakan pelanggan tesebut. Dengan 

demikian permasalahan yang dihadapi dapat 

menjadi jelas sehingga pemecahan yang optimal 

dapat diupayakan bersama. 

Kecepatan dalam penanganan keluhan 

Kecepatan merupakan hal yang sangat penting 

dalam penanganan keluhan. Apabila keluhan 

pelanggan tidak segera ditanggapi, maka rasa tidak 

puas terhadap perusahaan akan menjadi permanen 

sehingga tidak dapat diubah lagi. Apabila keluhan 

dapat ditangani dan ditanggapi dengan cepat maka 

besar kemungkinan pelanggan tersebut akan 

memilih untuk tetap menjadi pelanggan perusahaan 

tersebut. 

Keadilan dalam memecahkan permasalahan 

atau keluhan. 

Perusahaan harus memperhatikan aspek 

kewajaran dalam hal biaya dan kinerja jangka 

panjang. Hasil yang diharapkan tentu saja adalah 

situasi win-win (realistis, adil, dan proporsional), 

dimana pelanggan dan perusahaan sama-sama 

diuntungkan. Banyak perusahaan mewujudkan 

konsep kewajaran dan keadilan ini dengan 

memberikan ganti rugi dengan sejumlah nominal 

tertentu. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi 

penelitian dilaksanakan di PDAM Kota Surabaya. 

Informan yang dipilih dalam penelitian adalah 

Manajer P2K, Supervisor Call Center dan Customer 

Service, dan juga beberapa pelanggan yang 

melaporkan pengaduan keluhan. Teknik penentuan 

informan dilakukan secara purposive sampling 

untuk pihak PDAM Kota Surabaya melalui key 

informan dengan jumlah 2 informan dan accidental 

random sampling untuk untuk pelanggan yang 

melakukan pengaduan keluhan. Data terkumpul 

diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, 

dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
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kesimpulan. Teknik pemeriksaan dan keabsahan 

data yang digunakan adalah triangulasi. 

 

Pembahasan 

1. Evaluasi implementasi 7 Prinsip ISO 

9001: 2008 dalam penanganan keluhan di 

PDAM Kota Surabaya menggunakan kriteria 

evaluasi William N Dunn. 
a. Fokus Pelanggan 

Efektifitas: prinsip yang petama dalam ISO 

9001: 2008 yaitu fokus pelanggan benar-benar 

diimplementasikan dengan efektif. Para petugas 

baik customer sevice maupun call center 

memanfaatkan sistem aplikasi untuk menginput 

setiap laporan yang dikeluhkan pelanggan, 

sehingga setiap laporan yang dilakukan pelanggan 

dapat terakomodir ke setiap bagian yang sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

Efisiensi: Pelayanan penanganan keluhan 

bekerja menggunakan sistem aplikasi pelayanan 

penanganan keluhan. Setiap klasifikasi laporan 

pengaduan keluhan yang dilaporkan oleh 

pelanggan, akan langsung diinput oleh petugas 

ataupun agen customer service maupun call center 

sesuai dengan klasifikasi dan bentuk keluhan yang 

dilaporkan. Sehingga akan sangat efisien bagi 

pelanggan yang ingin mengadukan keluhannya. 

Kecukupan: dalam pemenuhan target 95% 

dari seluruh pengaduan pelanggan belum dapat 

sepenuhnya tercapai. Namun pada intinya seluruh 

bagian yang terkait dalam pelayanan penanganan 

keluhan berkoordinasi agar dapat mencapai target 

yang ditentukan. 

Perataan: pelayanan penanganan keluhan 

merupakan hak setiap pelanggan PDAM Kota 

Surabaya. Pelayanan penanganan keluhan langsung 

ditujukan kepada setiap pelanggan yang 

melaporkan keluhan. semua memiliki hak yang 

sama untuk mendapat pelayanan penagnganan 

keluhan. 

Responsivitas: setiap laporan pengaduan 

keluhan yang dilaporkan pasti langsung akan 

mendapat jawaban atau jaminan bahwa keluhan 

tersbut akan segera teratasi. Meskipun sifatnya 

hanya pertolongan pertama, setidaknya dapat 

membuat pelanggan merasa di perhatikan. 

