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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH. 

Air adalah substansi dasar yang sangat dibutuhkan oleh makhluk 

hidup. Air juga menjadi kebutuhan dalam setiap rumah tangga, kegiatan 

pertanian, ekonomi, dan industri. Permasalahan air setiap hari semakin 

kompleks. Masalah yang umum dihadapi saat ini adalah konsumsi air yang 

terus meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk, sedangkan sumber air 

bersih semakin menurun dari segi kualitas dan kuantitas. 

Di Indonesia pengelolaan air bersih dimonopoli oleh pemerintah, yaitu 

Perusahaan Daerah Air Minum  (PDAM). Monopoli PDAM atas pengelolaan 

air bersih ini dimaksudkan agar distribusi air bersih pada masyarakat bisa 

merata. Seluruh masyarakat bisa mendapatkan air bersih dengan harga yang 

relatif murah sehingga kepentingan masyarakat bisa terlindungi. Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Surakarta adalah perusahaan yang mengelola dan 

mensupplai kebutuhan air bersih untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. 

Dasar hukum operasi PDAM Surakarta adalah Peraturan Daerah Kotamadya 

DATI II No 3 tahun 1977 tentang pendirian air minum Kotamadya 

sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 1 

tahun 2004. Sebagai perusahaan daerah yang sahamnya dimiliki oleh 

pemerintah, visi organisasi dari PDAM Surakarta yaitu mewujudkan salah 
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satu PDAM terbaik dibidang pelayanan air minum dan air limbah 

melalui pengelolaan yang berwawasan lingkungan. 

PDAM Surakarta sebagai salah satu infrastruktur kota, memberi 

pelayanan air bersih bagi kelangsungan kehidupan penduduk Kota Surakarta. 

Pelayanan pada masyarakat sampai saat ini berupa 54.387 sambungan rumah 

atau kurang lebih 57,26 % dari total penduduk kota Surakarta. Penduduk di 

Kota Surakarta sendiri pada tahun 2008 berjumlah 571.731 orang. Sumber air 

baku PDAM Surakarta berasal dari tiga jenis sumber air baku, yaitu: Mata air 

Cokrotulung sebesar 387 liter/detik, dari 27 buah Sumur Dalam dengan 

kapasitas total 418,19 liter/detik yang dilengkapi 5 Instalasi Pengolahan Air 

(IPA) Fe, Mn serta Instalasi Pengolahan Air kapasitas terpasang 100 liter/detik 

(air baku sungai Bengawan Solo). 

Sampai sejauh ini pelanggan PDAM Surakarta dari tahun ke tahun 

cenderung meningkat. Hal ini bisa dilihat dari tabel di bawah ini: 
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Tabel I.1 

Jumlah Pelanggan PDAM Surakarta Tahun 2005-2008 

 

No Jenis Pelanggan 
Tahun 2005 

(SR) 
Tahun 2006 

(SR) 
Tahun 2007 

(SR) 
Tahun 2008 

(SR) 

1 Rumah Tangga 45.814 46.371 46.334 47.129 

2 Niaga 1 5.138 4.990 5.489 5.355 

3 Niaga 2 306 301 308 313 

4 Sosial Khusus 481 493 507 516 

5 Sosial Umum 467 475 471 473 

6 Sekolah  326 331 338 311 

7 Pemerintahan  244 241 245 254 

Jumlah 52.776 53.202 53.692 54.387 

Sumber: Profil PDAM Kota Surakarta 2009 

Berdasarkan data pelanggan di atas, dapat dikatakan bahwa setiap 

tahun jumlah pelanggan PDAM Surakarta selalu bertambah. Pada tahun 2005 

pelanggan PDAM sebanyak 52.776 Sambungan Rumah dan pada tahun 2006 

meningkat menjadi 53.202 Sambungan Rumah, peningkatannya sebanyak 426 

pelanggan. Sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 53.692 

Sambungan Rumah, selisih pelanggan dari tahun 2006 yaitu 490 orang. Dari 

tahun 2007 ke tahun 2008 pelanggan PDAM Surakarta mengalami 

peningkatan paling banyak, yaitu sebesar 695 orang. Dengan semakin 

bertambahnya pelanggan, semakin meningkat pula air bersih yang 

didistribusikan. 
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Air yang didistribusikan oleh PDAM Surakarta terbukti belum mampu 

memenuhi kebutuhan air para pelanggannya karena masih ditemukannya 

daerah-daerah yang mengalami kekurangan air pada saat jam-jam pemakaian 

padat. Selain itu juga ditemukan tingkat kehilangan air yang cukup tinggi 

hingga mencapai 39,26 %. Produksi dan tingkat kehilangan air di PDAM 

Surakarta dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel I.2 

Produksi dan Distribusi Air PDAM Surakarta Tahun 2005-2008 

 

No Uraian Tahun 
2005 

Tahun 
2006 

Tahun 
2007 

Tahun 
2008 

1 
Produksi 
Air (M3) 22.954.286 23.825.307 25.902.099 25.392.000 

2 Air terjual 
(M3) 

16.399.413 16.165.732 15.670.331 15.425.631 

3 Kehilangan 
Air (M3) 

6.554.873 7.659.575 10.231.768 9.966.369 

4 
Kehilangan 
Air (%) 28,84 30,69 38,01 39,26 

Sumber: Profil PDAM Kota Surakarta 2009 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa prosentase kehilangan air 

setiap tahunnya selalu meningkat. Pada tahun 2005 prosentase kehilangan 

airnya adalah 28,84 %, tahun 2006 30,69 %, tahun 2007 38,01 % dan tahun 

2008 39,26%. Dengan semakin meningkatnya prosentase kehilangan air yang 

tidak diimbangi dengan jumlah air yang terjual, maka dapat disimpulkan 

bahwa PDAM Surakarta mengalami masalah dalam mendistribusikan airnya. 

PDAM Surakarta dalam mendistribusikan air bersih mengalami beberapa 
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permasalahan. Masalah-masalah yang ada dalam pendistribusian air bersih di 

PDAM Surakarta dapat dilihat dari tabel berikut:  

Tabel I.3 

Jumlah Keluhan Distribusi Air di PDAM Bulan Januari s/d April 2009 

No Bulan 
Keluhan 

Air Keruh/Air 
Kotor 

Air Mati/Air 
Macet Pipa Bocor Meter Air 

1 Januari 12 92 95 93 

2 Februari 19 128 86 115 

3 Maret 17 101 130 120 

4 April 11 98 124 110 

Jumlah 59 419 435 438 

Sumber: Bidang Distribusi PDAM Surakarta 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan dalam bagian 

distribusi PDAM Surakarta mulai bulan Januari sampai dengan April adalah 

adanya keluhan pelanggan mengenai air yang keruh atau air kotor sebanyak 59 

pelanggan, keluhan mengenai air mati atau macet sebanyak 419 pelanggan, 

keluhan adanya kebocoran pada pipa sebanyak 435 pelanggan dan keluhan 

mengenai meter air sebanyak 438 pelanggan. Keluhan pelanggan paling 

banyak adalah keluhan mengenai meter air dan kebocoran pada pipa. 

