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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan penyertaan 

dan tuntunannya maka penulis dapat menyelesaikan modul ini. 

 

Perkembangan tren suatu usaha yang semakin pesat dengan tuntutan yang semakin kompleks 

dari pelanggan membuat banyak perusahaan berlomba-lomba memberikan pelayanan yang prima 

kepada pelanggannya . Tak dipungkiri didalam pemberian layanan kepada pelanggan terkadang 

menimbulkan complain dari pelanggan dalam proses pemberian pelayanan. Modul yang berjudul 

“Teknik Pelayanan Prima” merupakan alat bantu untuk mengajarkan kepada para mahasiswa 

bagaimana mereka dapat mengetahui dan mempraktekkan bagaimana memberikan pelayanan 

yang prima kepada pelanggan.  

 

Dengan selesainya modul ini, maka pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada 

Bapak Direktur Politeknik Negeri Manado, Bapak Ir. Evert M. Slat, MT beserta Wakil Direktur 

khususnya Wakil Direktur Bidang Akademik Ibu Dra.Mareyke Alelo, MBA, Pimpinan Jurusan 

Pariwisata, yang memberi kesempatan bagi saya untuk menyusun modul ini. 

 

 

 

        Manado,        Desember 2018 

 

 

        Deisy Ch. Andih, SE.MSi 
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GLOSARIUM 

 

Pelayanan Prima :   Pelayanan yang melebihi harapan pelanggan 

Komplain :   Keluhan  

Aspek Verbal :   Kualitas suara, intonasi suara dan tempo bicara 

Aspek Non Verbal :   Ungkapan, gaya bahasa dan tata bahasa 

Body Language : Bahasa Tubuh 

Layanan Purna Jual : Layanan setelah penjualan 

Pelanggan Internal :   Orang-orang yang ada didalam perusahaan  

Pelanggan Eksternal :  Orang-orang yang ada diluar perusahaan 

Hubungan Interpersonal :   Hubungan antar manusia 
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BAB I 

MENGENAL PELAYANAN PRIMA 

I. Pendahuluan 

1.1. Deskripsi Singkat 

Konsep melayani tidaklah hanya sebatas konsep bisinis tetapi konsep “best service ” yang 

dilandasi dengan nilai spiritualitas. Banyak oran tidak memahami pengaruh layanan pelanggan 

terhadap usaha dan pekerjaannya, baik pengaruh yang positif maupun negative. Setiap peristiwa 

bertemunya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dimanapun tempatnya dan 

apapun profesinya pasti akan melibatkan aspek melayani, naik yang dilakukan secara sadar dan 

langsung maupunyang dilakukan secara tidak sadar dan tidak langsung.Semua bentuk hubungan 

antar manusia pasti ada unsur melayani dan dilayani. Faktor layanan telah bertumbuh pesat 

sebagai diferensiator dan kunci keunggulan bersaing. Bila ditinjau dari sudut pandang 

perusahaan, salah satu cara efektif untuk melakukan diferensiasi dan positioning unik adalah 

melalui perancangan dan penyampaian layanan spesifik. Hal ini berdampak pada strategi 

bersaing perusahaan. Sebagai contoh , bisnis utama restoran bergeser dari sekedar menyediakan 

menu hidangan (makanan dan minuman) untuk dijual, menjadi usaha melayani dan memuaskan 

rasa lapar para pelanggan dengandisertai usaha menyediakan suasana yang nyaman bagi mereka 

dalam menyantap hidangan. Karena itu, beberapa restoran menawarkan sejumlah daya tarik 

khusus bagi para pengunjungnya, seperti hiburan musik live, kuis interaktif, layanan hot spot 

area, informasi berita terkini, desain interior bernuansa etnik tertentu, dan sejenisnya. 

1.2. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari bab ini maka diharapkan mahasiswa dapat mengenal dan 

mengetahui apa apa itu layanan pelanggan, arti penting pelayanan prima, tujuan pelayanan 

prima, pengertian pelayanan prima serta manfaat dari pelayanan prima 

 

 

 

II. Pembelajaran 

2.1 Apa Itu Layanan Pelanggan ? 

Menurut Ivonne Wood (2009:5) pada dasarnya setiap interaksi dengan pelanggan adalah 

sebuah bentuk dari layanan pelanggan. Bentuk interaksi tersebut bermacam-macam, bisa lewat  

telepon, surat, email, atau tatap muka langsung. Semua bentuk kontak pelanggan ini memikul  
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tanggung jawab yang sama terhadap persepsi konsumen mengenai suatu bisnis dan tingkat 

kepuasan keseluruhan yang mereka rasakan  ketika berhubungan dengan bisnis itu. Jadi layanan 

pelanggan adalah benar-benar tentang memuaskan kebutuhan pelanggan dan melampaui 

harapan-harapan mereka. Pada intinya ada tiga rahasia pokok bagaimana benar-benar 

memuaskan pelanggan, yaitu : 

1. Sediakan waktu anda untuk mencari tahu apa yang pelanggan harapkan 

2. Selalu penuhi harapan-harapan tersebut 

3. Selalu usahakan untuk melampaui harapan-harapan tersebut. 

Sebagai contoh ketika kita hendak menggunakan jasa laundry kiloan, kita menghaarapkan : 

- Pakaian kita dikembalikan dalam keadaan yang bersih 

- Pakaian tidak robek, hangus, luntur atau berubah warna 

- Pakaian akan tersetrika dengan rapi dan wangi 

- Pakaian tidak ada yang kurang, tertukar atau hilang 

- Pakaian akan selesai tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan 

- Harga yang dibebankan sesuai tarif yang tercantum 

- Tidak ada biaya tambahan diluar yang sudah disepakati 

William B. Martin,Ph.D (2004:9) menyatakan bahwa pelayanan bermutu hanya bisa 

dipahami daari sudut pandang pelanggan. Hanya bila pelanggan mengganggap bahwa kita 

sebagai penyedia layanan telah memberikan pelayanan pelanggan bermutu, maka barulah kita 

juga bisa menyatakan hal serupa. 

 

 

 

 

 

2.2 Pengertian Pelayanan Prima 

 Pengertian Pelayanan = S.E.R.V.I.C.E (Istilah-istilah tersebut) Menurut  AKP Adya 

Barata (2003:18) 

 Self awareness     

Menanamkan kesadaran diri, sehingga dapat memahami posisi, agar mampu 

memberikan pelayanan dengan benar 
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Pelayanan dengan benar   

 Enthusiasm     

Melaksanakan pelayanan dengan penuh gairah  

 Reform     

Memperbaiki kinerja pelayanan dari waktu ke waktu  

 Value 

Memberikan pelayanan yang mempunyai nilai tambah 

 Impressive 

Menampilkan diri secara menarik, tetapi tidak   berlebihan 

 Care 

Memberikan perhatian atau kepedulian kepada pelanggan secara optimal 

 Evaluation  

Mengevaluasi pelaksanaan layanan yang sudah  diberikan 

 Pengertian Prima (Excellent) Kata lain dangat baik, terpadu dan mengesankan  

Jadi yang di maksud dengan manajemen Pelayanan Prima adalah kegiatan merencanakan, 

mengorganisasi, menggerakkan serta mengendalikan proses pelayanan dengan standart 

yang sangat baik untuk memuaskan pelanggan agar tujuan perusahaan tercapai.  

 Pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik dan    melampaui harapan pelanggan.  

   Awalnya pelanggan memiliki harapan yang sementara dan sementara di benaknya yang 

bersifat standar yang umum yang banyak yang di berikan oleh perusahaan lainnya namun 

ternyata adanya pelayanan ekstra yang tidak di duga dan merupakan surprise dari 

pelayanan perusahaan seperti seorang security tidak saja membrikan pelayanan keamanan 

namun membantu mengarahkan penulisan, pengambilan kartu antrian  dan pengambilan 

slip transaksi atau pemberian Koran /majalah ketika menunggu giliran.  

     Petugas call center menelepon  kembali kepada pelanggan ketika penlanggan mengalami 

terputisnya hubungan telepon dan sulitnya menghubungi kembali. Adanya sistem 

pengantaran dan penjemputan barang gratis bagi pelanggan.Seorang pelanggan menerima 

email ucapan selamat ulang Tahun ketika salah satu penyalur tenaga kerja langgannanya 

memberikan perhatiannya dengan menyampaikan ucapa hari lahir pelanggan dengan 

mengirimkan email. 

 Pelayanan Prima adalah pelayanan yang memiliki ciri khas kualitas (quality nice).  
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Ciri khas kualitas yang baikmeliputi kemudahan, kecepatan, kehandalan, dan emphaty 

dari petugas pelayanan dalam pemberian dan penyampaian pelayanan kepada pelanggan 

yang berkesan kuatyang dapat langsung di raasakan pelanggan waktu itu dan saat itu juga  

 Pelayanan Prima adalah pelayanan yang standart kualitas yang tinggi yang selalu 

mengikutiperkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat,secara konsisten dan  

akurat(handal). Berorientasi kepada kepuasan pelanggan selalumengikuti perkembangan 

standart Internasional /ISO,dan menerapkan manajemen mutu total / konsistensi dan 

kesadaran mutu yang tinggi (high quality consciousness) seperti custumer orientation 

(focus pelanggan),robotics,QC-Cyrcles(siklus kendali mutu),automation 

(otomatisasi),discipline in the workplace(discipline) quality improvement(perbaikan 

mutu),zero defects (kerusakan nol) dan sebagainnya. 

 Pelayanan Prima adalah pelayanan yang memenuhi kebutuhan praktis (practical needs) 

dan kebutuhan emotional (emotional needs)pelanggan. Kebuthan praktis melaiputi nilai 

yang di rasakan dengan bentuk berwujud disik(tangible) dan kebutuhan emosional yang 

dirasakan kepada biologis pelanggan 

 

2.3 Arti Penting Pelayanan Prima  

Nina Rahmayanty 2010:3) mengemukakan alasan mengapa pelayanan Prima Itu Penting? 

1) Pelayanan memiliki makna Ekonomi  

Pelanggan adalah kunci untuk meraih keuntungan.Tujuan tersebut berupa 

memaksimalisasi laba dengan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan,meraih 

pangsapasar yang besar menciptakan keppemimpinan pasar dalam hal kualitas,mengatasi 

persaingan,melaksanakan tanggung jawab sosial,dan sebagainya.Mempertahankan 

pelanggan lebih mudah dibandingkan mencari pelanggan yang baru karena mencari 

pelanggan yang baru karena mencari pelanggan yang baru lebih sulit ,manajemen perlu 

ekstra kerja keras dan membutuhkan pengorbanan yang besar dari segifinansial 

pemasaran dan membutuhkan tenaga pemasaran yang berjumlah banyak maupun daris 

segi waktu pelayanan dengan proses yang cukup lama dan harus beberapa kali melalui 

upaya mencari hubungan dan menarik hati calon pelanggan dengan membentuk suatu 

pencitraan yang positif yang membutuhkan kreativits yang tinggi melalui promosi 

perkenalan produk,presentasi produk, penyebaran brosur,acara promosi penjualan iklan 

yang membutuhkan biaya yang sangat bessar agar dapat meyakinkan di mata pelanggan 
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,percaya akan citara produk atau perrusahaan bernilai baik. Terkadang upaya pemasaran 

dan promosi tersebut belum tentu mencapai target yang di harapkan atau beresiko karena 

banyak pula para kompetitor atau pesaing baru yang berlomba untuk mendapatkan calon 

pelanggannya. Sedangkan biaya yang sudah di keluarkan tidaklah sedikit bila tidak tepat 

sasaran salah-salah endapatkan kebangkrutan perusahaan. Sedangkan bila membina dan 

mempertahankan pelanggan yang sudah lama dengan memberikan pelayanan yang sangat 

baik dan konsisten bila mereka puas ada kemungkinan menunjukan loyalitas dengan 

memberi tahu dan memberikan informasi kepada orang lain atau teman dekatnya dan 

dengan tingkat kepercayaan melalui testimoni (ucapan seseorang) lebih tinggi dan efektif 

selain biaya yang di keluarkan lebih rendah. Sesuai dengan prinsip “Butuh Biaya lima 

kali lipat untuk mendapatkan pelanggan baru dari pada membina pelanggan yang sudah 

ada. Dengan terus membesarnya kegiatan bisnis tanppa efisiensi dan efektivitas 

pelayanan yang baik dapat mengakibatkan tingginya rekening telepon ,tinggiya  biaya 

pengembalian produk dengan tingginya tingkatkecelakaan industri.  

2) Pelayanan adalah tempatberkumpulnya uang dan pekerjaan  

Tanpa pelanggan kita/perusahaan tidak punya apa-apa,kitalah /perusahaan lah yang 

bergantung pada pelangganlah kita bekerja,karena pelanggan sumber uang dan pekerjaan. 

Pelayanan dan kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama dalam perusahaan karena 

tanpa pelanggaan perusahaan tidak akan ada. Aset pperusahaan sangat kecil nilainya 

tanpa keberadaan pelanggan. Karena itu tugas utama perusahaan adalah  menarik dan 

mempertahankan pelangga. Pelanggan ditarik dengan tawaran yang lebih komppetitif dan 

di pertahankan dengan memberikan kepuasan .Konsep menjual/penjualan memusatkan 

perhatian pada kebutuhan penjual untuk mengubah produknya menjaadi uang tunai pada  

akhirnya mengkonsumsi pproduk. Memusatkan perhatian pada kebutuhan 

pelanggan,dengan memadukan semua kegiatan yang akan mempengaruhi ppelanggan dan 

menghasilkan laba melalui kegiatan pelayanan fokus terhadap kepuasan pelanggan. Bila  

pelayanan tidak menjadi prioritas utama maka akan mengakibatkan gagalnyapenjualan 

produk atau jasa sehingga menurunkan segi profitabilitas.  

3) Persaingan yang semakin tajam  

 Terus membesarnya kegiatan bisnis, semakin ketatnya kompetisi serta rendahnya  atau 

turunnya pangsa pasar dikarenakan semakin banyak produsen yang terlibat dalam 
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pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan,menyebabkan setiap perusahaan harus 

menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama.Dewasa ini 

semakin diyakini bahwakunci utama untuk memenangkan persaingan adalah memberikan 

nilai dan kepuasan kepaada pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa berrkualitas 

denganharga bersaing . dengan demikian kekuatan tawar menawar pelaanggan semakin 

besar,terutama aspeek keamanan dalam pemakaian barang atau jasa tertentu.   

4) Pemahaman semakin baik terhadap pelanggan  

Dalam era kommpetisi bisnis yang ketat seperti sekarang ,kepuasan pelanggan 

merupakan hal yang utama ,pelanggan diibaratkan seorang raja yang harus di layani 

namun hal ini bukan berartimenyerahkan segalanya kepada pelanggan. Usaha 

memuaskan kebutuhan pelanggan harusdi lakukan secara menguntungkan atau bersifat 

win-win situation yaitu keadaaan kedua belah pihak merasa menangdan tidak ada yang di 

rugikan. Kebutuhan pelanggan harus dipahami secara benar dan dipuaskan secara efisien. 

 

2.4 Tujuan Pelayanan Prima  

Tujuan Pelayanan Prima antara lain : 

1. Mencegah pembelotan dan membangun kesetiaan pelanggan atau  

costumer loyality 

Pembelotan pelanggan atau berpalingnya pelanggan disebabkan karena kesalahan 

pemberian pelayanaan mauppun sistem yang digunakan oleh perusahaan dalam 

melayani pelanggan.   