Ketepatan: PDAM Kota Surabaya mempunyai 

target yang sudah menjadi standar ISO bahwa 95% 

dari setiap keluhan yang dilaporkan pelanggan 

harus dapat terealisasi. Namun seperti yang 

dijelaskan diatas pada sub-bab kecukupan 

bahwadalam usaha pencapaian target tersebut 

PDAM Kota Surabaya khususnya dalam pelayanan 

penanganan keluhan menemui berbagai macam 

kendala. 

b. Kepemimpinan 

Efektifitas: Dalam penerapan system 

manajemen mutu ISO 9001:2008 menuntut adanya 

komitmen dan kontribusi yang besar dari pimpinan. 

Hasil yang bisa dirasakan dengan adanya komitmen 

dan dukungan ini dikomunikasikan dengan baik 

agar bisa memberikan respon positif terhadap 

sesuatu yang timbul akibat impelementasi system 

manajemen mutu ISO 9001:2008. 

Efisiensi: Bentuk dukungan dan perhatian 

pimpinan ditunjukkan dengan adanya komunikasi 

yang baik untuk memantau pekerjaan di lapangan 

dalam menindaklanjuti keluhan pelanggan. 

Kecukupan: Dukungan dan komitmen dari 

pimpinan. Dalam penyelesaian penanganan 

pengaduan, komitmen dan dukungan pimpinan 

ditunjukkan dengan memberikan perhatian melalui 

komunikasi dan kerja sama yang baik dalam proses 

tersebut. Dengan begitu, PDAM Kota Surabaya 

berusaha menciptakan dan memelihara lingkungan 

internal agar orang-orang menjadi terlibat secara 

penuh dalam mencapai tujuan organisasi. 

Perataan: Komitmen dan dukungan pimpinan 

diwujudkan dengan memberi pemahaman kepada 

masing-masing unit teknis mengenai segala sesuatu 

yang berkaitan dengan system manajemen mutu 

berdasarkan ISO 9001:2008. 

Responsivitas: Seorang manajer P2K yang 

melayani pelayanan pelanggan dan juga sekaligus 

marketing mempunyai tugas yang cukup sentral. 

Tanpa adanya responsivitas yang baik dari seorang 

pimpinan tentunya akan mengganggu kinerja 

bawahannya. 

Ketepatan: tujuan dari instruksi yang 

diberikan manajer sudah mampu dimengerti dan di 

capai oleh para stafnya. Hal tersebut dapat tercapai 

karena adanya kerjasama dan koordinasi antar sub-

bagian lain yang terkait. Sehingga dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan pun 

dapat dilakukan dengan optimal. 

 

c. Keterlibatan antar Personel 

Efektifitas: bahwa interaksi antar personel 

customer service dan call center yang terjalin dalam 

memberikan pelayanan penanganan keluhan di 

PDAM Kota Surabaya dikatakan sudah efektif. 

Setiap personel bekerja sama bahu-membahu untuk 

mewujudkan pelayanan prima kepada pelanggan. 

Efisiensi: Interaksi antar personel sudah 

berjalan cukup efektif. Tercermin dengan suatu 

bentuk komunikasi dalam menyelesaikan suatu 

kendala dalam pelayanan. Sub bagian yang terkait 

berkerjasama dan berkoordinasi demi memenuhi 

pemberian pelayanan penanganan keluhan yang 

optimal untuk para pelanggan. 

Kecukupan: Keterlibatan personel dalam 

memberikan pelyanan penanganan keluhan untuk 

pelanggan diakatakan cukup fokus. Para 

petugas/agen customer service dan call center 

melaksanakan setiap tugasnya sesuai tugas, pokok, 

fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing 

Perataan: setiap personel/agen customer 

service dan call center meupakan hasil seleksi yang 

terbaik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dalam 
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memberikan pelayanan penanganan keluhan para 

personel/agen customer service dan call center 

tersebut dikatakan mempu memberikan pelayanan 

yang optimal untuk setiap pelanggan. 

Responsivitas: pelanggan dikatakan merasa 

puas dengan bentuk pelayanan penanganan keluhan 

akibat bentuk interaksi yang terjalin. Setiap 

pekerjaan yang dilakukan oleh setiap personel/agen 

terintegrasi dengan sistem. Dan akan ditampilkan 

berrupa laporan grafik tiap bulan. 