Keluhan-keluhan di atas terjadi disebabkan karena pada musim 

kemarau debit air cenderung menurun yang berarti supplai air bersih kepada 

pelanggan akan berkurang. Kondisi inilah yang menyebabkan seringnya air 

tidak mengalir dan menghambat proses pendistribusian air bersih. Penyebab 
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lainnya adalah karena kondisi pipa yang relatif sudah berumur, maka tingkat 

kebocoran yang disebabkan kerusakan pipa akan relatif tinggi sehingga 

pendistribusian air tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. 

Dengan cakupan daerah pelayanan yang cukup luas dan pelanggan 

yang bertambah setiap tahunnya, PDAM Surakarta dituntut untuk selalu 

tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan akan air bersih yang memenuhi 

standard, walaupun ternyata pelanggan masih sering mengeluhkan pelayanan 

distribusi air yang diberikan oleh PDAM Surakarta. Berdasarkan penjelasan di 

atas, penulis tertarik meneliti pelayanan distribusi air bersih di PDAM 

Surakarta khususnya mengenai daya tanggap dan kehandalan petugas dalam 

menangani keluhan-keluhan pelayanan distribusi air bersih serta faktor apa 

saja yang mempengaruhi pelayanan distribusi air bersih.  

B. PERUMUSAN MASALAH. 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka 

penulis mencoba merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah daya tanggap dan kehandalan petugas dalam menangani 

keluhan pelayanan distribusi air bersih di PDAM Surakarta? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan distribusi air bersih di 

PDAM Surakarta? 
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C. TUJUAN PENELITIAN. 

1. Tujuan Operasional: 

a. Untuk mengetahui daya tanggap dan kehandalan petugas dalam 

menangani keluhan pelayanan distribusi air bersih di PDAM 

Surakarta. 

b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan 

distribusi air bersih di PDAM Surakata. 

2. Tujuan fungsional: 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi PDAM 

Surakarta dalam meningkatkan pelayanan distribusi air bersih. PDAM bisa 

mengetahui persepsi pelanggan tentang pelayanan yang diberikan. Hal 

tersebut bisa berdampak pada terpenuhinya harapan pelanggan untuk 

mendapatkan air bersih dengan pelayanan yang memuaskan. 

3. Tujuan Individual: 

Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN. 

1. Memberikan gambaran mengenai daya tanggap dan kehandalan petugas 

dalam menangani keluhan pelayanan distribusi air bersih serta faktor apa 

saja yang mempengaruhi pelayanan distribusi air bersih di PDAM 

Surakarta. 
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2. Memberi sumbangan yang berharga yang berupa saran untuk dijadikan 

bahan pertimbangan bagi PDAM Surakarta dalam meningkatkan 

pelayanannya. 

 

E. KAJIAN TEORI. 

1. Definisi Pelayanan. 

Pada dasarnya manusia dalam hidupnya pasti membutuhkan orang 

lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses pemenuhan kebutuhan 

melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan dengan 

pelayanan oleh H.A.S Moenir (1995:17). Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan 

Crosby mendefinisikan pelayanan sebagai produk-produk yang tidak kasat 

mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan 

menggunakan peralatan (dalam Ratminto dan Atik S.W, 2005:2). Definisi 

pelayanan secara lebih rinci dikemukakan oleh Gronroos (1990:27) 

sebagai berikut: 

“Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian 
aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat 
diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara 
konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang 
disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang 
dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 
konsumen/pelanggan.” 

 

Dalam Ensiklopedi Administrasi (1977:273) disebutkan bahwa 

pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan 

untuk mengamalkan atau mengabdikan diri. Dalam mendefinisikan 

pelayanan ini sering diidentikkan dengan jasa (service), seperti yang 
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dikemukakan oleh Fandy Tjiptono (1997:25), yang mengartikan jasa atau 

service adalah aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual, contohnya bengkel, kursus, lembaga pendidikan, jasa telkom, 

transportasi dan lain-lain. Kotler dalam Fandy Tjiptono (1997:23) 

mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat 

intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan 

sesuatu. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa definisi 

pelayanan adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan yang sifatnya tidak 

kasat mata (tidak dapat diraba) yang dilakukan untuk seseorang 

(pelanggan/konsumen) untuk mendapatkan sesuatu baik dalam bentuk 

barang maupun jasa. 

Pelayanan mempunyai sifat universal, artinya berlaku terhadap 

siapa saja yang menginginkannya. Berkaitan dengan fungsi Negara dalam 

memberikan pelayanan pada masyarakat maka timbul konsep pelayanan 

publik atau pelayanan umum. Pelayanan publik adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang/kelompok orang dengan landasan faktor material 

melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha 

memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya (H.A.S Moenir, 

1995:27). 

Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 adalah segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 
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publik (instansi pemerintah) sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Di dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 

disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan harus memenuhi beberapa 

prinsip sebagai berikut: 

1. Kesederhanaan adalah prosedurnya tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan dilaksanakan. 

2. Kejelasan adalah dalam hal pelayanan teknis dan administrasi, unit 

kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam 

melaksanakan pelayanan publik serta rincian biaya dan tata cara 

pembayaran. 

3. Kepastian waktu, yaitu dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 

telah ditentukan. 

4. Akurasi adalah produknya diterima dengan benar, tepat dan sah. 

5. Keamanan adalah proses dan produknya memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. 

6. Tanggung jawa, yaitu penyelenggara bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian persoalan yang timbul. 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana adalah tersedianya sarana dan 

prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai 

termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. 
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8. Kemudahan akses, yaitu tempat, lokasi, dan sarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau dan dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan adalah pemberi layanan harus 

bersikap disiplin, santun serta ikhlas. 

10. Kenyamanan adalah lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, 

nyaman, bersih, rapi serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas 

pendukung pelayanan. 

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standard 

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 

penerima pelayanan. Standard pelayanan merupakan ukuran yang 

dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati 

oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Menurut Keputusan MENPAN 

Nomor 63 Tahun 2003, standard pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: 

1. Prosedur Pelayanan, yaitu prosedur pelayanan yang dibakukan bagi 

pemberi/penerima layanan temasuk pengaduan. 