Bentuk pembelotan pelanggan di sebabkan karena kesalahan dalam :  

 Pembelotan Nilai : Pelanggan meembelot ketika menerima nilai kurang baik dari 

produk yang jelek atau   pekerjaan yang buruk dan ketidak sesuuaian nilai yang di 

terima pelanggan dalam arti kualitas yang berhubungan dengan harga yang dibayar 

pelanggan. Contoh sebuah restoran yang menyajikan produk makanan dengan 

harga yang mahal tetapi pelanggan tidak menikmatinya karena makanan yang 

disediakan tidak seperti yang diharapkan. 

 Pembelotan Sistem 

Sistem menggambarkan Prooses atau kebijakan atau prosedur yang digunakan  

Perusahaan untuk menghantarkan jasa dan produk kepada pelanggan.  
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Kesalahan sistem mencangkup ; 

a) Kesalahan dalam merekrutasi,menempatkan karyawan dan minimnya pelatihan 

serta   pembinaan karyawan yang kurang maksimal. Contoh : seorang pegawai 

yang telah dilatih dengan terus menerus dan di coba pada bagian Front line/staf 

namun tetap saja tidak bisa merespon dan melayani pelanggan dengan 

baik,sehingga terus di paksakan maka dapat menyebabkan kesalahan sistem   

penempatan petugas pelayanan, seharusnya pegawai tersebut  langsung di 

pindahkan ke bagian belakang yang tidak berhadapan langsung dengan 

pelanggan eksternal.  

b) Sarana yang tidak menunjang pelayanan,tata letak layout ,kemudahan dalam 

mengakses informasi dan tempat,lokasi yang kurang nyaman,keleluasaan dan 

ketersediaan lahan parkir,serta lambatnya respons teleon merupakan bagian 

dari sistem yang harus dibuat standarisasi dan perbaikan kualitas sistem mutu 

layanan yang terus menerus di monitoring pelaksanaannya. 

c) Ketersediaan filing data,marketing kit,product knowledges perusahaan seperti 

materi brosur,flyer,form-form, perlengkapan alat dalam membantu pelanggan 

dalam mencariinformasi produk perusahaan dan pemesanan produk.  

d) Kebijakan pemasaran dalam konsistensi harga,kemudahan pembayaran 

,persyaratan pembelian dan penggunaan jasa yang di tawarkan perusahaan.  

 Pembelotan karena Orang 

Pembelotan yang terjadi akibat pegawai gagal berkomunikasi dengan baik secara  

Verbal atau non verbal /body language . contoh –contoh :  

a) Tidak mau salam,tidak mau senyum,tidak peduli,tidak 

tanggap,kasar,penampilan yangtidak tepat,kotor dll.  

b) Komunikasi yang membuat pelanggan tidak nyaman.  

c) cara bicara/menerima telepon dengan mengabaikan pelanggan.  

2. Tujuan Pelayanan Prima dapat memberikan rasa puas dan kepercayaan pada 

konsumennya. 

Dalam Pelaksanaanya pelayanan prima merupakan pelayanan yang sangat baik dan 

melampaui harapan pelanggan dan pelayanan yang memiliki ciri khas kualitas 
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(quality nice). Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk 

menjalin hubungan yang kuat dengan perusahaan. 

 Kesetiaan pelanggan tidak dapat dibeli, kesetiaan tidak dapat dipaksakan, kesetiaan 

diperoleh melalui kepuasan yang diterima seiring berjalanya waktu dan usaha, kesetiaan 

terwujud bukan karena hal berupa nilai uang saja, kesetiaan tidak dapatdiperjual belikan , karna 

kesetiaan datang dari lubuk hati dari ketulusan hati nurani yang terjadi karena akibat adanya rasa 

puas yang diterima dan dirasakan pelanggan, karena pelayanan yang diterima sangat baik dan itu 

terus dilakukan tanpa ada batas waktu.Perusahaan dan petugas pelayanan tetap berusaha untuk 

menjaga proses pelayanan dengan sangat baik sehingga akan tertanam didalam hati pelanggan 

dan pada akhirnya pelanggan akan mengikuti dengan kesetiaannya yang akan selalu 

diberikannya.  
 

2.5 Keuntungan Pelayanan Prima Terhadap Pelanggan 

 Menurut Ivonne Wood (2009:10) manfaat memberikan layanan prima terhadap 

pelanggan yang luar biasa sangatlah sederhana : jika anda memberikan layanan pelanggan yang 

hebat , pelanggan akan puas dan mereka akan kembali lagi. Dan mereka akan memberitahu 

teman-teman mereka dan teman-teman mereka juga akan memberitahu teman-teman mereka 

yang lain (rekomendasi gethok tular positif), begitu seterusnya. Hasilnya daya tarik bisnis anda 

akan semakin besar dari mulut ke mulut. Dan ini merupakan promosi gratis bagi sebuah 

perusahaan. 

 

 

2.6. Rangkuman 

Pada dasarnya setiap interaksi dengan pelanggan adalah sebuah bentuk dari layanan 

pelanggan. Bentuk interaksi tersebut bermacam-macam, bisa lewat  telepon, surat, email, atau 

tatap muka langsung. Semua bentuk kontak pelanggan ini memikul tanggung jawab yang sama 

terhadap persepsi konsumen mengenai suatu bisnis dan tingkat kepuasan keseluruhan yang 

mereka rasakan  ketika berhubungan dengan bisnis itu. Jadi layanan pelanggan adalah benar-

benar tentang memuaskan kebutuhan pelanggan dan melampaui harapan-harapan mereka. Pada 

intinya ada tiga rahasia pokok bagaimana benar-benar memuaskan pelanggan, yaitu : 

1.   Sediakan waktu anda untuk mencari tahu apa yang   

      pelanggan harapkan 
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2.   Selalu penuhi harapan-harapan tersebut 

3.   Selalu usahakan untuk melampaui harapan-harapan tersebut. 

Sebagai contoh ketika kita hendak menggunakan jasa laundry kiloan, kita menghaarapkan : 

- Pakaian kita dikembalikan dalam keadaan yang bersih 

- Pakaian tidak robek, hangus, luntur atau berubah warna 

- Pakaian akan tersetrika dengan rapi dan wangi 

- Pakaian tidak ada yang kurang, tertukar atau hilang 

- Pakaian akan selesai tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan 

- Harga yang dibebankan sesuai tarif yang tercantum 

- Tidak ada biaya tambahan diluar yang sudah disepakati 

 

Jadi, kita perlu mengidentifikasi apa yang pelanggan harapkan, kemudian penuhi harapan-

harapan itu, dan kalau mungkin lampaui harapan-harapan itu. 

2.7. Tugas 

Mahasiswa membuat ringkasan Bab 1 minimal 4 slide dan presentase dengan durasi 15 menit 

secara individual dengan kata kunci layanan pelanggan. 

 

2.8. Test Formatif  : 

1. Jelaskan yang di maksud dengan pelayanan Prima? 

2. Jelaskan tujuan dari Pelayanan Prima! 

3. Jelaskan Istilah-istilah di bawah ini dalam konteks “Pelayanan Prima” ; 

a. Provider 

b. Customer 

2.9. Jawaban 

1.  Pelayanan prima adalah Pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik dan    

melampaui harapan pelanggan.  

2.  Tujuan Pelayanan Prima antara lain : 

a.  Mencegah pembelotan dan membangun kesetiaan pelanggan atau costumer loyality 

b. Tujuan Pelayanan Prima dapat memberikan rasa puas dan kepercayaan pada 

konsumennya. 

3.  Provider merupakan penyedia layanan sedangkan customer pemakai layanan 
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III. Evaluasi 

Kognitif :  Mahasiswa mengetahui ruang lingkup pelayanan prima   

Psikomotorik :   Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup pelayanan prima   

Attitude :   Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup pelayanan prima  dengan 

percaya diri. 
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BAB II 

HUBUNGAN PENYEDIA LAYANAN-PELAYAN (PROVIDER) 

DAN PELANGGAN (CUSTOMER) 

 

 

I. Pendahuluan  

1.1. Deskripsi Singkat 

 Dengan mengetahui, mengenali dan memahami kebutuhan pelanggan maka para pelaku 

bisnis tahu apa yang harus dilakukan dan dikerjakan dalam memberikan pelayanan yang tepat 

sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan. Berusaha untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik dan maksimal kepada pelanggan sehingga dapat memuaskan pelanggan 

dan pelanggan akan merasa diperhatikan, dipentingkan dan terbantu dalam mendapatkan 

informasi yang dibutuhkannya dan diinginkannya. 

 

1.2. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mempelajari bab ini maka diharapkan mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui 

kebutuhan pelanggan, mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis dan tipe pelanggan, alasan 

mengapa pelanggan bersikap menyulitkan, atribut pelayanan bagi pelanggan. 

 

II. Pembelajaran 

2.1. Memahami Kebutuhan pelanggan 

 Nina Rahmayanti (2010:22) menyataan bahwa Kebutuhan pelanggan meliputi kebutuhan 

praktis (practical needs) dan kebutuhan emosional (emotional needs).Kebutuhan praktis meliputi 

nilai yang dirasakan dengan bentuk berwujud fisik (tangible) meliputi alat/sarana fasilitas yang 

dapat diraba dan dilihat sedangkan kebutuhan emosional meliputi nilai rasa fisiologis yang 

dipenuhi dari sikap, tindakan dan perilaku petugas pelayanan. Inti dari kebutuhan pelanggan 

adalah mereka/pelanggan membutuhkan bantuan, penghormatan, kenyamanan, empati, 

kepuasan, dukungan, dan wajah ramah dari penyedia layanan. 

 

2.2. Mengidentifikasi Dan Mengklasifikasi Jenis Dan Tipe Pelanggan 

 Setiap orang adalah pelanggan.Pelanggan adalah setiap orang atau unit atau pihak dengan 

siapa kita bertraansaksi, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan produk. 
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 Jenis Pelanggan 

1. Pelanggan Internal adalah orang-orang didalam organisasi yang pelayanannya 

tergantung pada anda dan hanya memiliki sedikit pilihan sama sekali untuk menerima 

pelayanan dari anda. Contoh pelanggan internal adalah Boss/pimpinan, rekan kerja 

atau orang-orang dalam departemen lainnya didalam organisasi anda. 

2. Pelanggan Eksternal adalah orang-orang diluar perusahaan/organisasi yang 

pelayanannya tergantung pada anda dan berbisnis dengan anda karena pilihan anda 

 sendiri. 

 Tipe-Tipe Pelanggan Yang Menyulitkan 

Tipe-tipe pelanggan yang menyulitkan yang mungkin anda akan hadapi adalah sebagai  

berikut : 

1. Pelanggan yang marah 

Memiliki tempramen dan pembawaan karakter keras dan selalu mengedepankan 

emosional, cenderung ingin menang sendiri dan egois walaupun diberikan 

pemahaman yang lemah lembut dan hati-hati dari petugas pelayanan. Pelanggan 

yang marah akan banyak dijumpai ketika mengeluh dan complain melalui media 

telepon karena kelemahan telepon tidak akan terlihat wajah si penelepon sehingga 

ada keberanian dibandingkan dengan mengeluh secara tatap muka. 

2. Orang yang menjengkelkan dan tidak menyenangkan 

Orang yang sengaja mengganggu pekerjaan pelayanan kita yang hanya ingin 

mempermainkan dan bermain-main atau melecehkan dengan tindakan tidak senonoh 

yang menyangkut harga diri petugas pelayanan. 

3. Orang yang tenang namun mendidih darahnya 

Individu yang diam-diam menghanyutkan, persetujuan dan itikad baik diawal 

komunikasi namun ketika ditengah jalan atau dalam proses pelayanan terbalik dan 

menyerang kita, tidak konsisten atau berpura-pura bahkan bernohong. 

4. Orang yang suka mengkritik 

Selalu kritis terhadap situasi, perubahan dan komponen pelayanan.Pelanggan yang 

mendebat terus-menerus.Mengajukan pertanyaan dengan tidak bosan terus member 

pertanyaan apakah ketidakmengertiannya ataupun karakter yang senang mengkritik. 
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5. Orang yang cerewet 

Sulitnya dan tidak diberikannya kesempatan kepada kita selaku petugas pelayanan 

membuat serba salah dan cemas kapan giliran waktu kita seharusnya berbicara. 

Sebaliknya biarkan pelanggan yang seperti itu untuk melakukan apa yang 

dikehendakinya, karena dengan sendirinya akan berhenti dikala dia sudah capai, saat 

itulah kita masuk untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi masalah dengan 

memberikan pemahaman yang baik. 

6. Orang aneh 

Terlihat dari cara berprilaku, cara menatap, memandang bahkan tindakannya 

mungkin kareana disebabkan gangguan kejiwaan, seperti  orang yang memiliki 

kesenangan mengambil barang orang lain atau mencuri yang disebut kleptomania. 

Beberapa perlengkapan atau peralatan kantor, restaurant, hotel yang tidak boleh 

dibawa pulang pelanggan tapi dicurinya atau dirusak. 

7. Orang yang tidak bisa mengambil keputusan 

Pelanggan yang bingung mengambil keputusan untuk beli atau menggunakan jasa 

kita karena berbaga pertimbangan dan sifat plin plan/kebingungan yang kuat dalam 

dirinya dalam mengambil keputusan apapun. Oleh karena itu untuk mengantisipasi 

agar tidak kehilangan pelanggan, pelanggan seperti itu harus diarahkan , dibimbing, 

diberi pilihan dan kemudahan pembelian serta diberi pengetahuan yang jelas oleh 

petugas pelayanan dalam mendapatkan manfaat hasil membeli produk maupun jasa 

perusahaan agar dia mendapatkan masukan , saran, pilihan dan solusi yang cepat. 

8. Pelanggan yang keracunan 

Ketika perusahaan memiliki program promosi dan pemasaran yang terpadu untuk 

memuaskan pelanggan dengan pemberian sampel dan produk Cuma-Cuma, tetapi 

karena kesalahan dalam waktu memberikan sampel dengan tidak melihat kondisi 

pelanggan yang sensitive ( tidak sarapan terlebih dahulu, tidak cocok dengan 

kulitnya, tidak cocok dengan lambung) atau produk terkontaminasi, tercampur  

dengan zat-zat berbahaya pada saat proses produksi sehingga pelanggan mengalami 

keracunan ketika mengkomsumsinya meminum, ,memakan, atau menggunakan suatu 

produk karena kesalahan kita dalam penempatan waktu dan tidak selektif dalam 

bertanya mengetahui kondisi fisik dan fisiologis pelanggan dahulu. 
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9. Pelanggan dengan keterbatasan usia/fisik 

Pelanggan yang harus dibimbing secara perlahan karena keterbatasan kekurangan 

salah satu dalam panca inderanya ( tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa 

mendengar dan sebagainya) ataupun cacat fisik yang selalu harus dituntun dan diberi 

petunjuk . Sama halnya ketika berjumpa dengan orang tua lanjut usia atau anak kecil 

harus diberikan petunjuk khusus dengan mempelajarinya terlebih dahulu secara 

khusus atau dengan jalan alternative solusi lainnya. 