Ketepatan: target yang telah ditentukan 

melalui standar ISO memang belum dapat 

sepenuhnya tercapai. Namun para petugas berupaya 

tetap memberikan pelayanan yang optimal untuk 

pelanggan. 

d. Pendekatan Proses 

Pendekatan proses dalam implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2008 di PDAM kota 

Surabaya dalam menangani keluhan terdiri dari 

proses identifikasi yaitu mengidentifikasi setiap 

keluhan yang diterima sesuai dengan jenis keluhan, 

proses mengimplementasikan yaitu menerapkan 

sistem manajemen mutu ke dalam proses 

penanganan pengaduan tekhnis dengan adanya 

sasaran mutu, dan memperbaiki keefektifan sistem 

manajemen mutu dalam upaya untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan dengan memahami kebutuhan 

pelanggan 

e. Pendekatan sistem terhadap manajemen 

PDAM kota Surabaya merusaha 

mengidentifikasi interaksi antar proses dalam 

penyelesaian pengaduan teknis dan melihat 

keefektifan setiap proses sehingga bisa memantau 

bagaimana sistem dari proses yang saling terkait itu 

bekerja sesuai dengan Dokumen Sistem 

Manajemen Mutu ( DSM ) PDAM Kota Surabaya. 

Interaksi antar proses dari bagian front office 

hingga network sistem dijelaskan di dalam bisnis 

proses yang terdapat di dalam Dokumen Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2008. 

f. Penyempurnaan berkelanjutan 

PDAM kota Surabaya memantau keefektifan 

setiap proses dalam penyelesiaan pengaduan teknis 

dengan menggunakan tabel sasaran mutu yang 

ditetapkan setiap fungsi. Untuk mengidentifikasi 

keluhan pelanggan yang dilakukan bagian front 

office sudah menujukkan hasil yang baik dengan 

pencapaian minimal sudah 100%.Sedangkan untuk 

penyelesaian pekerjaan pengaduan pencapaian 

minimal masih 60%. 

Evaluasi hasil tabel sasaran mutu setiap bulan 

akan dipantau oleh Manajement Representative 

untuk dijadikan salah satu pembahasan dalam 

Rapat tinjauan manajemen. Audit mutu internal 

dilakukan oleh tim audit ISO PDAM yang 

dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Berdasarkan 

hasil audit internal pada tahun 2010, hasil evaluasi 

dan pemantauan untuk unit network sistem 

dianggap masih sesuai dan tidak terdapat 

permasalahan yang serius, hanya saja unit network 

sistem harus melakukan tindakan perbaikan untuk 

meningkatkan kinerjanya guna mencapai kepuasan 

pelanggan. 

Selanjutnya hasil dari audit internal dan tabel 

sasaran mutu akan dibahas dalam Rapat Tinjauan 

Manajemen yang dilakukan setahun sekali. 

Pemantauan sistem manajemen mutu juga 

dilakukan pihak sertifikasi yaitu Bureau Veritas 

Indonesia dalam audit eksternal yang dilakukan 

setahun sekali setelah diadakan Rapat Tinjauan 

Manajemen di PDAM kota Surabaya. 

g. Pendekatan faktual dalam pembuatan 

keputusan 

Pengambilan keputusan dalam implementasi 

sistem manajemen mutu ISO 9002:2008 di PDAM 

kota Surabaya dilakukan pada Rapat tinjauan 

manajemen berdasarkan hasil pemantauan pada 

audit mutu internal , hasil survey kepuasan 

pelanggan serta pencapaian sasaran mutu oleh tiap 

bagian. 

 

Penanganan pelanggan PDAM Kota 

Surabaya 
Penanganan keluhan pelanggan yaitu empati 

terhadap pelanggan, kecepatan dalam penanganan 

keluhan, keadilan dalam memecahkan 

permasalahan serta kemudahan pelanggan untuk 

menghubungi perusahaan , dapat disimpulkan 

bahwa penerapan 7 prinsip ISO 9001:2008 di 

PDAM kota Surabaya dalam ketepatan penanganan 

keluhan sudah berjalan dengan cukup baik namun 

terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. 