2. Waktu Penyelesaian, yaitu ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan. 

3. Biaya Pelayanan, yaitu biaya atau tarif termasuk rinciannya yang 

ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. 

4. Produk Pelayanan, yaitu hasil layanan yang akan diterima sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
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5. Sarana dan Prasarana, yaitu penyediaan sarana dan prasarana 

pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan. 

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan yaitu, ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku 

yang dibutuhkan. 

Pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan tentu mendambakan 

pelayanan yang baik. Lebih lanjut H.A.S Moenir (1995:41) 

mengungkapkan perwujudan pelayanan yang didambakan adalah: 

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan 

yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang terkadang dibuat-buat. 

2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu atau sindiran yang 

mengarah pada permintaan sesuatu baik dengan alasan untuk dinas 

maupun kesejahteraan. 

3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap 

kepentingan yang sama, tertib, dan tidak pandang bulu. 

4. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan 

suatu masalah yang tidak dapat terelakkan hendaknya diberitahukan, 

sehingga tidak menunggu-nunggu sesuatu yang tidak menentu. 

Pengukuran kinerja pelayanan publik seringkali tertukar dengan 

pengukuran kinerja pelayanan pemerintah. Hal ini tidak lah terlalu 

mengherankan karena pada dasarnya pelayanan publik memang menjadi 

tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian, ukuran kinerja pemerintah 

dapat dilihat dari kinerjanya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



14 

Apabila suatu organisasi menyelenggarakan pelayanan dengan baik, maka 

kinerja organisasinya dapat dianggap baik. 

Di bawah ini adalah beberapa definisi mengenai penyelenggara 

pelayanan menurut beberapa ahli (dalam Shouming CHEN, Jie LI, dan 

Meijuan JIA, 2009:209): 

“Greenfield mentions that producer service mainly serves 
enterprises, non-profit organizations, and governments, 
rather than offering products and services to end users. 
Harrington and Lombard state that producer server offer 
intermediate services to enterprises. Stull and Madden 
suggest that producer service assists enterprises or 
organizations to offer other products or services, rather 
than providing services to private sectors or family 
sectors. The other definition focuses on services that 
producer service can offer.” 
 

Artinya: 
 

“Greenfield menyebutkan bahwa penyelenggara 
pelayanan sebagian besar melayani perusahaan-
perusahaan, organisasi-organisasi non-profit, dan 
pemerintah daripada menawarkan produk dan pelayanan 
untuk pengguna terakhir. Harrington dan Lombard 
mengatakan bahwa penyelenggara pelayanan 
menawarkan pelayanan menengah kepada perusahaan-
perusahaan. Stull dan Madden menyarankan bahwa 
penyelenggara pelayanan membantu perusahaan-
perusahaan atau organisasi-organisasi untuk menawarkan 
produk atau pelayanan, daripada menyediakan pelayanan 
untuk sektor swasta atau sektor keluarga. Definisi yang 
lain memfokuskan pada pelayanan yang bisa ditawarkan 
oleh penyelenggara pelayanan.” 
 

Menurut Daniels (dalam Shouming CHEN, Jie LI, dan Meijuan 

JIA, 2009:209) menyimpulkan beberapa klasifikasi penyelenggara 

pelayanan dan menyarankan bahwa penyelenggara pelayanan dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Kategori yaitu yang pertama adalah 
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proses pelayanan informasi yang melibatkan perbankan, asuransi, 

pemasaran, akunting, manajemen aset, periklanan dan keahlian mengedit 

informasi. Kategori yang kedua adalah pelayanan yang berhubungan 

dengan bisnis seperti penjualan, manajemen lalu lintas, listrik, peralatan 

dasar perbaikan serta peralatan perbaikan pelayanan untuk komunikasi. 

Kategori yang terakhir ditujukan untuk pelayanan pendukung personal 

seperti: kesejahteraan, persediaan makanan, perjalanan pribadi dan 

perumahan. 

Lenvinne (dalam Ratminto dan Atik S.W, 2005:175) 

mengungkapkan bahwa indikator pelayanan publik ada tiga, yaitu 

responsivitas (responsiveness) yaitu daya tanggap penyedia pelayanan 

terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan pelanggan; 

responsibilitas (responsibility) yaitu suatu ukuran yang menunjukkan 

seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan; dan yang 

terakhir akuntabilitas (accountability) yaitu suatu ukuran yang 

menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggara 

pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat. 

Sedangkan Zeithaml, Parasuraman & Berry (dalam Ratminto dan Atik 

S.W, 2005:175) mengungkapkan indikator pelayanan publik ada lima, 

yaitu: 

1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai dan sarana komunikasi. 
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2. Kehandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan secara akurat. 

3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk 

membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

4. Jaminan (assurance), yaitu pengetahuan dan kesopanan para pekerja 

dan kemempuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada 

pelanggan. 

5. Empati (emphaty), meliputi perlakuan atau perhatian pribadi yang 

diberikan penyedia pelayanan kepada pelanggan. 

Menurut Changping HU, Yang ZHAO, Mingjing GUO (2009:169) 

dalam jurnal yang berjudul “AHP and CA Based Evaluation of Website 

Information Service Quality: An Empirical Study on High-Tech Industry 

Information Center Web Portals” mengatakan bahwa: 

“The most well-known service quality instrument, 
SERVQUAL, was used to measure customer’s 
expectation and perception of service quality and has 
been adopted successfully in the information system field 
to measure information system service quality. 
SERVQUAL consists of reliability, responsiveness, 
empathy, assurance, and tangibility, among which, 
reliability, responsiveness, and empathy are considered as 
the factors relating to information service quality 
evaluation.” 
 

Artinya: 

“SERVQUAL adalah instrumen kualitas pelayanan yang 
paling terkenal yang digunakan untuk mengukur harapan 
dan persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan. Ini 
telah berhasil digunakan dalam bidang sistem informasi 
untuk mengukur kualitas pelayanan sistem informasi. 
SERVQUAL terdiri dari reliability (kehandalan), 
responsiveness (daya tanggap), emphathy (empati), 
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assurance (jaminan) dan tangibility (bukti langsung). Di 
antara kelima hal tersebut, kehandalan, daya tanggap dan 
empati dianggap sebagai faktor yang berhubungan 
dengan evaluasi kualitas pelayanan informasi.” 
 
 
Dalam memberikan pelayanan dibutuhkan interaksi yang baik 

antara petugas/pemberi layanan dengan pelanggan. Apabila pemberi 

layanan memberikan pelayanan dengan cara dan hasil yang baik, maka 

akan menimbulkan kesan yang baik pula. Pelanggan akan merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan. Empat unsur pokok dalam memberikan 

pelayanan yang memuaskan menurut Elhaitammy (dalam Fandy Tjiptono, 

2002:58) adalah kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan. 