 

2.3. Alasan Mengapa Pelanggan Bersikap Menyulitkan 

Alasan mengapa pealanggan bersikap menyulitkan antara lain sebagai berikut : 

1. Mereka lelah atau frustasi 

Pelanggan sudah menunggu terlau lama untuk memperoleh layanan dan kita 

membiarkannyatanpa cepat tanggap dan membiarkannya dengan kelelahan tanpa 

adanya pelayanan ekstra atau darurat ditambah, loket diberdayakan semua, pemberian 

soft drink, minuman, Koran, majalah dan TV sambil menunggu antrian. 

2. Mereka belum pernah menjumpai situasi serupa sebelumnya 

Pelanggan belum pernah menjumpai situasi serupa sebelumnya sehingga mereka 

bingung atau kewalahan.Pelanggan binggung dengan petunjuk informasi yang tidak 

jelas karena sudah rusak, lusuh, perbedaan bahasa bahkan petunjuk informasi yang 

tidak ada. Pelanggan kewalahan dengan banyaknya alur atau tahapan proses birokrasi 

sehingga tersesat. Oleh karena itu pemberian dan penempatan petunjuk informasi yang 

jelas dalam penulisan, isi pesan, dan bahasa sangatlah penting untuk memudahkan 

pelanggan mencari, membaca dan mengerti isi pesan.Keberdaan petugas layanan yang 

selalu siap sedia dan merespon ketika pelanggan dating sangat membantu dan efektif 

dalam pemberian informasi dilangkah awal. 

3. Mereka berusaha mempertahankan ego atau harga diri mereka 

Karakter kepribadian dari dalam diri pelanggan yang cenderung keras dengan 

kekuatan pendiriannya, dan prinsip yang bercokol dalam dirinya.Menyerang, 

meghindar dan melawan adalah bentuk jawaban dan balasan yang salah karena tidak 

menyelesaikan permasalahan justru menambah permasalahan.Sebaiknya mendengat, 
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memahami dan menjiwai dengan empathy agar sedikit demi sedikit ego pelanggan 

menurun dan berkurang. 

4. Mereka merasa diabaikan 

Pelanggan tidak didengar, tidak direspon, dicuekkin dan bahkan tidak dipercaya, 

dianggap menyulitkan, dianggap membuang waktu dan tenaga sehingga pelanggan 

mencari jalan lain apakah dengan menyebarkan isu, keburukan mengenai pealayanan 

petugas perusahaan yang buruk tidak bisa memuaskan pelanggan dan tidak menerima 

keluhan pelanggan melalui email, internet, surat pembaca atau word by mouth. 

5. Mereka berada dalam pengaruh alcohol atau obat terlarang 

Pelanggan sedang dalaam pengaruh alkohol seringkali melakukan perbuatan yang 

tidak terpuji dengan berkelahi, mengeluarkan kata-kata kasar dan kotordan 

melecehkan harga diri orang lain. Dalam kasus ini solusinya adalah perlunya 

keberadaan tenaga keamanan, security yang banyak. 

6. Mereka tidak mampu berbicara atau memahami bahasa dengan baik 

Perlunya keahlian dalam penguasaan bahasa asing minimal bahsa inggris dan bahasa 

tempat dimana area pelayanan berada. 

7. Mereka pernah diperlakukan dengan buruk dalam situasi serupa pada masa lalu 

Seperti trauma tidak mau terulang kembali dengan pengalaman yang buruk. Manusia 

mempunyai sifat yang tidak mudah lupakan peristiwa yang menyedihkan atau 

menyakiti hati, sehingga pengalaman yang menyakitkan itu lebih mudah diingat 

daripada yang menyenangkan . 

8. Mereka berada dalam keadaan bad mood dan melampiaskannya kepada anda 

Pelanggan sedang mengalami masalah pribadi, keluarga ataupun pekerjaan sehingga 

ketika mendapatkan kesulitan atau permasalahan yang kecil akan menambah emosi 

yang mungkin saja kita menjadi korbannya walaupun kita tidak salah sama sekali. 

9. Mereka terburu-buru karena kesibukan 

Pelanggan terburu-buru karena kesibukannya dan kesulitan membagi waktu dengan 

waktu pelayanan kita.Misalnya artis, pejabat. Disini perlu solusi alternative yang 

eksklusif . 
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2.4 Sentuhan Pribadi 

Setiap bisnis bahkan setiap orang dalam suatu bisnis idealnya memiliki sesuatu yang 

berbeda dan unik ketika harus dibandingkan dengan bisnis yang lain. Sentuhan pribadi dapat 

membuat perbedaan ketika sebagai penyedia layanan memberikan pelayanan yang melampaui 

harapan dari pelanggan. Ivonne Wood (2009) menyatakan ada beberapa cara yang dapat dipakai 

sebagai sentuhan pribadi pada suatu bisnis terhadap para pelanggan, sebagai berikut : 

a) Sebutkan Nama 

Menyebutkan nama pelanggan ketika berinteraksi dengan pelanggan adalah cara pertama 

yang perlu dibiasakan. Misalnya ketika pelanggan membayar dengan kartu kredit, sebagai 

penyedia layanan akan mengucapkan terima kasih ibu ani, ada lagi yang bisa kami bantu?. 

Dengan menyebutkan nama, sebagai penyedia layanan menunjukkan bahwa anda 

menghargai pelanggan. Sebaliknya, banyak pelanggan yang juga ingin tahu nama orang 

yang melayani mereka, karena itu alngkah baiknya bila staf menggunakan papan nama 

(name tag). 

b) Pelanggan Reguler 

Memberi penghargaan pada pelanggan reguler adalah cara untuk mengucapkan terima kasih 

kepada pelanggan. Penghargaan dapat diberikan dalam berbagai bentuk misalnya dengan 

memberikan diskon. 

c) Promosi Yang Memalukan 

Yang dimaksud dengan promosi yang memalukan sebagai penyedia layanan tidak 

menempatkan dirinya diatas pelanggan, sebaliknya dengan rendah hati ingin melakukan 

pekerjaan yang baik untuk menyempurnakan kepuasan pelanggan. Contoh promosi seperti 

ini antara lain: seorang artis menjadi petugas penjual tiket untuk filmnya yang sedang 

diputar disebuah bioskop, restoran pizza berjanji akan menyajikan pesanan pizza secepat 

mungkin, bila dalam 15 menit pizza belum tersaji, pelanggan tidak perlu membayar. 

d) Selangkah Di Depan 

Layanan pelanggan yang pintar adalah tentang berada selangkah didepan pelanggan 

anda,artinya sebagai penyedia layanan dapat memenuhi harapan pelanggan, misalnya ketika 

pelanggan menginginkan sesuatu tiba-tiba sebagai penyedia layanan sudah menyediakan apa 

yang diinginkan oleh pelanggan. 
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e) Kemasan 

Kemasan dan bungkus dapat membuat produk menjadi lebih menarik, dapat 

menampilkan nama merek, identitas, fitur dan manfaat. Contoh layanan pelanggan pada 

bagian ini adalah ketika anda membeli hadiah pihak penyedia menawarkan layanan 

bungkus kado gratis. 

f) Keunikan 

Keunikan merupakan sesuatu yang ditawarkan penyedia layanan berbeda  dengan 

pesaingnya atau dengan kata lain apa yang ditawarkan oleh penyedia layanan tidak dapat 

ditemukan ditempat lain. Misalnya salon kecantikan menyediakan layanan creambath 

dengan metode yang berbeda sehingga pelanggan akan merasakan keunikan pelayanan 

yang diberikan. 

g) Take And Give 

Ketika penyedia layanan memberikan pelayanan dengan tulus tanpa memperhitungkan 

untung ruginya maka dengan sendirinya pelanggan akan memberikan kompensasi atau 

penghargaan. Misalnya ketika seorang staf tour&travel sedang berhadapan langsung 

dengan pelanggan yang akan membeli tiket, staf memberikan perhatian dan bantuan yang 

tulus maka pelanggan dengan sendirinya akan tergerak untuk memberikan kompensasi 

atau penghargaan kepada staf tersebut. 

h) Kebanggaan 

Salah satu cara yang efektif untuk membagikan kebanggaan dan kebahagiaan penyedia 

layanan adalah dengan mengingat ulang tahun pelanggan anda. 

i) Tidak Terlupakan 

Cara lain yang dapat menyentuh pelanggan adalah dengan membuat pelayanan yang 

diberikan oleh penyedia layanan tidk terlupakan adalah dengan membuatkan minuman 

bagi pelanggan. 

j) Sabar Dan Sopan 

Sabarlah pada pelanggan dan bersikaplah sopan. Bagaimanapun pelanggan adalah raja. 

 

2.5 Atribut Pelayanan Bagi Pelanggan 

Atribut pelayanan bagi pelanggan adalah sebagi berikut ; 

1. Kecepatan Pelayanan 
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2. Keramahan personnel 

3. Pengetahuan personel  

4. Jumlah karyawan yang tersedia 

5. Tampilan fasilitas 

 

2.6. Rangkuman 

Dengan mengetahui, mengenali dan memahami kebutuhan pelanggan maka para pelaku 

bisnis tahu apa yang harus dilakukan dan dikerjakan dalam memberikan pelayanan yang tepat 

sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan. Berusaha untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik dan maksimal kepada pelanggan sehingga dapat memuaskan pelanggan 

dan pelanggan akan merasa diperhatikan, dipentingkan dan terbantu dalam mendapatkan 

informasi yang dibutuhkannya dan diinginkannya. 

 Kebutuhan pelanggan meliputi kebutuhan praktis (practical needs) dan kebutuhan 

emosional (emotional needs).Kebutuhan praktis meliputi nilai yang dirasakan dengan bentuk 

berwujud fisik (tangible) meliputi alat/sarana fasilitas yanag dapat diraba dan dilihat sedangkan 

kebutuhan emosional meliputi nilai rasa fisiologis yang dipenuhi dari sikap, tindakan dan 

perilaku petugas pelayanan. 

Pelanggan Internal adalah orang-orang didalam organisasi yang pelayanannya tergantung 

pada anda dan hanya memiliki sedikit pilihan sama sekali untuk menerima pelayanan dari anda. 

Contoh pelanggan internal adalah Boss/pimpinan, rekan kerja atau orang-orang dalam 

departemen lainnya didalam organisasi anda.Pelanggan Eksternal adalah orang-orang diluar 

perusahaan/organisasi yang pelayanannya tergantung pada anda dan berbisnis dengan anda 

karena pilihan anda sendiri.Pelanggan eksternal setiap industry jelas adalah masyarakat umum 

yang menerima produk/jasa industry tersebut. 

 

2.7. Tugas 

Mahasiswa membuat ringkasan Bab 2 minimal 5 slide dan presentase dengan durasi 15 menit 

secara kelompok dengan kata kunci pelanggan. 
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2.8. Test Formatif  

1. Mengapa Pelaku bisnis harus mengetahui dan mengenali kebutuhan pelanggan ? 

2. Sebutkan meliputi kebutuhan apa saja kebutuhan-kebutuhan pelanggan ? 

3. Apakah yang dimaksud dengan pelanggan? Sebutkan jenis-jenis pelanggan ! 

 

2.9. Jawaban 

1. Pelaku bisnis harus mengetahui dan mengenali kebutuhan pelanggan supaya apapun 

yang ditawarkan baik itu berupa produk ataupun jasa bisa menciptakan kepuasan bagi 

para pelanggannya sehingga akhirnya perusahaan akan tetap eksis. 

2. Kebutuhan pelanggan meliputi kebutuhan praktis (practical needs) dan kebutuhan 

emosional (emotional needs).Kebutuhan praktis meliputi nilai yang dirasakan dengan 

bentuk berwujud fisik (tangible) meliputi alat/sarana fasilitas yang dapat diraba dan 

dilihat sedangkan kebutuhan emosional meliputi nilai rasa fisiologis yang dipenuhi 

dari sikap, tindakan dan perilaku petugas pelayanan. 

3. Pelanggan adalah setiap orang atau unit atau pihak dengan siapa kita bertraansaksi, 

baik langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan produk. 

 

Jenis Pelanggan 

 Pelanggan Internal adalah orang-orang didalam organisasi yang pelayanannya 

tergantung pada anda dan hanya memiliki sedikit pilihan sama sekali untuk menerima 

pelayanan dari anda. Contoh pelanggan internal adalah Boss/pimpinan, rekan kerja atau 

orang-orang dalam departemen lainnya didalam organisasi anda. 

 Pelanggan Eksternal adalah orang-orang diluar perusahaan/organisasi yang 

pelayanannya tergantung pada anda dan berbisnis dengan anda karena pilihan anda 

sendiri. Pelanggan eksternal setiap industry jelas adalah masyarakat umum yang 

menerima produk/jasa industry tersebut. 

 

III. Evaluasi 

Kognitif :   Mahasiswa mengetahui hubungan penyedia layanan dengan pelanggan 

Psikomotorik :   Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan penyedia layanan dengan 

pelanggan 
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Attitude :  Mahasiswa mampu menjelaskan dengan    hubungan penyedia layanan    

                               dengan pelanggan percaya diri. 
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BAB III  

HARAPAN PELANGGAN 

I. Pendahuluan 

1.1. Deskripsi Singkat 

 Untuk urusan membangun dan memperkuat hubungan dengan pelanggan, upaya kita 

selaku petugas pelayanan dituntut untuk efisien dan efektif, menemukaan pelanggan yang tepat, 

melayaninya dengan baik hingga mencapai pelanggan yang loyal. Sipa yang lebih mengenal, 

mengetahui dan siap melayani kebutuhan  dan harapan pelanggan dengan efektif dan efisien 

dapat dipastikan sebagai pemenang didalam peraingan. 

 

1.2. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mempelajari bab ini maka diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan 

menjelaskan harapan pelanggan internal dan harapan pelanggan eksternal. 

 

II. Pembelajaran 

2.1 Harapan Pelanggan Internal 

Menurut Atep Adya Barata (2003:39) bahwa kepuasan bagi pelanggan internal dapat 

menentukan kualitas pelayanan kepada pelanggan.Adapun harapan-harapan dari pelanggan 

internal, diantaranya sebagai berikut: 

1. Kebersamaan dan kerjasama jauh lebih baik daripada bekerja sendiri 

Pegawai atau karyawan pada suatu organisasi perusahaan sangat mendambakan suatu 

kebersamaan diantara seluruh jajaran pegawai karena mereka meingingikan suasana dan 

lingkungan kerja yang damai, sehingga rasa kebersamaan itu mampu menumbuhkan iklim 

kerjasama yang baik untuk kelangsungan berjalannya organisasi/perusahaan.Prinsipnya, 

kebersamaan dan kerjasama adalah modal utama untuk menunjang kelangsungan 

organisasi/perusahaan. 

2. Struktur, system dan prosedur kerja yang jelas dan efisien 

Pegawai atau karyawan mengharapkan adanya struktur organisasi, system dan prosedur 

kerja yang jelas dan mudah dilaksanakan .Hal ini berkaitan dengan fasilitas kemudahan. 
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3. Kualitas Kerja 

Pegawai atau karyawan menginginkan adanya fasilitas yang memadai agar mereka mampu 

mencapai kualitas kerja yang baik sebagaimana diharapkan, sehingga kelancaran pelayanan 

dapat terjamin dan pada akhirnya perusahaan atau organisasi akan mampu mencapai tujuan. 