Empati terhadap pelanggan ditunjukkan 

petugas PDAM dengan memberikan sikap yang 

cukup baik ketika menjalankan tugasnya. Begitu 

pula ketika memberikan penjelasan kepada para 

pelanggan. Tentu saja dengan memperlihatkan 

sikap yang baik maka pelanggan akan merasa 

diperhatikan dengan baik pula oleh para petugas 

dan tentunya ini berpengaruh terhadap citra PDAM. 

Kecepatan dalam penanganan keluhan di 

PDAM kota Surabaya cepat dan mudah, namun 

berbeda pada pelaksanaannya. Pelanggan 

menjawab penanganan keluhan dibagian front 

office di PDAM sudah cukup cepat serta tidak 

berbelit-belit sehingga tidk ada kendala pada 

pengaduan pelanggan.Namun dalam 

menindaklanjuti di lapangan sedikit lambat karena 

beberapa pelanggan menjawab bahwa 

pelaksanaannya sedikit lama dan tidak secepat 

prosedur pengaduannya. 

Keadilan dalam memecahkan permasalahan 

atau keluhan. Untuk keadilan dalam mendapatkan 

ganti rugi sudah dilakukan dengan baik oleh 
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PDAM.Begitu pula dengan keadilan dalam proses 

atau prosedur penanganan keluhan juga sudah baik 

dan tidak melalui prosedur yang panjang serta 

adanya sikap yang baik dari para petugas dalam 

menyampaikan informasi kepada para pelanggan 

namun dalam pelaksanaan di lapangan terdapat 

beberapa kendala yang mengakibatkan pelanggan 

merasa belum puas dengan penanganan keluhan di 

PDAM. 

Kemudahan pelanggan untuk menghubungi 

perusahaan.PDAM mempermudah pelanggan yang 

ingin menyampaikan keluhan, saran, kritik yang 

ditujukan kepada kinerja para petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan 

banyakanya media pengaduan pelanggan. 

 

Kesimpulan 

Evaluasi implementasi 7 Prinsip ISO 9001: 

2008 dalam penanganan keluhan di PDAM Kota 

Surabaya menggunakan kriteria evaluasi 

William N Dunn. 

a. Fokus Pelanggan 

Pelayanan penanganan keluhan bekerja 

menggunakan sistem aplikasi pelayanan 

penanganan keluhan.Setiap klasifikasi laporan 

pengaduan keluhan yang dilaporkan oleh 

pelanggan, akan langsung diinput oleh 

petugas. Dalam pemenuhan target 95% dari 

seluruh pengaduan pelanggan belum dapat 

sepenuhnya tercapai. Namun pada intinya 

seluruh bagian yang terkait dalam pelayanan 

penanganan keluhan berkoordinasi agar dapat 

mencapai target yang ditentukan. 

b. Kepemimpinan 

Dalam penerapan sistem manajemen mutu 

ISO 9001:2008 menuntut adanya komitmen 

dan kontribusi yang besar dari 

pimpinan.Bentuk dukungan dan perhatian 

pimpinan ditunjukkan dengan adanya 

komunikasi yang baik untuk memantau 

pekerjaan di lapangan dalam menindaklanjuti 

keluhan pelanggan. Komitmen dan dukungan 

pimpinan diwujudkan dengan memberi 

pemahaman kepada masing-masing unit teknis 

mengenai segala sesuatu yang berkaitan 

dengan sistem manajemen mutu berdasarkan 

ISO 9001:2008. 

c. Keterlibatan antar personel 

Interaksi antar personel sudah berjalan cukup 

efektif. Tercermin dengan suatu bentuk 

komunikasi dalam menyelesaikan suatu 

kendala dalam pelayanan. Sub bagian yang 

terkait berkerjasama dan berkoordinasi demi 

memenuhi pemberian pelayanan penanganan 

keluhan yang optimal untuk para pelanggan. 