Zeithamal (dalam Rafia NAZ, 2009:193) mengatakan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah perbedaan antara persepsi dari pengalaman pelayanan 

publik dan harapan terhadap pelayanan publik. Dalam jurnal yang berjudul 

E-Governance for Improved Public Service Delivery in Fiji, Rafia NAZ 

(2009:193) mengatakan bahwa: 

“To measure the perception of public service experience 
and expectations, the same three variables, effectiveness, 
efficiency and equity will be used. The measures of 
expectations and perceptions of the service experience 
tend to focus on a relatively small number of very 
specific factors, such as how long customers wait to be 
served etc.” 

 
Artinya: 

“Untuk mengukur persepsi dari pengalaman dan harapan 
terhadap pelayanan publik, variabel yang digunakan 
adalah efektivitas, efisiensi dan keadilan. Ukuran harapan 
dan persepsi  pengalaman pelayanan publik cenderung 
terfokus dalam faktor-faktor spesifik seperti: berapa lama 
pelanggan menunggu untuk dilayani.” 
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang 

diberikan diharapkan bisa memberikan kepuasan terhadap masyarakat 

karena tidak ada gunanya menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas 

bila tidak dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan, dengan 

demikian dapat menciptakan dan mempertahankan pelanggan. 

Berdasarkan definisi pelayanan, indikator-indikator dan standard 

pelayanan publik di atas, maka indikator yang digunakan pada penelitian 

tentang pelayanan, khususnya terhadap keluhan pelayanan distribusi air 

bersih di PDAM Surakarta adalah sebagai berikut: 

1. Daya tanggap (responsiveness), yaitu kemampuan pegawai dalam 

membantu dan memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan cepat 

dan tepat. Pegawai pelayanan harus memberikan perhatian terhadap 

apa-apa yang diharapkan pelanggan. Daya tanggap menyangkut 

pengetahuan, kesopanan dan kemampuan mereka dalam memberikan 

pelayanan sehingga apa yang dilakukan menimbulkan kepercayaan dan 

keyakinan dari pelanggannya. 

2. Kehandalan (reliability), yaitu kemampuan pegawai dalam 

melaksanakan pelayanan dengan segera, akurat dan memuaskan. Hal 

ini mencakup kemampuan dalam hal ketepatan waktu pegawai dalam 

menyelesaikan permasalahan distribusi air bersih. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua indikator pelayanan 

yaitu indikator daya tanggap dan kehandalan karena dalam penelitian ini 
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fokus utama kajiannya adalah membahas mengenai keluhan pelayanan 

distribusi air bersih di PDAM Surakarta. 

 

2. Definisi Distribusi Air Bersih. 

Distribusi adalah pemindahan tempat barang atau jasa dari 

produsen ke konsumen (Manullang, 2002:12). Sebuah sistem distribusi 

yang efisien akan mengurangi modal yang terikat dalam bahan mentah dan 

barang jadi yang belum terjual. Distribusi terlaksana karena adanya 

penyedia jasa-jasa. Penyedia listrik atau air harus memiliki suatu jaringan 

untuk membawa jasa tersebut kepada pengguna/konsumen. Menurut 

Danfar (2009) yang dimaksud dengan distribusi adalah suatu proses 

penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para 

pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses 

distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, 

tempat, dan pengalihan hak milik. 

Pengertian air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan 

sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat 

diminum setelah dimasak (http://digilib-ampl.net). Jadi, Pelayanan 

distribusi air bersih adalah proses pemenuhan kebutuhan air yang 

digunakan untuk keperluaan sehari-hari yang diselenggarakan oleh pihak 

PDAM Surakarta sebagai penyedia pelayanan untuk para konsumen 

mereka yang disebut dengan pelanggan. 
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Bagi manusia, air bersih merupakan kebutuhan mutlak. Sepanjang 

hidupnya manusia tidak akan pernah lepas dari kebutuhan akan air bersih. 

Air bersih ini mempunyai fungsi yang banyak bagi manusia mulai dari 

kebutuhan untuk mandi, minum, mencuci, memasak dan keperluan 

lainnya. Oleh karena itu kebutuhan air bersih harus tercukupi setiap 

harinya, baik dari segi jumlah maupun mutunya. Dengan demikian air 

yang dikonsumsi harus memenuhi standard kesehatan agar tidak 

membahayakan jiwa. Pentingnya peranan air bersih bagi kehidupan 

manusia menyebabkan pelayanan distribusi air bersih mempunyai arti 

yang penting pula. Dengan pelayanan yang baik, maka pelanggan akan 

terpenuhi kebutuhan air bersih, baik dari segi jumlah maupun mutunya 

sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

 

3. Faktor yang mempengaruhi pelayanan.  

Pelayanan oleh suatu lembaga ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan publik. Oleh karena pelayanan tersebut berhubungan dengan 

kepentingan orang banyak, maka proses yang harus dilewati tidak mudah. 

Dalam proses pelayanan tersebut terdapat faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelayanan yang bisa disebut sebagai faktor yang 

mempengaruhi suatu pelayanan. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik tidaknya suatu 

pelayanan. Pengaruh di sini bisa bersifat positif atau bisa disebut sebagai 

faktor pendukung jika adanya faktor tersebut dapat meningkatkan 
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pelayanan dan sebaliknya bisa pula menghambat atau menjadi tantangan 

jika faktor tersebut tidak mendukung. Selanjutnya H.A.S Moenir 

(1995:88) menyebutkan faktor tersebut adalah: 

1. Kesadaran: suatu proses berpikir melalui metode renungan, 

pertimbangan dan perbandingan sehingga menghasilkan keyakinan, 

ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwanya sebagai 

pangkal tolak untuk perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan 

kemudian. 

2. Aturan: perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang. 

Manusia bisa menjadi subjek maupun objek aturan. 

3. Organisasi: fungsi pelayanan baik dalam bentuk struktur maupun 

mekanismenya yang akan berperan dalam mutu dan kelancaran 

pelayanan. Di dalam organisasi terdapat sistem, prosedur dan metode 

yang berfungsi sebagai tata cara kerja agar pelaksanaan pekerjaan 

dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. 

4. Pendapatan: seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga 

dan pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau organisasi 

baik dalam bentuk uang maupun fasilitas. 

5. Kemampuan dan keterampilan: kemampuan merupakan suatu yang 

perlu dikuasai dalam manajemen organisasi. Tiga jenis kemampuan 

dasar yang dmiliki orang-orang dalam organisasi agar bisa berdaya 

guna dan berhasil, yaitu: kemampuan teknik (technical skill), 

kemampuan bersifat manusiawi (human skill) dan kemampuan 
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membuat konsepsi (conceptual skill). Adanya kemampuan tersebut 

perlu didukung dengan keterampilan yang memadai, sehingga 

pelaksanaan tugas atau pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. 