Para karyawan membutuhkan pendidikan, pelatihan dan instruksi yang dapat memberikan 

pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman untuk mewujudkan kemampuan dalam mencapai 

kualitas kerja yang baik. 

4. Hubungan Kerja  

Pegawai atau karyawan sangat mendambakan hubungan kerja yang harmonis, kejelasan 

keterkaitan kerja, kejelasan waktu dalam pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan 

secara mudaah dana tepat waktu. Dengan adanya kejelasan masing-masing akan mengetahui 

batas kewenangan dan tanggung jawabnya. Hubungan kerja yang harmonis akan menjadi 

motivasi untuk meningkatkanprestasi kerja. 

5. Imbalan  

Harapan lain bagi karyawan adalah Imbalan prestasi, baik yang berbentuk gaji atau upah dan 

insentif tambahan lainnya baik yang berupa bonus, gratifikasi yang merupakan penghargaan 

atas prestasi kerja. Serta menurut Nina Rahmayanti (2010:41) imbalan juga dapat berupa 

tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi, tunjangan makan, 

tunjangan pendidikan anak sekolah, tunjangan asuaransi, tunjangan melahirkan, promosi dan 

lain-lain. 

 

2.2    Harapan Pelanggan Eksternal  

Menurut Timothy R.V.Foster (1999) mustahil bisa bersaing tanpa mengetahui keinginan 

para pelanggan.Dengan mengeahui keinginan para pelanggan itulah bisa merancang produk yang 

mempunyai kemampuan jual. Adapun menurut Nina Rahmayanty (2010:42 )harapan pelanggan 

eksternal sebagai berikut : 

1. Kemudahan Dalam Memperoleh Barang atau Jasa 

Meliputi tangibles (bukti fisik) dapat diartikan sebagai penampilan fasilitas fisik, peralatan, 

personil dan materi komunikasi , jenis-jenisnya : 

a. Toko Pola OSS (One Stop Shopping), ATOZ (a -to-z) dari a sampai z, lengkap ada 

semua seperti supermarket, toserba, mall dan sebagainya. 
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b. Gedung Property Pola Pelayanan OSB (One Stop Building) seperti kompleks 

elite/real estate, apartemen, mall dll dimana didalam property tersebut terdapat 

berbagai fasilitas diantaranya lembaga pendidikan, tempat bermain anak, tempat 

penitipan anak, supermarket, gym, fitness, lapangan jogging, restaurant, café, klinik, 

hotspot, kolam renang, laundry, salon dll sehingga tidak perlu mencari keluar area. 

c. Pabrik/manufaktur bekerjasama dengan pihak ketiga/factory outlet pabrik baju Jl. 

Sukarno Hatta bekerjasama dan merupakan bagian usaha dari pabrik PT.Delami 

sehingga harga produk lebih murah karena distributor langsung. 

d. Pola OSS (one stop service) atau 24 jam . Sehingga tidak perlu langsung ke pusat 

atau menunggu waktu antrian dan bisa dilakukan kapan saja dengan waktu 24 jam 

melalui internet, sms, atm, mesin, telepon, dan toko yang beroperasi 24 jam. 

Contoh : 

 Pendaftaran NPWP kantor Pajak Bumi dan   Bangunan via website  

 Transsaksi perbanakan via atm, website (e-banking), sms banking, sms online, 

machine deposit 

 Transaksi dan pelayanan 24 jam bidang usaha apotik, supermarket Circle K, 

alfamart, rumah makan ampere cab.sukarono hatta, bus transportasi prima jasa 

 Pelayanan gangguan provider telekomunikasi 24 jam via telepon/call center 

 Garuda Indonesia dengan pelayanan yang didukung dengan teknologi informasi 

bisa diakses melalui homepage garuda Indonesia 24 jam seperti e-travel, e-

payment, e-ticket dll 

e. Pola Jemput Bola 

Menggunakan kendaraan dengan mendatangi dan mendekati tempat ssasaran atau 

pelanggan berkumpul seperti dekat dengan perumahan, kantor, sekolah atau 

mall/pusat perbelanjaan. 

Contoh : 

 Mobil keliling Polisi Kota Manado menyelenggarakan pelayanan perpanjangan 

SIM dibeberapa ruas strategis seperti di Manado Town Square. 

 Mobil kantor Pos menyelenggarakan pelayanan didepan kampus-kampus 

f. Membuka jaringan dan kantor cabang diseluruh kota besar  

Contoh : 
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 Adira finance memiliki 240 cabang tersebar di Indonesia 

 Federal International Finance memiliki 130 cabang dan 250 cabang pembantu 

g. SAMSAT (Satuan Melayani Satu Atap) : pelayanan satu atap untuk beberapa jasa 

pelayanan. Pola penyelenggaraan terpadu satu atap, seluruh unit memberikan 

pelayanan dipusatkan pada satu tempat daan satu pintu sehingga memudahkan 

masyarakat untuk mengakses pelayanan yang dibutuhkan. 

Contoh : 

 SAMSAT  untuk melayani perpanjangan dan pembuatan BPKB, bea balik nama 

kendaraan. STNK 

 Kantor Pos selain melayani keperluan pengiriman surat juga sebagai menyediakan 

layanan on line payment bayar listrik, telepon dll 

2. Persyaratan Kualitas Barang atau Jasa 

Perusahaan memiliki jaminan mutu dengan mengacu international for standardization, 

standar uji ISO, standar mutu international misalnya produk makanan, obat, kosmetik 

berlabel Depkes, BPPOM, sertifikat Halal dll 

3. Harga Yang Kompetitif 

Harga produk dan jasa bersaing dengan pelayanan yang baik, memberikan harga yang 

termahal hingga terendah, adanya system paket, diskon, special price, member card, buy 

one get one, sale dll.  

4. Cara Pelayanan yang tepat, cepat dan ramah 

Pelayanan cepat diartikan ketersediaan beberapa nomor telepon/nomor ekstesion 

perusahaan, ketersediaan buku panduan , brosur, ketersediaan beberapa loket, teller dan 

customer service. Ramah dalam komunikasi yang efektif apabila pelanggan dapat  

mengertiakan apa yang disampaikan para front line staff secara professional dan 

kompetensi serta memiliki kredibilitas reputasi dalam menciptakan kepercayaan 

pelanggan, keamanan pelanggan akan merasa aman apabila perusahaan jujur dalam 

melayani serta prilaku sopan santun. 
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5. Layanan Purna Jual sebagai Jaminan dan Tanggung Jawab 

a. Terhadap Suatu Barang : 

 Jaminan penggantian dengan barang yang sama kualitasnya , harganya dan sama 

produknya untuk barang yang rusak yang belum sempat dipakai atau produk 

dalam kondisi cacat. 

 Jaminan Pemeliharaan barang untuk waktu tertentu, layanan garansi, service 

gratis dan suku cadang selama kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

 Penyediaan dan banyaknya tempat penjualan suku cadang yang asli dengan 

peralatan suku cadang yang lengkap dengan harga yang murah serta terjangkau 

daya beli pelanggan. 

 Penyediaan tempat menerima pengaduan klaim dari konsumen yang dapat 

menangani keluhan atau complain secara langsung/tatap muka dan layanan 

keluhan melalui telepon/call centre. 

b. Terhadap Jasa 

Jaminan penggantian kerugian baik materi maupun penggantian dengan jasa yang 

sama atas kegagalan perusahaan dalam pemberian jasa, terputusnya pemberian 

jasa/pemberhentian secara sepihak oleh penyedia jasa dan pembatalan sepihak oleh 

penyedia jasa. 

 

2.3 Empat Tipe Harapan Pelanggan 

Sebagai pelanggan, kita semua memiliki harapan-harapan tertentu sebelum menggunakan 

menggunakan suatu bisnis. Pemahaman tentang harapan-harapan ini akan sangat membantu kita  

dalam memberikan tingkat pelayanan terhadap pealanggan yang prima terhadap pelanggan.  

Ivonne Wood (2009:6) mengatakan bahwa ada empat tipe harapan pelanggan pelanggan, yaitu : 

a. Equitable Performance (normative performance, effort versus outcome ; should expectation; 

deserved expectation) 

Yaitu penilaian normative yang mencerminkan kinerja yang seharusnya diterima seseorang 

atas biaya dan usaha yang telah dicurahkan untuk membeli dan mengonsumsi barang atau 

jasa tertentu. 



 

 

 26 MODUL MATA KULIAH : TEKNIK PELAYANAN PRIMA 

b. Ideal Performance (optimum versus actual performance; ideal expectation desired 

expectation) 

Yaitu tingkat kinerja optimum atau ideal yang diharapkan oleh seorang pelanggan. 

c. Expected Performance (realistic versus actual performance; will expectation; predictive 

expectation) 

Yaitu Tingkat kinerja yang diperikirakan/diantisipasi atau yang paling diharapkan/disukai 

pelanggan.Tipe ini adalah yang paling banyak digunakan dalam penelitian 

kepuasan/ketidakpuasan pelanggan. 

d. Adequate Expectation (minimum tolerable) 

Yaitu tingkat kinerja produk atau jasa terendah yang dapat ditoleransi pelanggan. 

 

2.4. Rangkuman 

Harapan Pelanggan Internal 

Harapan dari pelanggan internal, diantaranya sebagai berikut:Kebersamaan dan 

kerjasama jauh lebih baik daripada bekerja sendiri, struktur, system dan prosedur kerja yang 

jelas dan efisien,kualitas kerja pegawai atau karyawan menginginkan adanya fasilitas yang 

memadai , hubungan kerja Pegawai atau karyawan yang harmonis, kejelasan keterkaitan kerja, 

kejelasan waktu dalam pekerjaan, Imbalan . 

 

Harapan Pelanggan Eksternal  

Harapan pelanggan eksternal terdiri dari Kemudahan Dalam Memperoleh Barang atau Jasa, 

persyaratan kualitas barang atau jasadengan mengacu international for standardization, standar 

uji ISO, standar mutu international misalnya produk makanan, obat, kosmetik berlabel Depkes, 

BPPOM, sertifikat Halal dll, harga yang kompetitif 

Cara Pelayanan yang tepat, cepat dan ramah, layanan purna jual. 

 

2.5. Tugas 

Mahasiswa membuat ringkasan Bab 3 minimal 5 slide dan presentase dengan durasi 15 menit 

secara kelompok dengan kata kunci harapan. 
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2.6. Test Formatif  

1. Sebutkan dan jelaskan harapan pelanggan internal ! 

2. Sebutkan dan jelaskan harapan pelanggan eksternal ! 

 

2.7. Jawaban 

1.  Harapan Pelanggan Internal 

Harapan dari pelanggan internal, diantaranya sebagai berikut:Kebersamaan dan kerjasama 

jauh lebih baik daripada bekerja sendiri, struktur, system dan prosedur kerja yang jelas dan 

efisien,kualitas kerja pegawai atau karyawan menginginkan adanya fasilitas yang memadai , 

hubungan kerja Pegawai atau karyawan yang harmonis, kejelasan keterkaitan kerja, kejelasan 

waktu dalam pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara mudah dana tepat 

waktu. Dengan adanya kejelasan masing-masing akan mengetahui batas kewenangan dan 

tanggung jawabnya, Imbalan  

2. Harapan Pelanggan Eksternal  

Harapan pelanggan eksternal terdiri dari Kemudahan Dalam Memperoleh Barang atau Jasa, 

persyaratan kualitas barang atau jasadengan mengacu international for  

standardization, standar uji ISO, standar mutu international misalnya produk makanan, obat, 

kosmetik berlabel Depkes, BPPOM, sertifikat Halal dll, harga yang kompetitif 

Cara Pelayanan yang tepat, cepat dan ramah, layanan purna jual. 

 

III. Evaluasi 

Kognitif : Mahasiswa mengetahui harapan pelanggan internal dan eksternal  

Psikomotorik :   Mahasiswa mampu menjelaskan harapan pelanggan internal dan                                        

eksternal 

Attitude :   Mahasiswa mampu menjelaskan harapan pelanggan internal dan  eksternal 

pelanggan percaya diri. 
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BAB IV 

MEMBANGUN HUBUNGAN INTERPERSONAL  

DAN BUDAYA PELAYANAN PRIMA 

 

 

I. Pendahuluan 

1.1. Deskripsi Singkat 

Dalam melayani pelanggan akan lebih mudah dibandingkan melakukan pekerjaan teknis 

bila dilandasi dengan hati yang merasa pekerjaan melayani itu menyenangkan, akan bertemu 

dengan banyak orang yang berbeda-beda, ingin mendapatkan lebih banyak relasi dengan 

menjalin keakraban dan pertemanan, membuat penampilannya selalu terjaga dan terkontrol 

dengan baik dan merupakan rutinitas sehari-hari yang sangat mengasyikkan dibandingkan 

dengan pekerjaan teknis. 

 

1.2. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mempelajari bab ini maka mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan mengetahui 

serta menjelaskan pengertian hubungan interpersonal, unsur-unsur dalam prinsip-prinsip human 

relation, pentingnya motivasi diri dan tim wor tips bagaimana menggunakan waktu ditempat 

kerja, pentingnya berempati dan kemampuan mendengarkan serta budaya pelayanan prima 

dalam budaya kerja perusahaan . 

 

II. Pembelajaran 

2.1. Pengertian Hubungan Interpersonal 

Atep Adya Barata (2003:139) mengemukakan bahwa hubungan interpersonal  adalah 

hubungan antar manusia atau hubungan dengan orang-orang lain yang ada disekeliling kita 

dengan cara-cara yang baik. Sedangkan menurut Nina Rahmayanti (2010:60) Hubungan 

interpersonal adalah hubungan yang terjalin dengan orang lain dengan prinsip saling 

menguntungkan. Membangun dan menjalin hubungan interpersonal sama dengan menjaga 

human relations dengan selalu memperhatikan pekerjaan orang lain, memelihara keseimbangan 

antara kepentingan-kepentingan pribadi , menegmbangkan kegembiraan, kekeluargaan, gotong 

royong, kerjasama, tenggang rasa dan semangat kerja. Pengertian human relations dapat  
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diterapkan secara luas dalam interaksi manusia dalam berbagai bidang. Memperlakukan orang 

lain sebagai individu, mengakui dia penting sebagai manusia, mencari sifat yang positif pada 

seseorang dan mengakuinya adalah inti penerapan human relations. 

 

2.2. Unsur-Unsur Dalam Prinsip – Prinsip Human Relations 

Prinsip-prinsip Human relations dan dasar-dasar dalam pelaksanaan human relations juga 

dalam kelangsungan hubungan interpersonal perlu memperhatikan unsur-unsur berikut ini : 

1. Importance of the individual (saling memperhatikan kepentingan atau perasaan individu 

lain) 

2. Mutual Acceptance (saling menerima dan memahami) 

3. Common Interest (kepentingan bersama) 

4. Open Communication (komunikasi terbuka) 

5. Partisipasi pegawai (pendapat, ide dan sumbang saran) 

6. High Moral Standard (ukuran moral yang tinggi) 

Nilai-nilai diri yang positif itu antara lain : 

1. Menghargai orang lain 

2. Menganggap penting orang lain 

3. Iklas dan tulus 

4. Kejujuran dan terbuka 

5. Kejelasan dan keterbukaan 

6. Ketepatan janji 

7. Bertanggung jawab 

8. Penuh kesungguhan 

9. Disiplin 

10. Loyalitas 
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2.3 Faktor Yang Berperan  Dalam  Hubungan Interpersonel 

Menurut Atep Adya Barata (2003:140) ada dua faktor yang berperan dalam hubungan 

interpersonal yakni : 

1. Persepsi terhadap orang lain 

 Kualitas hubungan interpersonal seseorang dengan orang lainnya bermula dari 

bagaimana persepsi (pandangan) orang tersebut terhadap  orang lain. 