Keterlibatan personel dalam memberikan 

pelyanan penanganan keluhan untuk 

pelanggan diakatakan cukup fokus. Para 

petugas/agen customer service dan call center 

melaksanakan setiap tugasnya sesuai tugas, 

pokok, fungsi dan tanggung jawabnya masing-

masing 

d. Pendekatan Proses 

Pendekatan proses dalam implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2008 di PDAM 

kota Surabaya dalam menangani keluhan 

terdiri dari proses identifikasi yaitu 

mengidentifikasi setiap keluhan yang diterima 

sesuai dengan jenis keluhan, proses 

mengimplementasikan yaitu menerapkan 

sistem manajemen mutu ke dalam proses 

penanganan pengaduan tekhnis dengan adanya 

sasaran mutu, dan memperbaiki keefektifan 

sistem manajemen mutu dalam upaya untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan dengan 

memahami kebutuhan pelanggan. 

e. Pendekatan sistem terhadap manajemen 

Pendekatan proses dalam implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2008 di PDAM 

kota Surabaya dalam menangani keluhan 

terdiri dari proses identifikasi yaitu 

mengidentifikasi setiap keluhan yang diterima 

sesuai dengan jenis keluhan, proses 

mengimplementasikan yaitu menerapkan 

sistem manajemen mutu ke dalam proses 

penanganan pengaduan tekhnis dengan adanya 

sasaran mutu, dan memperbaiki keefektifan 

sistem manajemen mutu dalam upaya untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan dengan 

memahami kebutuhan pelanggan. 

f. Penyempurnaan berkelanjutan 

Untuk mengidentifikasi keluhan pelanggan 

yang dilakukan bagian front office sudah 

menujukkan hasil yang baik dengan 

pencapaian minimal sudah 100%.Sedangkan 

untuk penyelesaian pekerjaan pengaduan 

pencapaian minimal masih 60%. 

g. Pendekatan faktual dalam pembuatan 

keputusan 

Untuk mengidentifikasi keluhan pelanggan 

yang dilakukan bagian front office sudah 

menujukkan hasil yang baik dengan 

pencapaian minimal sudah 100%.Sedangkan 

untuk penyelesaian pekerjaan pengaduan 

pencapaian minimal masih 60%. 

 

 

Penanganan pelanggan PDAM Kota 

Surabaya 

a. Empati terhadap pelanggan ditunjukkan 

petugas PDAM dengan memberikan sikap 

yang cukup baik ketika menjalankan tugasnya. 

b. Kecepatan dalam penanganan keluhan di 

PDAM kota Surabaya cepat dan mudah, 

namun berbeda pada pelaksanaannya. 

Pelanggan menjawab penanganan keluhan 

dibagian front office di PDAM sudah cukup 

cepat serta tidak berbelit-belit sehingga tidk 

ada kendala pada pengaduan pelanggan. 
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c. Untuk keadilan dalam mendapatkan ganti rugi 

sudah dilakukan dengan baik oleh PDAM. 

d. Kemudahan pelanggan untuk menghubungi 

perusahaan.PDAM mempermudah pelanggan 

yang ingin menyampaikan keluhan, saran, 

kritik yang ditujukan kepada petugas 

 

 

Saran 

Dalam memberikan informasi kepada front 

office dibutuhkan suatu sistem tekhnologi yang 

canggih untuk menunjang hal tersebut. Dengan 

adanya sistem yang canggih, setiap informasi yang 

berhubungan dengan pelanggan bisa langsung 

diterima oleh front office untuk disampaikan 

kepada pelanggan. 

Ketrampilan petugas rekanan sangat 

berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan di 

lapangan. Oleh karena itu perlu diadakan pelatihan 

manajerial/ pendekatan personal secara rutin 

kepada para petugas agar setiap petugas 

mempunyai kesadaran dan lebih bertanggung jawab 

dalam menyelesaikan pekerjaan di lapangan. 

Kendala dalam administrasi birokrasi bisa 

dikarenakan oleh kesalahan kelengkapan berkas 

tagihan yang dilakukan oleh petugas administrasi 

pihak ketiga. Diharapkan pihak ketiga lebih teliti 

dalam melengkapi berkas agar tidak terjadi 

kesalahan dan akhirnya bisa menyebabkan 

tersendatnya administrasi birokrasi. Dengan adanya 

ketelitian dalam melengkapi berkas tagihan maka 

proses administrasi birokrasi bisa lancar dan 

tentunya ini berpengaruh kepada kelancaran 

pekerjaan di lapangan. 
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