6. Sarana pelayanan: segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan 

fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama, alat pembantu atau 

penunjang pelaksanaan pekerjaan dan juga berfungsi sosial dalam 

rangka memenuhi kepentingan orang-orang yang berhubungan dengan 

organisasi tersebut. 

 

F. KERANGKA PEMIKIRAN. 

Dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan mengenai proses berpikir 

peneliti dalam rangka mengadakan penelitian tentang pelayanan khususnya 

keluhan pelayanan distribusi air bersih di PDAM Surakarta. Adapun kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dibuat bagan sebagai berikut: 
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Bagan I.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pelayanan distribusi air bersih merupakan salah satu pelayanan yang 

ada dalam PDAM Surakarta. Dalam pelaksanaannya masih banyak keluhan 

mengenai pelayanan distribusi air bersih. Keluhan tersebut antara lain adanya 

air yang keruh atau kotor, air mati atau macet, adanya kebocoran pada pipa 

dan masalah meter air. Dalam hal ini, penulis akan memfokuskan kajian 

penelitian terhadap dua indikator pelayanan, yaitu indikator daya tanggap dan 

kehandalan petugas. Dalam pelayanan, tentunya akan ditemui beberapa faktor 

yang mempengaruhi. Hal ini juga menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. 

 

 

 

Pelayanan distribusi air bersih 
PDAM Surakarta: 
1. Daya Tanggap 
2. Kehandalan 

Faktor yang mempengaruhi 
Pelayanan Distribusi Air Bersih 

Keluhan Pelayanan 
Distribusi Air Bersih 
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G. METODOLOGI PENELITIAN. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Menurut H. B. Sutopo (2002:110) dalam penelitian deskriptif 

kualitatif studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan 

mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi 

menurut apa adanya di lapangan studinya. Penelitian ini berusaha 

menggambarkan mengenai daya tanggap dan kehandalan petugas PDAM 

Surakarta dalam menangani keluhan pelayanan distribusi air bersih 

terhadap pelanggannya serta menggambarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelayanan. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor PDAM Surakarta yang 

beralamatkan di Jalan Adi Sucipto No 143 57145 Telp (0271) 7120465 

Fax (0271) 712536 karena PDAM Surakarta adalah institusi pemerintah 

yang berwenang dalam pendistribusian pelayanan air bersih yang 

diberikan kepada pelanggan. 

Alasan pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan: 

a. Berdasarkan hasil pra survey dan studi dokumentasi ditemukan 

beberapa data mengenai keluhan dari pelanggan tentang pelayanan 

distribusi air bersih di PDAM Surakarta. 
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b. PDAM Surakarta merupakan satu-satunya institusi pemerintah yang 

melayani pendistribusian air bersih di Kota Surakarta. 

 

3. Teknik Cuplikan (Sampling) 

Teknik cuplikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Menurut Goetz dan LeCompte dalam bukunya H. B. 

Sutopo (2002:56) yang dimaksud dengan purposive sampling atau 

criterion based selection adalah peneliti akan memilih informan yang 

dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan 

dapat dipercaya menjadi sumber data yang mantap yang mempunyai 

keterkaitan dengan hal yang akan diteliti, mengetahui dan terlibat langsung 

maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini, informan yang dianggap representatif untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu: 

1. Kepala Bidang Distribusi air PDAM Surakarta 

2. Kepala Bidang Langganan PDAM Surakarta 

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian PDAM Surakarta 

4. Pegawai Bidang Distribusi PDAM Surakarta 

5. Beberapa pelanggan di PDAM Surakarta 

 

4. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2002:112) sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, 
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selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata 

atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan 

sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan utama atau 

melalui rekaman audio tapes atau foto. Pencatatan sumber data utama 

melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari 

kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, 

kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa 

bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. 

Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder (Sugiyono, 2008:156). Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama secara 

langsung yaitu para informan yang berkaitan dengan masalah yang 

ingin dikaji dalam penelitian. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain seperti 

catatan statistik (Data statistik keluhan pelanggan mengenai pelayanan 

distribusi air bersih), laporan kerja (Laporan Pendistribusian Air 

Bersih), dokumen-dokumen (Dokumen Peraturan Direksi PDAM 

Surakarta mengenai Organisasi dan Tata Kerja PDAM Surakarta), dan 

sumber-sumber lainnya seperti internet (Data Jumlah dan Jenis 

pelanggan yang masih aktif di PDAM Surakarta). 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara: teknik wawancara merupakan salah satu pengumpulan 

data melalui tanya jawab dengan informan atau pejabat dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang dibagi menjadi tiga aspek, 

yaitu mengenai daya tanggap, kehandalan dan faktor yang 

mempengaruhi pelayanan. 

b. Observasi: teknik ini dilakukan dengan cara mendatangi lokasi 

penelitian untuk melihat secara langsung mengenai kegiatan yang ada 

dan sedang berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan observasi tak 

berperan atau teknik observasi non partisipasi, dimana peneliti tidak 

terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek 

penelitian. Peneliti mengamati bagaimana sikap petugas PDAM dalam 

menanggapi keluhan pelanggan yang berhubungan dengan distribusi 

air bersih dan mengamati keberadaan sarana dan prasarana loket 

keluhan pelanggan. 

c. Mengkaji dokumen dan arsip: teknik pengumpulan data dengan cara 

mencatat dokumen-dokumen (Dokumen Pendistribusian Air Bersih di 

PDAM Surakarta, Dokumen Peraturan Direksi PDAM Surakarta 

mengenai Organisasi dan Tata Kerja PDAM Surakarta) dan mengkaji 

arsip (Arsip Keluhan Pelanggan mengenai distribusi air bersih).  
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6. Validitas Data 

Validitas data dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa data yang 

diperoleh dalam penelitian sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Untuk 

menjamin kevaliditasannya penulis menggunakan cara trianggulasi data 

atau menurut Patton sering disebut sebagai trianggulasi sumber (dalam 

H.B Sutopo, 2002: 79). Trianggulasi sumber artinya adalah bahwa untuk 

mendapatkan data tidak hanya diambil dari satu sumber melainkan diambil 

dari beberapa sumber. Hal ini dimaksudkan untuk mengecek kebenaran 

data tersebut dengan cara membandingkan data sejenis yang diperoleh dari 

sumber lain. 

Dalam penelitian ini, penulis membandingkan data-data yang 

diperoleh mengenai keluhan distribusi air bersih yang ada di lapangan 

dengan data-data yang ada di Bidang langganan dan Bidang Distribusi. 