2. Kemampuan menampilkan diri secara menarik 

 Kemampuan menampilkan diri secara menarik terdiri atas  berpenampilan bersih dan 

rapi, bertutur kata yang baik dan menyenangkan, berbicara tentang kesamaan dirinya 

dengan orang lain yang sedang dihadapinya, membicarakan kesukaan orang lain, 

membuat orang merasa penting atau dihargai, mengingat nama orang, tidak merasa 

rendah diri,siap mental untuk menerima kritik. 

 

2.4 Tips Penggunaan Waktu di Tempat Kerja 

 Tinjau pemberian waktu istirahat untuk anda dan memaksimalkan untuk membaginya 

1. Waktu untuk makan siang atau makan diluar 

2. Waktu berkomunikasi dengan orang lain (suami/istri/anak/orang tua/teman dll) melalui 

telepon/email/cahatting/bertemu langsung 

3. Waktu untuk diri sendiri (merapikan diri,berhias dan dandan) 

4. Waktu ibadah/sholat/spiritualitas 

 Periksa Keseimbangan 

1. Waktu berangkat ketempat kerja 

2. Waktu mempersipakan segala sesuatu 

3. Waktu untuk penyelesaian tugas 

4. Waktu rapat/pertemuan 

5. Waktu bertemu dengan klien atau tamu 

6. Waktu menangani pelanggan 

 Buat prioritas daan lakukan yang terpenting lebih dahulu  
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2.5 Model Serasi Tim (Team Building) 

Model Serasi Tim ini akan menghasilkan hubungan yang serasi dan bersinergi diantara para 

anggota organisasi, model serasi antara lain : 

Saling menghormati. 

Elakkan membicarakan fitnah dan keburukan orang lain dibelakangnya. 

Rajin bekerjasama serta saling meringankan satu sama lain, untuk memperbaiki Kelemahan diri 

dan orang lain. 

Anggap rekan kerja sebagai anggota keluarga, selalu membantu meringankan beban masalah-

masalah berat yang mereka hadapi. 

Santun dan bijak dalam menegur rekan kerja yang menyimpang dari ketentuan organisasi 

Ingatlah, tanpa rekan kerja anda tidak akan mencapai hasil kerja yang optimal. 

 

2.6 Pentingnya Ber-empathy dan Kemampuan Mendengarkan  

Mengenal pelanggan membutuhkan empathy.Empati adalah memahami segala sesuatu 

dan menempatkan diri anda pada posisi pelanggan.Kriteria mutu layanan yang palin 

diprioritaskan oleh pelanggan, adalah sikap empati petugas layanan yang senantiasa memiliki 

tingkat kehadiran pada waktu layanan tinggi.Pelanggan membutuhkan petugas layanan yang 

memiliki komitmen terhadap waktu layanan. 

Ada beberapa kiat yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan, 

diantaranya : 

1. Lakukan pendekatan dengan sikap yang positif 

2. Jangan mencari-cari alasan 

3. Pertahankan konsentrasi 

4. Carilah sesuatu yang membangkitkan minat anda 

5. Jangan terperangkap dan membiarkan anda terburu-buru 

6. Tempatkan diri anda pada posisi orang lain (Empati) 

7. Bersikap kritis terhadap isi pesan 

8. Jangan ragu-ragu untuk bertanya 

Umumnya prinsip-prinsip budaya perusahaan terdapat unsur-unsur, sebagai berikut : 

1. Disiplin diri, disiplin kerja dan disiplin tugas; mencerminkn budaya tingkat tinggi dan 

semangat kerja. 
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2. Togetherness (Kebersamaan); 

Bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik daripada bekerja sendiri.Membangunteam 

building/team work yang kuat. 

3. Empathy (Memahami Perasaan Orang Lain) ; 

Memahami dan ikut merasakan masalah yang dihadapi orang lain. 

4. Kindness (Keramah-tamahan) ; 

Berprilaku santun, rendah hati serta selalu member kesejukan dalam setiap kesempatan. 

5. Religius (Bertaqwa Kepada Tuhan YME) 

6. Mencerminkan pribadi yang seimbang, tangguh, taat dan menghindari dari sikap 

pelanggaran HAM, asusila, norma. Contoh : korupsi, pelecehan, pelanggaran hak orang lain 

dan sebagainya.  

 Membangun Budaya Pelayanan Prima (Cultural of Service Excellent) 

Budaya pelayanan prima menjadi dasar dan landasan dalam corporate culture/budaya 

perusahaan yang akan mengarah kepada GCG (Good Corporate Governance) dengan wujud 

manajemen pelayanan prima serta perwujudan program CSR (Corporate Social 

Responsibility) program tanggung jawab social perusahaan kepada masyarakat. 

Beberapa budaya perusahaan dalam budaya pelayanan terhadap pelanggan : 

1. Berfokus pada SERVICE 

Pelayanan yang didasarkan pada orientasi service dan selalu memberikan senyum dan 

tulus dan ramah kepada setiap pelanggan eksternal dan internal. 

2. Berfokus pada TARGET 

Selalu tepat waktu dan mencapai target produktivitas dan kualitas yang diharapkan. 

3. ASSURANCE 

Kemampuan melayani secara professional dengan penguasaan produk yang sangat 

baik.Melayani dengan tepat tanpa kesalahan dan secara professional menjaga citra baik 

perusahaan. 

4. RESPONSIVE 

Selalu siap membantu pelanggan, memberikan pemecahan masalah dan menindak 

lanjutinya. 
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2.7. Rangkuman  

Prinsip-prinsip Human relations dan dasar-dasar dalam pelaksanaan human relations 

dalam kelangsungan hubungan interpersonal perlu memperhatikan unsur-unsur berikut ini : 

1. Importance of the individual (saling memperhatikan kepentingan atau perasaan individu 

lain) 

2. Mutual Acceptance (saling menerima dan memahami) 

3. Common Interest (kepentingan bersama) 

4. Open Communication (komunikasi terbuka) 

5. Partisipasi pegawai (pendapat, ide dan sumbang saran) 

6. High Moral Standard (ukuran moral yang tinggi) 

 

Umumnya prinsip-prinsip budaya perusahaan terdapat unsur-unsur, sebagai berikut : 

1. Disiplin diri, disiplin kerja dan disiplin tugas; mencerminkn budaya tingkat tinggi dan 

semangat kerja. 

2. Togetherness (Kebersamaan); 

Bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik daripada bekerja sendiri.Membangunteam 

building/team work yang kuat. 

3. Empathy (Memahami Perasaan Orang Lain) ; 

Memahami dan ikut merasakan masalah yang dihadapi orang lain. 

4. Kindness (Keramah-tamahan) ; 

Berprilaku santun, rendah hati serta selalu member kesejukan dalam setiap kesempatan. 

5. Religius (Bertaqwa Kepada Tuhan YME) 

6. Mencerminkan pribadi yang seimbang, tangguh, taat dan menghindari dari sikap 

pelanggaran HAM, asusila, norma. Contoh : korupsi, pelecehan, pelanggaran hak orang lain 

dan sebagainya.  

 

2.8. Tugas 

Mahasiswa membuat ringkasan Bab 4 minimal 5 slide dan presentase dengan durasi 15 menit 

secara kelompok dengan kata kunci hubungan dan budaya. 
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2.9. Test Formatif  

1. Sebutkan nilai-nilai diri positif seseorang ! 

2. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dalam prinsip-prinsip budaya perusahaan! 

 

2.10. Jawaban 

1.   Nilai-nilai diri yang positif itu antara lain :Menghargai orang lain, menganggap penting 

orang lain, ikhlas dan tulus, kejujuran dan terbuka, kejelasan dan keterbukaan, ketepatan 

janji, bertanggung jawab, penuh kesungguhan, disiplin, loyalitas. 

2. Umumnya prinsip-prinsip budaya perusahaan terdapat unsur-unsur, sebagai berikut : 

1. Disiplin diri, disiplin kerja dan disiplin tugas; mencerminkn budaya tingkat tinggi dan 

semangat kerja. 

2. Togetherness (Kebersamaan); 

Bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik daripada bekerja sendiri.Membangunteam 

building/team work yang kuat. 

3. Empathy (Memahami Perasaan Orang Lain) ; 

Memahami dan ikut merasakan masalah yang dihadapi orang lain. 

4. Kindness (Keramah-tamahan) ; 

Berprilaku santun, rendah hati serta selalu member kesejukan dalam setiap kesempatan. 

5. Religius (Bertaqwa Kepada Tuhan YME) 

6. Mencerminkan pribadi yang seimbang, tangguh, taat dan menghindari dari sikap 

pelanggaran HAM, asusila, norma. Contoh : korupsi, pelecehan, pelanggaran hak orang 

lain dan sebagainya. 

 

III. Evaluasi 

Kognitif :   Mahasiswa mengetahui bagaimana membangun hubungan interpersonal  

Psikomotorik :   Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana membangun hubungan    

interpersonal 

Attitude :   Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana membangun hubungan                      

Interpersonal pelanggan percaya diri. 
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BAB V 

MENANGANI KOMPLAIN VIA TELEPON 

 

 

I.    Pendahuluan 

1.1. Deskripsi Singkat 

Sampai saat ini telepon masih menjadi alat komunikasi yang paling cepat,nyaman dan 

memainkan peranan besar dalam setiap bisnis, karena itu tata cara bertelepon yang baik harus 

selalu dipraktekkan disetiap bisnis. Menurut Michael LeBoeuf,PhD bahwasanya Kunci dalam 

mengorganisir komplain melalui telepon adalah Kesigapan dan Kesiapan. 

 

1.2. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mempelajari bab ini maka diharapkan mahasiswa mengetahui dan mempraktekkan  

layanan prima dalam menerima telepon serta langkah-langkah dalam menangani complain 

pelanggan melalui telepon dengan percaya diri. 

 

II. Pembelajaran 

2.1. Layanan Prima Dalam Menerima Telepon 

Ivonne Wood (2009:59) menyatakan bahwa untuk memenuhi dan melampaui harapan 

pelanggan tentang layanan telepon, ada beberapa hal yang perlu dimengerti dengan jelas dan 

sebaiknya benar-benar dipraktekkan. 

a. Layanan Jawab Otomatis 

Jika bisnis kita menggunakan system penjawab otomatis atau berencana menggunakannya, 

pastikan untuk diuji coba secara independent oleh beberapa pelanggan sebelum 

menggunakannya.Buatlah system yang mudah bagi pelanggan agar pelanggan tidak dibuat 

jengkel. 

b. Sopan Santun 

Telepon adalah alat penting bagi sebuah bisnis.Tapi bagi kita semua, telepon itu hanyalah 

satu bagian dari peralatan. Yang membedakannya adalah bagaimana ia digunakannya.  
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Tidak ada maaf untuk sopan santun bertelepon yang buruk. Siapapun yang menjawab 

telepon dibisnis anda seharusnya mengikuti prinsip 3 langkah, yaitu : 

1. Stop 

Sebelum mengangkat telepon , berhentilah sejenak untuk menarik nafas 

2. Senyum 

Setelah menarik nafas, penerima telepon  senyum 

3. Pikir 

Dan setelah tersenyum fokuskan pikiran pada telepon yang akan dijawab 

Sikap positif dan senyuman kita dapat dirasakan oleh si penelepon. 

 Ketika berbicara ditelepon, pastikan kita berbicara dengan jelas, tidak bergumam dengan 

kalimat panjang yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Sebab kalimat yang panjang 

akan mengaburkan makna dan substansi pesan dan melelahkan pendengarnya. Pikirkan 

juga tingkat social ekonomi, pendidikan dan psikologi seseorang ketika berbicara.Jangan 

menggunakan kata-kata sulit, lebih baik gunakan kata-kata sederhana. Tak ada salahnya 

jika kita membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakana untuk ditanyakan 

lewat telepon. Bersabarlah dan simaklah apa yang dibicarakan oleh si penelepon, 

sehingga anda dapat mengerti apa yang sebenarnya mereka butuhkan. 

c. Suara Latar 

Suara latar berupa music yanag lembut dan sayup-sayup mungkin terdengar ditelinga, tetapi 

adalah hal yang fatal bila menelepon ke sebuah bisnis tetapi tidak bisa mendengar suara 

orang yang berbicara karena suara latar yang bising 

d. Rekaman Pesan 

Rekaman pesan adalah alat pemasaran, jadi cobalah menggantinya secara berkala karena 

isinya sama terus selama bertahun-tahun, keefektifannya akan hilang. Rekaman pesan yang 

membosankan hanya akan memberikan kesan bisnis anda membosankan dan tidak menarik. 

Ada baiknya putarlah rekaman pesan yang berisi ; jenis-jenis service yang ditawarkan 

perusahaan, penghargaan yang dapat memperkaya image, saran tentang cara lain untuk 

perlayanan yang lebih cepat, misalnya dengan mengunjungi website perusahaan, penawaran 

khusus yang sedang berlangsung, lowongan pekerjaan. 
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e. Aliran Informasi 

Sebuah complain paling umum yang dating dari pelanggan adalah bahwa pesan-pesan 

telepon mereka tidak pernah disampaikan. Andaa harus memastikan bahwa pesan-pesan 

telepon diteruskan pada orang yang relevan. 

f. Pulpen dan Kertas 

Ketika menelepon suatu bisnis, seringkali anda harus menunggu untuk dapat menyampaikan 

sesuatu karena penerima telepon harus mencari kertas dan pulpen untuk mencatat pesan 

anda. Hal ini akan member penilaian oleh sipenelepon bahwa bisinis anda tidak terorganisr 

dengan baik. Untuk itu sebagai penerima telepon  harus selau siapkan buku pesan kecil dan 

pulpen didekat telepon untuk mencatat setiap pesan yang disampaikan. 

Sedangkan hal-hal yang harus diperhatikan ketika berkomunikasi melalui telepon menurut Nina 

Rahmayanti (2010 :104) sebagai berikut : 

1. Aspek Non Verbal 

 Kualitas suara : jernih, jelas, tidak memiliki logat, tidak medok, tidaka cadel, tidak 

sengau dan tidak gagap. 

 Intonasi suara ; artikulasi jelas, phrase, pitch dan tekanan penurunan pada jeda  

 Tempo/kecepatan bicara ; dapat diatur, tidak terlalu cepat atau lambat 

2. Aspek Verbal 

 Ungkapan-ungkapan dan gaya bahasa dalam penyambutan/greeting, mengajukan 

pertanyaan dan menjawab pertanyaan. 

 Tata bahasa  dan pengguaan kata baku yang digunakan selama proses komunikasi 

berlangsung. 

 Stuktur bahasa dan kata yang disampaikan sesuia dengan cirri khas prosedur pesan-

pesan dana informasi perusahaan. 

 

2.2. Layanan Pelanggan Keseharian melalui telepon 

1. Pastikan mesin penjawab otomatis anda mudah digunakan 

2. Jawablah telepon dengan sikap positif 

3. Berikan salam, sebutkan nama perusahaan, sebutkan nama kita, bertanyalah, 

tawarkan bantuan, berikan jawaban yang berguna. 

4. Ubahlah dan dengarkan rekaman pesan secepatnya  (ketersediaan mail box) 
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5. Jagalah agar suara latar anda sekecil mungkin 

6. Pastikan pesannya disampaikan 

7. Usahakan si penelepon tidak mengulang 

8. Siapkan selalu bolpoint dan kertas disamping telepon 

9. Ucapkan terima kasih dan salam penutup 

 

2.3. Langkah-Langkah Dalam Menangani Komplain Via Telepon 

 Menurut Ivonne Wood (2009:96) dalam menangani complain melalui telepon, sebaiknya 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 

1)  Pastikan anda mempunyai buku kecil untuk mencatat semua detail informasi yang  

 Relevan tentang suatu complain 

2)  Biarkan pelanggan berbicara. Jangan diinterupsi kecuali anda ingin mengklarifikasi beberapa 

aspek dari complain.  

3)  Tulis nama pelanggan yang complain, tanggal dan waktu mereka menelepon 

4)   Berempatilah pada pelanggan tanpa menyalahkan siapapun.Katakan anda prihatin atas apa 

yang sudah dialaminya. 

5) Jika pelanggan mulai memaki-maki/marah, jelaskan bahwa anda mengerti rasa frustrasi 

pelanggan dan bersedia membantu mereka dan jangan lupa meminta maaf jika anda 

melakukan kesalahan. 

6)  Tanyakan kepada pelanggan bagaimana mereka ingin keadaan tersebut diselesaikan 

7)  Sampaikan kepada pelanggan tindakan yang akan diambil oleh perusahaan sehubungan 

dengan komplain. 

8)  Jika anda tidak bisa menangani komplain tersebut, teruskan pada orang yang relevan dan 

pastikan mereka mendapatkan semua hal yang dapat memenuhi harapan pelanggan dalam 

penyelesaian komplain. 

9)  Follow up complain tersebut dengan orang yang menanganinya. 

10)Bila mungkin, hubungi pelanggan setelah complain mereka diselesaikan untuk memastikan 

bahwa mereka puas dengan hasilnya.Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih dikhir 

pembicaraan   
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2.4. Rangkuman 

Yang harus diperhatikan ketika berkomunikasi melalui telepon : 

Aspek Non Verbal 

 Kualitas suara : jernih, jelas, tidak memiliki logat, tidak medok, tidaka cadel, 

tidak sengau dan tidak gagap. 

 Intonasi suara ; artikulasi jelas, phrase, pitch dan tekanan penurunan pada jeda  

 Tempo/kecepatan bicara ; dapat diatur, tidak terlalu cepat atau lambat 

 

Aspek Verbal 

 Ungkapan-ungkapan dan gaya bahasa dalam penyambutan/greeting, mengajukan 

pertanyaan dan menjawab pertanyaan. 

 Tata bahasa  dan pengguaan kata baku yang digunakan selama proses komunikasi 

berlangsung. 

 Stuktur bahasa dan kata yang disampaikan sesuia dengan cirri khas prosedur 

pesan-pesan dana informasi perusahaan. 

Layanan Konsumen Keseharian melalui telepon 

1. Pastikan mesin penjawab otomatis anda mudah digunakan 

2. Jawablah telepon dengan sikap positif 

3. Berikan salam, sebutkan nama perusahaan, sebutkan nama kita, bertanyalah, 

tawarkan bantuan, berikan jawaban yang berguna. 

4. Ubahlah dan dengarkan rekaman pesan secepatnya  (ketersediaan mail box) 

5. Jagalah agar suara latar anda sekecil mungkin 

6. Pastikan pesannya disampaikan 

7. Usahakan si penelepon tidak mengulang 

8. Siapkan selalu bolpoint dan kertas disamping telepon 

9. Ucapkan terima kasih dan salam penutup 

 

2.5. Tugas 

Mahasiswa mempraktekkan bagaimana menangani complain pelanggan via telepon 

dengan kelompok dan divideokan. 
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2.6. Test Formatif  

Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan ketika berkomunikasi melalui telepon ! 

 

2.7. Jawaban 

Yang harus diperhatikan ketika berkomunikasi melalui telepon : 

Aspek Non Verbal 

 Kualitas suara : jernih, jelas, tidak memiliki logat, tidak medok, tidaka cadel, tidak 

sengau dan tidak gagap. 

 Intonasi suara ; artikulasi jelas, phrase, pitch dan tekanan penurunan pada jeda  

 Tempo/kecepatan bicara ; dapat diatur, tidak terlalu cepat atau lambat 

 

Aspek Verbal 

 Ungkapan-ungkapan dan gaya bahasa dalam penyambutan/greeting, mengajukan 

pertanyaan dan menjawab pertanyaan. 

 Tata bahasa  dan pengguaan kata baku yang digunakan selama proses komunikasi 

berlangsung. 

 Stuktur bahasa dan kata yang disampaikan sesuia dengan cirri khas prosedur pesan-

pesan dana informasi perusahaan. 

 

III. Evaluasi 

Kognitif : Mahasiswa mengetahui cara mengorganisir complain pelanggan via telepon. 

Psikomotorik :   Mahasiswa mampu mendemonstrasikan cara mengorganisir complain 

pelanggan via telepon 

Attitude :   Mahasiswa mampu melayani complain tamu via telepon dengan percaya diri. 
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BAB VI 

MENGORGANISIR KOMPLAINVIA TATAP MUKA 

 

 

 

I. Pendahuluan 

1.1. Deskripsi Singkat        

Sekalipun penyedia layanan telah berusaha melakukan yang terbaik dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, kerapkali kegagalan dalam layanan terjadi. 

Misalnya staf berlaku kasar dan tidak sopan sehingga membuat pelanggan merasa tidak dihargai, 

pelanggan menjadi marah, kecewa dan tidak puas.Dan kegagalan ini menyebabkan munculnya 

komplain terhadap pihak penyedia layanan. 

1.2. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mempelajari bab ini maka mahasiswa diharapkan dapat mengetahui serta 

menjelaskan tentang pelayanan prima dalam bertatap muka, komunikasi non verbal dan body 

language, hal-hal yang harus dihindari ketika berbicara, tindakan dan antisipasi menghadapi  

kritikan dari pelanggan serta mempraktekkan bagaimana mengorganisir complain dengan 

merebut kembali pelanggan dengan percaya diri. 
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II. Pembelajaran 

2.1. Tahap-Tahap Pelayanan Dalam Tatap Muka 

 Apabila pelanggan berinteraksi dengan penyedia layanan pertama kali, service encounter 

berpengaruh besar pada pembentukan kesan awal atas sebuah bisnis. Adapun tahap-tahap 

dalam pelayanan tatap muka menurutnya adalah sebagai berikut : 

1) Sambutan 

Berilah pelanggan sambutan yang hangat dan salam yang tulus ketika pelanggan 

datang mengunjungi usaha kita.Salam yang positif, kontak mata yang baik dan 

senyum adalah cara yang sempurna untuk memulai suatu hubungan. Kata-kata yang 

positif akan membuat pendengarnya optimis dan percaya diri, semangat, bahagia.  

2) Keteraturan 

Dalam usaha diperlukan suatu keteraturan supaya mendapatkan kepercayaan dari 

pelanggan. Misalnya letak pulpen, kuitansi, catalog atau cap perusahaan dan lain-

lain. Keteraturan dapat membuat pelanggan mau menggunakan pelayanan kita 

bahkan mempercayainya. 

3) Rekomendasi 

Memiliki ketrampilan menjual yang baik akan sangat membantu melakukan layanan 

kepadaa pelanggan dengan baik. Karyawan penjualan yang kurang terlatih umumnya 

kurang memiliki rekomendasi tentang sebuah produk. Pelanggan ingin tahu apa yang 

 akan menjadi rekomendasi kita sebagai penyedia layanan. Rekomendasi yang baik 

akan meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. 

4) Pelanggan sebagai pribadi 

Sapaan yang tidak antusias, ucapaan terima kasih yang tidak tulus mengakibatkan 

kita tidak dapat melihat pelanggan sebagai suatu pribadi. Ketika berbicara dengan 

pelanggan sangatlaah penting untuk karyawan sebagai penyedia layanan untuk 

berhenti sejenak, buat kontak mata yang jelas untuk menyambut pelanggan, 

kemudian jawablah pertanyaan pelanggan dengan jelas dan singkat.  

5) Lakukan sesuatu 

Melakukan sesuatu yang melampaui harapan pelanggan akan membuat pelanggan 

merasa senang. Misalnya dengan memberikan potongan harga, memberi tester gratis 

disaat pelanggan ragu untuk membeli produk yang belum dikenal, membantu 
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membawakan belanjaan pelanggan, menyediakan paying sampai mobil pelanggan 

saat hujan atau menghubungi taxi daan sebagainya. Dari hal-hal tersebut dapat 

membuat usaha kita diingat oleh pelanggan dan pastinya pelanggan akan 

membicarakan hal tersebut kepada keluarganya serta teman dan kenalan mereka. 

6) Terima kasih 

Salam yang ramah diawal pertemuan sudah seharusnya ditutup dengan ucapan terima 

kasih diakhir pertemuan. Jangan lupa atersenyum dan mengucapkan terika kasih 

dengan tulus kepada pelanggan karena mereka sudah menggunakan usaha kita. 

 

2.2. Komunikasi Non Verbal dan Body Language  

1. Perhatikan Kesehatan dan Kebersihan Seluruh Tubuh 

Menghilangkan bau badan dengan memakai deoforant, mengantisipasi dengan mandi 

di kantor, menggunakan parfum yang tidak menyengat dan berlebihan hingga tidak 

membuat pusing orang yang berada disekitar, kuku dipotong rapi, dapat 

menggunakan cat kuku yang tidak berwarna, carries gigi sebisa mungkin sering 

dibersihakan agar gigi tampak lebih bersih dan putih, hindari bau mulut dengan 

menyikat gigi setelah selesai makan dan pastikan tidak ada bekas makanan yang 

masih tertinggal di gigi ketika berkomunikasi dengan pelanggan, tamu atau klien 

2. Penampilan Busana 

Pakaian bersih tidaak kotor/lusuh, rapih tidak kusut, serasi memadupadankan atau 

tidak nyentrik, tidak berkessan glamor, tidak lebih dari 3 warna, tidak sobek atau ada 

yang terlepas baik kancing/benang/bahan. Bila seragam sesuaikan dengan postur 

tubuh proporsional, tidak dilebihkan atau diminimkan atau diberikan tambahan dan 

akses lain. 

3. Sentuhan Bahasa Tubuh 

Tatapan mata pusatkan kepada mata lawan bicara, memandang wajah lawan bicara, 

pusatkan mata kepada kedua tangan ketika berjabat tangan dan mata lawan, bicara 

serta anggukan kepala dan jangan menunjuk pakai telunjuk karena menggambarkan  

ketidaksopanan dan perilaku menyuruh, sebaiknya menunjuk pakai ibu jari tangan 

atau seluruh jari. 
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4. Perhatikan Sikap 

Gerak-gerik yang menggambarkan dan mengekspresikan kesopansantunan, cara 

melihat (positif, sungguh-sungguh, perhatian dan minat), cara mempersilakan dengan 

sedikit bungkukan badan dan gerakan tangan mempersilakan, sikap berdiri tegak 

tidak kaku, tidaak bongkok, dan tidak memperlihatkan kesombongan, cara duduk 

tegak tidak bermalas-malasan, cara berjalan tegak tidak dibuat-buat, tidak 

sempoyongan/bongkok sesuai dengan kepribadian pria/wanita, dan menundukkan 

badan ketika akan melewati didepan pelanggan, tamu atau klien. 

Sikap adalah suatu keadaan pikiran yang dipengaruhi oleh kecenderungan 

perasaan, pikiran dan tindakan. Sikap yang anda sampaikan biasanya akan sama 

dengan sikap yang anda terima. Acuan 5 C Dalam Pelayanan sebagai berikut ; 

1. Clean 

Bersih dalam pakaian dan penampilan  

2. Careful 

Perhatian kepada tamu, pelanggan atau klien 

3. Charming 

Mempesona atau simpatik  

4. Cheer 

Menyambut dengan gembira dan baik pada pelanggan, tamu atau klien 

5. Chummy 

Akrab kepada pelanggan, tamu atau klien 

 

2.3. Hal-Hal Yang Harus Dihindari Ketika Berbicara 

1. Menggunakan istilah edukatif yang sangat teknis 

Lihat latar belakang audiens bagaimana tingkat pendidikannya, kerangka berpikir 

dan luas pengalamannya.Bila lawan bicara kita memiliki tingkat pengetahuan dan 

wawasan yang kurang maka kita harus berhati-hati dan menghilangkan istilah bahasa 

teknis dalam  

pembicaraan dan gantikanlah dengan bahasa dan pemahaman yang mudah diserap 

dan dimengerti. 

2. Berbelit-belit 
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Terlalu banyak informasi yang disampaikan namun tidak menegai sassaran, tidak 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginanpelanggan, sehingga mubazir dan membuang 

waktu. 

3. Sambil Mengunyah Makanan 

Tidak dibenarkan untuk ngemil makanan ringan, mengunyah permen atau bahkan 

makanan berat.Itu artinya kita tidak memiliki etika kesopanan dalam menerima tamu. 

4. Pandangan Mata Menerawang Tidak Terfokus Ke Pendengar 

Pandangan mata yang menerawang yang tidak focus pada pendengar/lawan bicara 

mengindikasikan kita tidak serius melayani, berkesan sombong atau antipasti. 

Seharusnya tatapan mata pusatkan pada lawan bicara, memandang wajah lawan 

bicara. 

5. Menggunakan Istilah Prokem/Kata-kata yang Kasar  

Hindari menggunakan bahasa gaul, latah dan penggunaan kata-kata yang tidak 

penting yang berkesan main-main. 

6. Hilangkanlah Kebiasaan berkata ‘ mmm, engg, ehh dan sebagainya. 

 

2.4. Tindakan Dan Antisipasi Menghadapi Kritikan Dan Pelanggan Marah 

 Langkah dalam menghadapi kritik dari customer adalah sebagai berikut : 

1. Mencari informasi lebih banyak 

 Meminta penjelasan atau contoh, misalnya kita mengatakan ‘ Bisakah anda 

menggambarkan lebih jelas bagaimana duduk perkaranya ?’ atau apakah 

yang dilakukan perusahaan kami sudah sesuia dengan keinginan anda ? 

ataumenanyakan sebaiknya apa yang harus saya lakukan untuk 

menyelessaikan permasalahan anda ? 

2. Menyetujui isi kritik/sepakat dengan kritik 

3. Mengucapkan mohon maaf dan terimakasih 

 Langkah dalam menghadapi Customer yang marah  

1. Tetap ramah dan professional/sambut mereka dengan jabat tangan dan 

mempersilakan untuk duduk. 

2. Perlakukan rasa hormat 

3. Dipanggil dengan nama jelas secara sopan dan tulus 
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4. Menerima penjelasan tentang bagaimana terjadinya masalah itu/mendengarkan 

keluhan secara seksama. 