 

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan model analisis interaktif karena dalam penelitian ini 

perjalanan pengumpulan data dan analisisnya berjalan bersamaan, 

membuat perjalanan penelitian mengalir menentukan arah dan semakin 

mantap sampai pengumpulan data dirasakan bisa menghasilkan data 

selengkap-lengkapnya yang berlangsung seperti halnya siklus. Menurut H. 

B. Sutopo (2002:96) dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Bagan I.2 

Model Analisis Data Interaktif 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(H. B. Sutopo, 2002:96) 
 

 

Komponen dalam model analisis data interaktif yaitu: 

pengumpulan 
data 

reduksi 
data 

penarikan 
simpulan/
verifikasi 

sajian 
data 
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a. Reduksi Data merupakan proses seleksi, pemfokusan dan 

penyederhanaan data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, 

penulis menyeleksi data-data keluhan pelanggan yang didapatkan di 

lapangan, Bidang Distribusi dan di Bidang Langganan, menyeleksi 

data jumlah dan jenis pelanggan yang masih aktif di PDAM Surakarta, 

menyeleksi laporan produksi dan distribusi air bersih, serta menyeleksi 

dokumen Peraturan Direksi PDAM Surakarta mengenai Organisasi 

dan Tata Kerja PDAM Surakarta. 

b. Sajian Data adalah merakit sekumpulan informasi secara tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan 

tindakan. Dengan sajian data dapat diketahui apa yang sedang terjadi 

dan memungkinkan untuk menganalisis dan mengambil tindakan lain. 

Kedalaman dan kelengkapan hasil analisis sangat ditentukan oleh 

kelengkapan sajian datanya. Data-data yang didapatkan selama 

penelitian dirakit dan disajikan oleh penulis menjadi sebuah laporan 

mengenai daya tanggap dan kehandalan pegawai dalam mengatasi 

keluhan pelayanan distribusi air bersih serta faktor apa saja yang 

mempengaruhi pelayanan tersebut. 

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi. Dari awal pengumpulan data, 

peneliti sudah harus memahami berbagai hal yang ditemui. Konklusi-

konklusi dibiarkan dan pada awalnya mungkin kurang jelas kemudian 

semakin meningkat secara eksplisit dan memiliki landasan yang 

semakin kuat. Simpulan terakhir tidak akan terjadi sampai pada waktu 
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proses pengumpulan data berakhir. Simpulan perlu diverifikasi agar 

cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh 

karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan 

pemantapan dan penelusuran data kembali dengan cepat. Verifikasi 

dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih mengembangkan 

penelitian atau dapat juga dengan melakukan replikasi dalam satuan 

data yang lain. Data-data yang telah disajikan mengenai daya tanggap 

dan kehandalan pegawai dalam mengatasi keluhan pelayanan distribusi 

air bersih serta faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan ditarik 

simpulannya dan diverifikasi agar bisa dipertanggungjawabkan oleh 

penulis. 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI 

 

 

A. Identitas Perusahaan 

1. Nama perusahaan : Perusahaan Daerah Air Minum Surakarta 

2. Alamat : JL. LU Adisucipto No 143 57145 Telp (0271) 

7120465 Fax (0271) 712536 

3. Dasar Hukum : Perda Kotamadya DATI II No 3 tahun 1977 tentang 

pendirian air minum Kotamadya sebagaimana yang 

telah diubah dengan Perda Kota Surakarta No 1 

tahun 2004. 

 

B. Sejarah berdirinya PDAM Surakarta 

Berdasarkan dokumen yang ada di PDAM Surakarta, sejarah 

berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum Surakarta adalah sebagai berikut: 

Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1929 mengadakan pembicaraan 

dengan pihak Keraton Kasunanan Surakarta mengenai pemanfaatan air yang 

terdapat di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, dimana daerah tersebut 

banyak terdapat sumber air, yaitu antara lain: Umbul Cokro, Nilo, dan 

Nganten. Dari sekian banyak terdapat sumber air diambil yang terbesar dan 

memenuhi persyaratan yaitu Umbul Ingas Cokro. 
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Untuk mempersiapkan pembangunan fasilitas air umum tesebut, 

diadakan perjanjian kerja sama antara dua pemerintah, yaitu Swapraja 

Kasunan dan Mangkunegaran dengan pemerintah Nederlandsch Indie. 

Bertindak sebagai wakil Sri Paduka Kanjeng Susuhunan Paku Buwono X 

dalam perjanjian adalah Raden Adipati Djoyo Negoro pepatih di Surakarta, 

sedangkan dari pemerintah Hindia Belanda adalah Max Betner Van Der Jogi. 

Pemegang dari perusahaan ini adalah Pemerintah Swapraja Nederlendsch. 

Pada masa itu, pimpinan perusahaan ini adalah dari Belanda yaitu Ir. JC. 

Doomberg. 

Dengan adanya perang Asia Timur, tentara Jepang mengambil alih 

kekuasaan di Indonesia dari pemerintah Belanda. Dengan demikian 

Peerusahaan Daerah Air Minum di Surakarta ini secara tidak langsung telah 

diambil alih oleh pemerintah Jepang yaitu dengan nama “SOLO SUIDO 

SYO”. 

Pada waktu dibawah kekuasaan Jepang ini, pemeliharaan dan 

perluasan Perusahaan Air Minum sama sekali tidak diadakan. Pemerintah 

Jepang tidak mempunyai perhatian sama sekali mengenai air minum, sehingga 

proses perusakan jaringan perpipaan semakin cepat dan perusahaan menjadi 

tidak dapat berkembang. 

Dengan berhasilnya bangsa Indonesia memproklamasikan 

kemerdekaannya, maka Pemerintah Republik Indonesia segera mengambil 

alih Perusahaan Air Minum dari kekuasaan Jepang. Nama “SOLO SUIDO 

SYO” diganti dengan “Kantor Air Minum Surakarta”. 
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Pada tahun 1960, Air minum Surakarta dikelola oleh Seksi Air Minum 

Dinas Penghasilan Daerah Kota Tingkat II Surakarta. Adapun beberapa 

peristiwa yang perlu dicatat oleh seksi air minum adalah: 

1. Tahun 1974 

Rehabilitasi pipa sepanjang 12.500 m dari Pasar Gedhe sampai dengan 

Panggung, Jebres. 

2. Tahun 1975 

Pipa transmisi yang melewati sungai Tulung telah putus dan 

penyambungnya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Dati II 

Surakarta. 

3. Tahun 1975 

Atas bantuan Colombo Plan dengan pelaksana tenaga ahli dari Selandia 

Baru telah mengadakan “Teec Proses” yaitu suatu proses perlakuan 

terhadap pipa dengan cara mengoroki pipa lama yang kemudian dilapisi 

semen. 