5. Ulangi keluhan itu dan daptkan pemahaman bahwa anda telah mendengarkannya 

dengan tepat 

6. Berempati pada masalah pelanggan/terimalah perasaana pelanggan/tamu 

(marah,frustrasi, kecewa dll) 

7. Mintalah maaf untuk situasi tersebut 

8. Nyatakan bahwa anda siap membantu 

9. Periksalah informasi 

10. Jelaskan pilihan solusi yang dapat memecahkan masalah 

11. Tetapkan tindakan yang akan kita ambil dan beritahu mereka bahwa anda 

menghargai complain mereka 

12. Pertemukan dengan orang yang berwenang yang dapat menyelesaikan masalah 

keluhan secara cepat 

13. Menangani dan menyelesaikan keluhan itu secara serius 

14. Ucapkan terima kasih kepada pelanggan  

 

2.5. Mengorganisir Komplain Dan Rebut Kembali Pelanggan 

1. Mengubah pelanggan yang marah menjadi klien seumur hidup 

 Seberapapun banyak complain usahakan pikiran tetap dingin,jangan dimasukkan 

kehati dan jangan membangun tembok. 

 Mendengarkan bukan hanya denga telinga 

 Tempatkan diri kita seperti yang dialami pelanggan 

 Periksalah secara berkala untuk melihat apakah segala sesuatunya berjalan 

dengan lancer termasuk kinerja petugas dan pegawai. 

 Perhatikan hal-hal yang dipertanyakan atau apa yang menjadi keberatan mereka 

 Libatkan mereka dalam kegiatan perusahaan atau acara khusus dengan 

pelanggan 

 Memberikan pelanggan lebih dari apa yang mereka perkirakan 
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 Mengirim surat ucapan terimakasih kepada para pelanggan sambil 

memperingatkan mereka tetntang beragam pelayanan perusahaan dan informasi 

produk atau jasa terbaru dan sekaligus meminta rekomendasi dari mereka. 

 Mengirim surat atau e-mail atau sms ucapan selamat tahun 

 Berusaha memuaskan keluhan pelanggan 

 Mengadakan Customer Gathering/Reward bagi pelanggan 

2. Sediakan media penyaluran keluhan dan saran, jawablah serta tanggapilah keluhan 

apapun/hal negative sebagai tindakan positif secara konstruktif. 

3. Mintalah kepada karyawan untuk mengumpulkan media ampan balik secara berkala 

ataupun secara langsung yang disampaikan pelanggan secara lisan melalui survey 

berkala yaitu dengan mengirimkan daftar pertanyaan atau telepon secara acak dari 

pelanggan untuk mengetahui perasaan mereka terhadap kinerja pelayanan 

perusahaan. 

 

2.6. Rangkuman 

Hal-Hal Yang Harus Dihindari Ketika Berbicara 

 Menggunakan istilah edukatif yang sangat teknis 

Lihat latar belakang audiens bagaimana tingkat pendidikannya, kerangka berpikir 

dan luas pengalamannya.Bila lawan bicara kita memiliki tingkat pengetahuan dan 

wawasan yang kurang maka kita harus berhati-hati dan menghilangkan istilah bahasa 

teknis dalam pembicaraan dan gantikanlah dengan bahasa dan pemahaman yang 

mudah diserap dan dimengerti. 

 Berbelit-belit 

Terlalu banyak informasi yang disampaikan namun tidak menegai sassaran, tidak 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginanpelanggan, sehingga mubazir dan membuang 

waktu. 

 Sambil Mengunyah Makanan 

Tidak dibenarkan untuk ngemil makanan ringan, mengunyah permen atau bahkan 

makanan berat.Itu artinya kita tidak memiliki etika kesopanan dalam menerima tamu. 
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 Pandangan Mata Menerawang Tidak Terfokus Ke Pendengar 

Pandangan mata yang menerawang yang tidak focus pada pendengar/lawan bicara 

mengindikasikan kita tidak serius melayani, berkesan sombong atau antipasti. 

Seharusnya tatapan mata pusatkan pada lawan bicara, memandang wajah lawan 

bicara. 

 Menggunakan Istilah Prokem/Kata-kata yang Kasar  

Hindari menggunakan bahasa gaul, latah dan penggunaan kata-kata yang tidak 

penting yang berkesan main-main. 

 Hilangkanlah Kebiasaan berkata : mmm, engg, ehh dan sebagainya. 

 

2.7. Tugas 

Mahasiswa praktek cara menangani complain pelanggan via tatap muka dengan 

kelompok (Divideokan). 

 

2.8. Test Formatif  

Sebutkan dan jelaskan tindakan dan antisipasi menghadapi kritikan dan pelanggan marah! 

2.9. Jawaban 

1.  Tindakan dan antisipasi menghadapi kritikan dan marah sebagai berikut : 

 Tindakan Dan Antisipasi Menghadapi Kritikan Dan Pelanggan Marah 

a)  Mencari informasi lebih banyak 

Meminta penjelasan atau contoh, misalnya kita mengatakan ‘ Bisakah anda 

menggambarkan lebih jelas bagaimana duduk perkaranya ?’ atau apakah yang 

dilakukan perusahaan kami sudah sesuia dengan keinginan anda ? 

ataumenanyakan sebaiknya apa yang harus saya lakukan untuk menyelessaikan 

permasalahan anda ? 

b)  Menyetujui isi kritik/sepakat dengan kritik 

c)  Mengucapkan mohon maaf dan terimakasih 

 Langkah dalam menghadapi Customer yang marah  

a) Tetap ramah dan professional/sambut mereka dengan jabat tangan dan 

mempersilakan untuk duduk. 

b) Perlakukan rasa hormat 
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c)  Dipanggil dengan nama jelas secara sopan dan tulus 

d)  Menerima penjelasan tentang bagaimana terjadinya masalah itu/mendengarkan 

keluhan secara seksama. 

e) Ulangi keluhan itu dan daptkan pemahaman bahwa anda telah 

mendengarkannya dengan tepat 

f) Berempati pada masalah pelanggan/terimalah perasaana pelanggan/tamu 

(marah,frustrasi, kecewa dll) 

g) Mintalah maaf untuk situasi tersebut 

h) Nyatakan bahwa anda siap membantu 

i) Jelaskan pilihan solusi yang dapat memecahkan masalah 

k) Tetapkan tindakan yang akan kita ambil dan beritahu mereka bahwa anda 

menghargai complain mereka 

l)  Pertemukan dengan orang yang berwenang yang dapat menyelesaikan masalah 

keluhan secara cepat 

m) Menangani dan menyelesaikan keluhan itu secara serius.  Ucapkan terima kasih 

kepada pelanggan 

 

III. Evaluasi 

Kognitif :   Mahasiswa mengetahui cara mengorganisir complain pelanggan via tatap 

muka. 

Psikomotorik :   Mahasiswa mampu mendemonstrasikan cara mengorganisir complain 

pelanggan via tatap muka. 

Attitude : Mahasiswa mampu melayani complain tamu via tatap muka dengan percaya 

diri. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 50 MODUL MATA KULIAH : TEKNIK PELAYANAN PRIMA 

BAB VII 

MENGORGANISIR KOMPLAIN VIA SURAT PEMBACA 

 

 

 

I.  Pendahuluan 

1.1. Deskripsi Singkat 

Saat pelanggan merasa tidak puas dengan layanan yang ia terima maka pelanggan 

tersebut pastinya akan memberikan complain atas ketidak puasannya tersebut. Pelanggan akan 

mau meluangkan waktunya untuk menulis komplainnya dalam sebuah surat pembaca. Tapi 

banyak bisnis yang kurang memperhatikan dan menangani complain melalui surat pembaca 

padahal sebagai penyedia layanan seharusnya menangani kompain melalui surat pembaca. Sebab 

ketika penyedia layanan tidak menangani complain tersebut maka dengan sendirinya membuat 

pelanggan yang ada kecewa karena tidak mendapat jawaban atau solusi atas masalah yang 

dihadapinya. Hal ini dapat membuat penyedia layanan akan kehilangan pelanggan. Sebaliknya 

Kesigapan penyedia layanan untuk merespon komplain pelanggan tersebut bisa bermanfaat 

untuk meluruskan fakta dan memberikan solusi kepada pelanggan. 
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1.2. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mempelajari bab ini maka mahasiswa diharapkan dapat mngetahui serta 

menjelaskan tentang tindakan dan antisipasi menghadapi kritikan dari pelanggan melalui surat 

pembaca serta bagaimana membuat balasan surat pembaca dengan percaya diri. 

 

II. Pembelajaran 

2.1. Tindakan Dan Antisipasi Menghadapi Kritikan Via Surat Pembaca 

Ketika ada surat pembaca dikoran yang mengkritik atau mengajukan keluhan atas 

kualitas layanan yang diberikan sebuah organisasi/lembaga bisnis, tentu saja agar kita bisa 

memanfaatkan level komunikasi massa tersebut secara efektif demi kepentingan kegiatan 

manajemen pelayanan prima maka perlu mengetahui karakteristik komunikasi massa surat 

pembaca : 

1. Sumber dalam komunikasi massa terlembagakan, artinya mereka berbicara tidak atas nama 

dirinya sendiri melainkan atas nama dirinya sendiri melainkan atas nama lembaga tempatnya 

bekerja. 

2. Pesan untuk komunikasi massa bersifat public/umum artinya tidak rahasia sehingga dapat 

dikonsumsi siapapun. Bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami karena keragaman 

latar belakang pendidikan, agama, psikologi, status social bahkan budaya pembaca. 

3. Efek atau perubahan sikap, opini dan perilaku sebagai akibat berlangsungnya proses 

komunikasi pada level komunikasi massa sulitnya untuk dipantau. 

 

2.2. Membalas Surat Pembaca 

 Isi Balasan Surat Pembaca : 

1. Cantumkan judul surat atau judul masalah 

2. Ditujukan kepada nama penulis yang complain 

3. Pemberian informasi yang lebih rinci/penjelasan duduk perkara kronologis 

masalah (5W + 1H ; masalah mengenai apa, pihak yang bermasalah yang terkait 

atau penanggung jawab, dimana dan kapan waktu permasalahan terjadi, mengapa 

terjadi. 
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4. bagaimana seharusnya yang dilakukan serta solusi dilengkapi klarifikasi 

penjelasan dari perusahaan) 

5. Permintaan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap untuk menangani 

permasalahan  (meminta penulis yang complain untuk dating atau menghubungi 

kembali secara langsung kepada perusahaan) 

6. Ucapan yang menunjukkan penghargaan dan penghormatan kepada penulis surat 

pembaca seperti ucapan maaf dana terimakasih. 

7. Cantumkan nama serta jabatan penanggungjawab pimpinan daari perusahaan. 

 

 Contoh-Contoh Isi Balasan Surat Pembaca 

 

 

“ Pemberitahuan Pemadaman Listrik “ 

Sehubungan dengan berita di Harian Umum Pikiran Rakyat pada 14 Januari 

2010 halaman 20, kolom 4 sampai dengan 7, tentang “PLN Tak Memberi Tahu 

Sebelumnya”, bersama ini perlu kami klarifikasi bahwa pemberitahuan rencana 

pemadaman aliran listrik di Gardu IKA, Penyulang SSK lokasi kantor Pemda 

Kabupaten Bandung pada tanggal 13 Januari 2010, sudah kami kirimkan surat tertulis 

kepada Setwilda Tingkat 2 Kabupaten Bandung dengan nomor 

005/152/UPJSRG/2010 tertanggal 11 Januari 2010 (terlampir) 

Demikian kami beritahukan untuk dapat diklarifikasi hak tersebut. Atas 

perhatian dana kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 

Budi Pangestu 

Manajer  APJ Majalaya 

PT.PLN (Persero) 

 

 

2.3. Rangkuman 

Ketika ada surat pembaca dikoran yang mengkritik atau mengajukan keluhan atas 

kualitas layanan yang diberikan sebuah organisasi/lembaga bisnis, tentu saja agar kita bisa 

memanfaatkan level komunikasi massa tersebut secara efektif demi kepentingan kegiatan 
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manajemen pelayanan prima maka perlu mengetahui karakteristik komunikasi massa surat 

pembaca : 

1. Sumber dalam komunikasi massa terlembagakan, artinya mereka berbicara tidak atas nama  

dirinya sendiri melainkan atas nama dirinya sendiri melainkan atas nama lembaga  

tempatnya bekerja. 

2. Pesan untuk komunikasi massa bersifat public/umum artinya tidak rahasia sehingga dapat  

dikonsumsi siapapun. Bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami karena  

keragaman latar belakang pendidikan, agama, psikologi, status social bahkan budaya  

pembaca. 

3. Efek atau perubahan sikap, opini dan perilaku sebagai akibat berlangsungnya proses  

komunikasi pada level komunikasi massa sulitnya untuk dipantau. 

 

2.4. Tugas 

Mahasiswa praktek membuat surat untuk menangani complain pelanggan via surat 

pembaca secara individual. 

 

2.5. Test Formatif  

Sebutkan isi balasan surat pembaca! 

 

2.6. Jawaban 

Isi Balasan Surat Pembaca terdiri dari : 

 Cantumkan judul surat atau judul masalah 

 Ditujukan kepada nama penulis yang complain 

 Pemberian informasi yang lebih rinci/penjelasan duduk perkara kronologis masalah 

(5W + 1H ; masalah mengenai apa, pihak yang bermasalah yang terkait atau 

penanggung jawab, dimana dan kapan waktu permasalahan terjadi, mengapa terjadi, 

bagaimana seharusnya yang dilakukan serta solusi dilengkapi klarifikasi penjelasan 

dari perusahaan) 

 Permintaan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap untuk menangani  

permasalahan  (meminta penulis yang complain untuk dating atau menghubungi 

kembali  
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secara langsung kepada perusahaan) 

 Ucapan yang menunjukkan penghargaan dan penghormatan kepada penulis surat  

pembaca seperti ucapan maaf dana terimakasih. 

 Cantumkan nama serta jabatan penanggungjawab pimpinan daari perusahaan. 

 

III. Evaluasi 

Kognitif :   Mahasiswa mengetahui cara mengorganisir complain pelanggan via surat 

pembaca. 

Psikomotorik :   Mahasiswa mampu mendemonstrasikan cara mengorganisir complain 

pelanggan via surat pembaca. 

Attitude :   Mahasiswa mampu melayani complain tamu via surat pembaca dengan 

percaya diri. 
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BAB VIII 

MERANCANG PEMBERIAN PELAYANAN 

 

 

I. Pendahuluan 

1.1. Deskripsi Singkat 

       Untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam konteks industry diperlukan beberapa kondisi 

dan usaha, antara lain : Filosofi kepuasan pelanggan, mengenal kebutuhan atau harapan 

pelanggan, membuat standard dan pengukuran kepuasan pelanggan, orientasi pegawai, pelatihan, 

keterlibatan pegawai serta pengakuan.Selain itu, hal penting yang dapat mendukung terciptanya 

kepuasan pelanggan adalah dengan pelaksanaan SOP (Standard Operating Procedures) dan tata 

letak fasilitas layanan yang tepat. 

 

1.2. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mempelajari bab ini maka diharapkan mahasiswa mengetahui hal-hal pokok 

dalam merancang pemberian pelayanan prima, penampilan dan suasana tata letak/layout serta 

sarana pendukung tempat kerja, keamanan dan keselamatan pelanggan serta evaluasi dan 

supervise 

 

II. Pembelajaran 

2.1. Perencanaan Lay Out 

 Ivonne Wood (209:49) mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam perencanaan lay out yaitu sebagai berikut : 

1. Perencanaan Spasial 

Aspek-aspek seperti proporsi, simetri, tekstur dan warna perlu diintegrasikan dan dirancang 

secara cermat untuk menstimulasikan respon intelektual dan emosional dari para pemakai 

atau orang yang melihatnya 

2. Perencanaan Ruangan 

Faktor ini mencakup perancangan interior dan arsitektur seperti penempatan perabotan dan 

perlengkapannya dalam ruangan. 