 

Status air minum sebagai suatu seksi dalam Dinas Penghasilan Daerah 

mengalami kesulitan dalam mendapatkan tambahan modal untuk perluasan, 

karena itu didirikanlah Perusahaan Daerah Air Minum Dati II Kota Surakarta 

pada tanggal 21 Mei  1977 melalui Perda No 3 tahun 1977. Pendirian PDAM 

ini juga disebabkan oleh tuntutan profesionalistis yang mendesak dalam 

pengelolaan pelayanan air minum kepada masyarakat. 
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Sebelum dikeluarkannya Perda tersebut, terlebih dahulu telah 

dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II 

Surakarta, sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah. Surat Keputusan ini 

dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 1976 dan mulai berlaku pada tanggal 

mulai ditetapkannya. Langkah tesebut sekaligus merupakan ketaatan atas 

Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1973 No. EKBANG B/3/11 dan 

tanggal 11 Juli 1974 No. EKBANG B/3/43 yang pada pokoknya 

mengharapkan dengan segera pembentukan Daerah Air Minum. 

 

C. Arah Perusahaan 

1. Tujuan Perusahaan: 

a. Melaksanakan pembangunan daerah. 

b. Melaksanakan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat serta ketenagakerjaan dalam perusahaan menuju 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

 

2. Visi Perusahaan: 

Menjadi salah satu PDAM yang terbaik di bidang pelayanan air minum 

dan air limbah melalui pengelolaan yang berwawasan lingkungan. 

 

3. Misi Perusahaan: 
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a. Memberikan pelayanan air minum dan air limbah kepada masyarakat 

secara berkesinambungan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. 

b. Meningkatkan kontribusi perusahaan pada Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

c. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. 

d. Melestarikan sumber air. 

 

D. Organisasi Pelaksana Perusahaan 

Organisasi Pelaksana Perusahaan merupakan organisasi pelaksana 

operasional perusahaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Umum atau 

Direktur Teknik. Organisasi Pelaksana Perusahaan terdiri dari: 

1. Direktur Umum membawahi: 

a. Bidang Langganan terdiri dari: 

1) Seksi Hubungan Langganan 

2) Seksi Data Langganan 

3) Seksi Rekening Langganan 

b. Bidang Keuangan terdiri dari: 

1) Seksi Anggaran 

2) Seksi Pembukuan 

3) Seksi Kas 

c. Bidang Aset terdiri dari: 

1) Seksi Perawatan Aset 
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2) Seksi Pengendalian Aset 

3) Seksi Kolam Renang Tirtomoyo 

2. Direktur Teknik membawahi: 

a. Bidang Produksi terdiri dari: 

1) Seksi Perencanaan Produksi 

2) Seksi Instalasi Produksi 

3) Seksi Sumber Air 

b. Bidang Distribusi terdiri dari: 

1) Seksi Perencanaan Distribusi 

2) Seksi Instalasi Distribusi 

3) Seksi Meter Air 

c. Bidang Limbah Cair terdiri dari: 

1) Seksi Perencanaan Limbah Cair 

2) Seksi Instalasi Limbah Cair 

3) Seksi Pengolahan Limbah Cair                                                                        

 

E. Organisasi Teknis Perusahaan 

Organisasi Teknis Perusahaan merupakan organisasi teknis operasional 

perusahaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 

Utama. 

Organisasi Teknis Perusahaan Terdiri dari: 

1. Inspektorat Perusahaan terdiri dari: 

a. Inspektorat Perusahaan Bidang Administrasi dan Keuangan 
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b. Inspektorat Perusahaan Bidang Teknik 

2. Penelitian dan Pengembangan Perusahaan terdiri dari: 

a. Penelitian dan Pengembangan Perusahaan Bidang Administrasi dan 

Keuangan 

b. Penelitian dan Pengembangan Perusahaan Bidang teknik 

3. Unit terdiri dari: 

a. Unit Hukum, Kelembagaan dan Kerjasama 

b. Unit Teknologi Sistem Informasi 

c. Unit Laboratorium 

 

F. Staf Ahli Perusahaan 

Staf Ahli Perusahaan merupakan unsur perbantuan perusahaan yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. 

Staf Ahli Perusahaan terdiri dari: 

1. Staf Ahli Perusahaan Bidang Administrasi dan Keuangan 

2. Staf Ahli Perusahaan Bidang teknik 

 

G. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi PDAM Surakarta tersusun sedemikian rupa 

dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan 

efisien guna mencapai tingkat pelayanan kepada pelanggan air minum yang 

diharapkan akan sangat memuaskan. 
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Bagan II.1 

Struktur Organisasi PDAM Surakarta 
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Penulis akan menjelaskan tugas dan wewenang Bidang Distribusi 

secara terperinci. Bidang Distribusi merupakan salah satu bidang yang 

terdapat di PDAM Surakarta yang bertugas mengurusi dan mengatur 

penyaluran air kepada pelanggan yang berada di Wilayah Surakarta dan 

sekitarnya. Dalam Bidang Distribusi terdapat tiga seksi yang akan dijelaskan 

lebih lanjut di bawah ini: 

1. Seksi Perencanaan Distribusi mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Melaksanakan administrasi Seksi Perencanaan Distribusi. 

b. Menyusun program dan rencana kerja Seksi Perencanaan Distribusi. 

c. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perencanaan 

distribusi. 

d. Melaksanakan survey dan pengukuran dalam rangka perencanaan 

distribusi. 

e. Menyusun anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan dalam rangka 

perencanaan distribusi. 

f. Menentukan penggunaan peralatan yang paling sesuai ditinjau dari 

segi kualitas standard dan harga dalam rangka perencanaan distribusi. 

g. Membuat, memelihara, menyimpan dan menggandakan gambar 

perencanaan distribusi. 
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h. Merencanakan pembuatan, penggantian, penambahan dan perluasan 

instalasi distribusi. 

i. Melaksanakan perencanaan pemasangan sambungan baru air minum. 

j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain. 

2. Seksi Instalasi Distribusi mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Melaksanakan administrasi Seksi Instalasi Distribusi. 

b. Menyusun program kerja dan rencana kerja Seksi Instalasi Distribusi. 

c. Melaksanakan penyambungan dan pemutusan instalasi distribusi. 

d. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan kerusakan/gangguan 

instalasi distribusi. 

e. Melaksanakan pengoperasian serta menjamin kelancaran dan 

berfungsinya operasional instalasi distribusi. 

f. Melaksanakan pemantauan dan pengecekan instalasi distribusi. 

g. Melaksanakan pembuatan, penggantian, penambahan dan perluasan 

instalasi distribusi. 

h. Melaksanakan pengendalian kebocoran air pada instalasi distribusi. 

i. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan teknik 

distribusi. 

j. Melaksanakan pemasangan sambungan baru air minum. 

k. Menjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitas distribusi air minum. 

l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain. 