 

 



 

 

 56 MODUL MATA KULIAH : TEKNIK PELAYANAN PRIMA 

3. Perlengkapan/Perabotan 

Perlengkapan/perabotan memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai pelindung, barang 

pajangandan sebagai sesuatu yang menunjukkan status pemilik atau penggunanya. 

 

2.2. Lima Hal Pokok Dalam Merancang Pemberian Pelayanan Prima 

 Nina Rahmayanti (2010:146) meyatakan dalam merancang pelayanan prima ada lima hal 

pokok yang harus diperhatikan penyedia layanan antara lain : 

1. Regulasi Layanan (Service Regulation) 

Perusahaan apapun harus menyusun dan mengembangkan jasa pelayanan pada pelanggan 

mencakup system, aturan, keputusan, prosedur dan tata cara pelayanan dan keluhan agar 

memudahkan dalam standar pelaksanaan pelayanan dapat terlihat dengan jelas dasar hokum, 

persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta proses pengaduan , 

sehingga petugas pelayanan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan dalam 

memberikan pelayanan. Keraguan pegawai akan keputusan-keputusan apa yang harus diambil 

dengan sendirinya akan hilang sepanjang masih dalam aturan yang termuat dalam standar 

pelayanan. Standar pelayanan tersebut disebut juga SOP (Standard Operating Procedure), 

dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai 

yang akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Manfaat lain SOP : 

 Memberikan jaminan kepada masyarakat akan kualitas pelayanan yang 

dipertanggungjawabkan. 

 Memberikan focus pelayanan kepada pelanggan/masyarakat 

 Menjadi alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia  pelayanan dalam upaya 

meningkatkan pelayanan. 

 Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat monitoring dan  

evaluasi kinerja pelayanan 

 Untuk standarisasi sehingga mengurangi kesalahan dan kelalaian. 

 Membantu staf lebih mandiri 

 Meningkatkan akuntabilitas 

 Menciptakan ukuran standar kinerja 

 Memperjelas persyaratan dan target pekerjaan 
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 Bagi pimpinan menyediakan mekanisme informasi dalam  

        perumusan strategi 

2. Fasilitas-fasilitas Layanan 

Menyangkut fasilitas utama dan pendukung, ada perlengkapan pelayanan, serta akomodasi, 

tools, alat bantu, product knowledges, mesin, peralatan, teknologi, WC, ruang, gedung dan 

sebagainya. 

3. Peranan Tim Pengarah 

Tim pengarah adalah penanggung jawab tertinggi manajemen, pimpinan, dapat dari seorang 

public relation, atau manajer operasional, yang memiliki peranan dalam manajemen 

pelayanan prima diantaranya sebagai berikut : 

a) Membuat perencanaan dan persiapan yang teratur mengenai system pelayanan, tata cara 

kerja pelayanan, prosedur pelayanan dalam usaha untuk mewujudkan atau mencapaii 

tujuan-tujuan yang telah ditentukan. 

b) Monitoring/supervise atau pengawasan dengan tujuan agar  manajemen pelayanan prima 

apa sudah sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan peta perencanaan yang telah disusun 

dan ditetapkan. 

c) Memberi motivasi dan dorongan serta mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi 

peningkatan kualitas pegawai, memperhatikan kesejahteraan pegawai serta pengawasan 

dan pengendalian system. Misalnya pemberian THR, Komisi, Bonus dan sebagainya. 

d) Menjadi contoh dan teladan dalam sikap kepercayaan,kejujuran, komitmen dan integritas 

e) Meningkatkan pengertahuan,wawasan dan pergaulan dengan tergabung dalam net-

working dan asosiasi. 

f) Melaksanakan konsep PDCA (Plan, Do, Check, action) sebagai siklus manajemen dalam 

merencanakan,mengorganisir,melaksanakan,mengamati,mengobservasi,mengidentifikasi, 

menasehati, menyelidiki, menafsirkan, menilai. 

g) Memecahkan masalah dan memperoleh tatanan yang bersifat operational 

h) Tim advisory harus memberikan saran-saran yang bersifat usul pemecahan masalah, 

pengarahan masalah dan kesimpulan terhadap permasalahan yang terjadi. 

i) Pimpinan harus memberikan kepercayaan penuh dan keyakinan kepada pegawai yang 

bertugas dapat melakukan pekerjaannnya dengan baik. 

j) Berperan menjadi ghost shopping atau pelanggan bayangan, orang yang berpura-pura  
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k) menjadi pelanggan dan melaporkan titik-titik kuat maupun lemah yang dialami waktu 

membeli produk darai perusahaan maupun saingannya. 

4.  Mudah, Murah, Cepat 

a. Mudah 

Kemudahan memperoleh pelayanan, kejelasan informasi, pelanggan akan semakin puas 

apabila relative mudah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk atau layanan. 

b. Murah 

Hemat waktu dan tenaga, murah harga dengan kualitas  dan manfaat yang baik 

c. Cepat 

Kecekatan petugas dalam pelayanan, adanya layanan antar, adanya system penagihan 

kartu kredit, cicilan dan angsuran asuransi serta perbankan lainnya melalui E-Billing. 

5.  Budaya Pemberian Pelayanan 

a) Self Awarness ; kesadaran pribadi untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada 

pelanggan 

b) Anthusiasm ; memberikan pelayanan dengan penuh antusias atau gairah 

c) Reform ; memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan dari waktu ke waktu 

d) Value ; pelayanan harus mampu memberikan nilai tambah 

e) Impressive ; Pelayanan harus menarik, berkesan namun tidak berlebihan 

f) Care ; Memberikan perhatian dan kepedulian kepada pelanggan secara optimal 

g) Evaluation ; Pelayanan yang telah diberikan harus selalu dievaluasi secara rutin 

 

2.3 Penampilan  Dan Susunan Tata Letak/Lay Out Serta Sarana Pendukung Tempat 

Kerja 

 Tentukan Lay Out/ Tata Letak 

Lay out atau tata letak berkaitan dengan alokasi ruang guna penempatan produk yang 

dijual. Secara umum lay out dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu ; 

 Lay out lurus (grid) 

Pada pola tata letak lurus dibuat secara berlajur yang terdiri atas lorong-lorong 

untuk meletakkan barang berdasarkan group ataupun sub group. Pola ini banyak 

digunakan pada mini market, supermarket maupun hypermart. 
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 Lay out pola arus bebas (Free Flow) 

Pada pola ini barang diletakkan secara mengelompok denga pola yang 

memudahkan pelanggan untuk holir mudik dan memberikan kebebasan pelanggan 

untuk melihat kelompok-kelompok barang. 

 Tentukan Sistem Display 

Salah satu penentu keberhasilan dalam bisnis adalah cara mendisplay produk dengan 

benar. Sistem display berkaitan dengan jenis barang, ukuran, warna, rasa, kemasan, 

bentuk penataan dan seterusnya. 

 

2.4.  Perhatikan Kemanan dan Keselamatan Pelanggan 

 Merupakan tanggung jawab perusahaan menjaga keamanan dan keselamatan para 

pengunjung, pelanggan, tamu danklien baik didalam kantor/toko maupun masih diwilayah  luar 

sekitar perusahaan atau toko. Antisipasi keamanan dan pengawasan diperlukan untk melindungi 

dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang berniat jahat seprti perampok, pencuri atau 

peristiwa yang tidak diduga  seperti kebakaran, bencana gempa bumi. Upaya tersebut 

diantaranya sebagai berikut ; 

1. Adanya pos kemanan yang dijaga security/satpam 

2. Adanya pintu emergency/tangga darurat 

3. Adanya alat-alat pemadam kebakaran 

4. Memasang alarm kebakaran dan alarm keamanan 

5. Memasang kamera TV CCTV atau kamera tersembunyi 

6. Memasang cermin atau kaca disetiap sudut dinding 

7.  Sign atau tanda pemeberitahuan ketika lantai licin baru selesai pel atau tanda sedang ada 

dalam perbaikan sehingga pelanggan menghindari dan mewaspadai wilayah yang sedang 

diperbaiki. 

8. Memasang detector bom 

9. Memasang system label elektronik 

10. Menggunakan system valet parker 

11. Menggunakan rak atau sarana yang memiliki tekstur tidak tajam atau tumpul 

12. Tangga, escalator tangga berjalan dibuat aman tidak curam dan menukik 

13. Adanya tempat penitipan barang 
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14. Pengontrolan, penegecekan, pengawasan, pengamatan, penyelidikan setiap waktu oleh 

petugas kemanan agar sesuatunya dapat terkendali terus dan terantisipasi. 

 

2.5. Rangkuman 

dalam merancang pelayanan prima ada lima hal pokok yang harus diperhatikan penyedia 

layanan antara lain : 

1. Regulasi Layanan (Service Regulation) 

Perusahaan apapun harus menyusun dan mengembangkan jasa pelayanan pada pelanggan 

mencakup system, aturan, keputusan, prosedur dan tata cara pelayanan dan keluhan agar 

memudahkan dalam standar pelaksanaan pelayanan dapat terlihat dengan jelas dasar hokum, 

persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta proses pengaduan , 

sehingga petugas pelayanan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan dalam 

memberikan pelayanan.  

2. Fasilitas-fasilitas Layanan 

Menyangkut fasilitas utama dan pendukung, ada perlengkapan pelayanan, serta akomodasi, 

tools, alat bantu, product knowledges, mesin, peralatan, teknologi, WC, ruang, gedung dan 

sebagainya. 

3. Peranan Tim Pengarah 

Tim pengarah adalah penanggung jawab tertinggi manajemen, pimpinan, dapat dari seorang 

public relation, atau manajer operasional, yang memiliki peranan dalam manajemen 

pelayanan prima. 

4. Mudah, Murah, Cepat 

5. Budaya Pemberian Pelayanan 

2.6. Tugas 

Mahasiswa membuat ringkasan Bab 8  minimal 5 slide dan presentase dengan durasi 15 menit 

secara kelompok dengan kata kunci rancangan ! 

 

2.7. Test Formatif  

1. Sebutkan 5 pokok dalam merancang pemberian pelayanan prima ! 

2. Sebutkan dan jelaskan hal-hal yang termasuk dengan budaya pelayanan prima ! 
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3. Sebutkan upaya tanggung jawab perusahaan dalam menjaga keamanan dan keselamatan para 

pengunjung, pelanggan, tamu dan klien baik didalam kantor/toko maupun masih diwilayah  

luar sekitar perusahaan atau toko. 

 

2.8. Jawaban 

1. Pokok dalam merancang pelayanan prima antara lain  : 

1.   Regulasi Layanan (Service Regulation) 

Perusahaan apapun harus menyusun dan mengembangkan jasa pelayanan pada pelanggan 

mencakup system, aturan, keputusan, prosedur dan tata cara pelayanan dan keluhan agar 

memudahkan dalam standar pelaksanaan pelayanan dapat terlihat dengan jelas dasar 

hukum, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta proses 

pengaduan , sehingga petugas pelayanan memahami apa yang seharusnya mereka 

lakukan dalam memberikan pelayanan. Keraguan pegawai akan keputusan-keputusan apa 

yang harus diambil dengan sendirinya akan hilang sepanjang masih dalam aturan yang 

termuat dalam standar pelayanan. Standar pelayanan tersebut disebut juga SOP (Standard 

Operating Procedure), dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses 

pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja organisasi secara 

keseluruhan. 

2.    Fasilitas-fasilitas Layanan 

Menyangkut fasilitas utama dan pendukung, ada perlengkapan pelayanan, serta 

akomodasi, tools, alat bantu, product knowledges, mesin, peralatan, teknologi, WC, 

ruang, gedung dan sebagainya. 

3.    Peranan Tim Pengarah 

Tim pengarah adalah penanggung jawab tertinggi manajemen, pimpinan, dapat dari 

seorang public relation, atau manajer operasional, yang memiliki peranan dalam 

manajemen pelayanan prima. 

4.    Mudah, Murah, Cepat 

5.    Budaya Pemberian Pelayanan 
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2.  Budaya Pemberian Pelayanan 

a) Self Awarness ; kesadaran pribadi untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada 

pelanggan 

b) Anthusiasm ; memberikan pelayanan dengan penuh antusias atau gairah 

c) Reform ; memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan dari waktu ke waktu 

d) Value ; pelayanan harus mampu memberikan nilai tambah 

e) Impressive ; Pelayanan harus menarik, berkesan namun tidak berlebihan 

f) Care ; Memberikan perhatian dan kepedulian kepada pelanggan secara optimal 

g) Evaluation ; Pelayanan yang telah diberikan harus selalu dievaluasi secara rutin 

3. Upaya tanggung jawab perusahaan dalam menjaga keamanan dan keselamatan para 

pengunjung, pelanggan, tamu antara lain : Adanya pos kemanan yang dijaga security/satpam, 

adanya pintu emergency/tangga darurat, adanya alat-alat pemadam kebakaran, memasang 

alarm kebakaran dan alarm keamanan, memasang kamera TV CCTV atau kamera 

tersembunyi, memasang cermin atau kaca disetiap sudut dinding, sign atau tanda 

pemberitahuan ketika lantai licin baru selesai pel atau tanda sedang ada dalam perbaikan 

sehingga pelanggan menghindari dan mewaspadai wilayah yang sedang diperbaiki, 

memasang detector bom, memasang system label elektronik, menggunakan system valet 

parker, menggunakan rak atau sarana yang memiliki tekstur tidak tajam atau tumpul, tangga, 

escalator tangga berjalan dibuat aman tidak curam dan menukik, adanya tempat penitipan 

barang, pengontrolan, penegecekan, pengawasan, pengamatan, penyelidikan setiap waktu oleh 

petugas kemanan agar sesuatunya dapat terkendali terus dan terantisipasi. 

 

III. Evaluasi 

Kognitif :   Mahasiswa mengetahui bagaimana merancang pemberian pelayanan 

Psikomotorik :   Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana merancang pemberian pelayanan 

Attitude :   Mahasiswa mampumenjelaskan bagaimana pemberian pelayanan   dengan 

percaya diri. 
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PENUTUP 

 

 

Melalui pembelajaran berbasis modul, diharapkan akan membantumahasiswa akan dapat belajar 

secara mandiri, mengukur kemampuan diri sendiri,dan menilai dirinya sendiri. Tidak terkecuali 

dalam memahami konsep dasarpemrograman dan implementasinya. Semoga modul ini dapat 

digunakan sebagaireferensi tambahan dalam proses pembelajaran pada kegiatan perkuliahan, 

baikteori maupun praktik.Semogamodul ini bermanfaat bagi mahasiswa khususnya dalam hal 

memberikan pelayanan prima kepada para pelanggan.Tak lupa dalam kesempatan ini, penulis 

mohon saran dan kritik yangmembangun terhadap, demi sempurnanya penyusunan modul ini di 

masa-masayang akan datang. Semoga modul ini memberikan manfaat bagi mahasiswa dan 

pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 