3. Seksi Meter Air: 

a. Melaksanakan administrasi Seksi Meter Air. 
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b. Menyusun program kerja dan rencana kerja Seksi Meter Air. 

c. Melaksanakan administrasi meter air. 

d. Melaksanakan kegiatan rotasi meter air, meliputi: 

1) Melaksanakan pemantauan dan pengecekan kondisi meter air. 

2) Melaksanakan penggantian meter air. 

3) Mempersiapkan meter air yang akan diganti. 

4) Melaksanakan evaluasi dan analisa meter air. 

5) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan teknik 

rotasi meter air. 

e. Melaksanakan kegiatan penyegelan meter air, meliputi: 

1) Melaksanakan pemantauan dan pengecekan segel meter air. 

2) Melaksanakan penyegelan meter air dan memasang kembali segel 

meter air. 

3) Melaksanakan pemasangan meter air beserta rangkaiannya. 

4) Mempersiapkan meter air beserta rangkaiannya yang akan 

dipasang. 

5) Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan segel meter air. 

6) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan teknik 

segel meter air. 

f. Melaksanakan kegiatan bengkel meter, meliputi: 

1) Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan meter air. 

2) Melaksanakan tera meter air. 
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3) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan teknik 

bengkel meter air. 

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain. 

 

H. Prosedur Keluhan Pelayanan Distribusi Air Bersih di PDAM Surakarta 

Prosedur menyampaikan keluhan yang dilakukan oleh pelanggan 

PDAM kepada pihak PDAM Surakarta adalah sebagai berikut: 

 

 

Bagan II.2 

Prosedur Keluhan Pelayanan Distribusi Air Bersih 

di PDAM Surakarta 

 

 

 

 

 

 

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa pelanggan melaporkan 

keluhannya kepada pihak PDAM Surakarta melalui Bidang Langganan 

terlebih dahulu, keluhan disampaikan secara langsung dengan datang sendiri 

maupun melalui telepon yang akan diterima oleh Operator Bidang Langganan. 

Bidang Langganan menerima keluhan yang disampaikan pelanggan dan 

Pelanggan Bidang Langganan 

Bidang Distribusi 
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mengelompokkan permasalahan tersebut. Jika keluhan tersebut berhubungan 

dengan Bidang Distribusi, maka Bidang Langganan akan memberitahukan 

keluhan pelanggan beserta data pelanggan yang lengkap dengan menyebutkan 

nama dan alamat lengkap pelanggan agar Bidang Distribusi bisa segera 

mendatangi rumah pelanggan untuk memeriksa keluhan dan memperbaiki 

kerusakan. Setelah Bidang Distribusi selesai memeriksa dan memperbaiki 

kerusakan yang dikeluhkan pelanggan, maka Bidang Distribusi harus 

melaporkan kepada Bidang Langganan bahwa masalah tersebut telah 

dikerjakan. 

I. Jumlah Pegawai PDAM Surakarta berdasarkan Status dan Tingkat 

Pendidikan 

Di bawah ini adalah tabel jumlah pegawai PDAM Surakarta 

berdasarkan statusnya: 

 

Tabel II.1 

Jumlah Pegawai PDAM Surakarta Berdasarkan Status 

No Bagian/Jabatan 
Status 

Jumlah Tetap 
(Orang) 

Tidak Tetap 
(Orang) 

1 Direktur       3 -      3 

2 Inspektorat Perusahaan       6       1      7 

3 Bidang Umum  

 a. Seksi Langganan     37 3    40 

 b. Seksi Keuangan     54 18    72 

 c. Seksi Aset     19 8    27 

4 Bidang Teknik  
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 a. Seksi Limbah Cair     15 7    22 

 b. Seksi Distribusi     43 23    66 

 c. Seksi Produksi     49 24    73 

5 Staf Ahli Perusahaan     21 3    24 

6 
Penelitian & Pengembangan 

Perusahaan 
      7 4    11 

7 Unit Perusahaan     23 4    27 

8 Sekretariat Perusahaan     11 3    14 

9 Cabang Wilayah Utara     46 18    64 

10 Satpam      12 7    19 

Jumlah   346 123  469 

Sumber: PDAM Surakarta 

Berdasarkan tabel II.1 tentang Jumlah Pegawai PDAM berdasarkan 

Status pegawai yang berada diatas, dapat diketahui bahwa pegawai PDAM 

Surakarta terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Jumlah pegawai 

tetap dari PDAM Surakarta adalah 346 orang dari jumlah total sebanyak 469 

orang, selebihnya adalah pegawai tidak tetap atau yang biasa disebut sebagai 

pegawai kontrakan, yaitu sebanyak 123 orang. Hal ini dapat diartikan bahwa 

dari keseluruhan jumlah pegawai PDAM Surakarta, jumlah pegawai tidak 

tetapnya lebih  banyak daripada jumlah total pegawai. 

Komposisi pegawai PDAM berdasarkan tingkat pendidikan dapat 

dilihat melalui tabel di bawah ini: 

 

 

Tabel II.2 

Pegawai PDAM Surakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
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No Pendidikan 
Status 

Jumlah 
Tetap Tidak Tetap 

1  S2 dan S3 4          -        4 

2 Sarjana/S1 92        27    119 

3 Sarjana Muda/D3 21        15      36 

4 SLTA 169        47    216 

5 SLTP 32          5      37 

6 SD 28        29      57 

Jumlah 346      123    469 

Sumber: PDAM Surakarta 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan pegawai PDAM 

Surakarta, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap adalah lulusan dari 

SLTA yaitu berjumlah 216 orang. Secara terperinci, pegawai tetap lulusan 

SLTA berjumlah 169 orang, sedangkan pegawai tidak tetapnya berjumlah 47 

orang. Terbanyak kedua setelah lulusan dari SLTA adalah lulusan Sarjana/S1 

yang jumlahnya mencapai 119 orang. 

 

J. Jenis-jenis pengelompokan pelanggan PDAM Surakarta 

Penulis akan menjelaskan jenis-jenis pengelompokan pelanggan yang 

ada di PDAM Surakarta, yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

 

Tabel II.3 

Jenis Pengelompokan Pelanggan PDAM Surakarta 

No Kelompok Pelanggan 
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Pelanggan 

1 I 
Sosial Umum (S1) 

Sosial Khusus (S2) 

2 II 

Rumah Tangga 1 (R1) 

Rumah Tangga 2 (R2) 

Rumah Tangga 3 (R3) 

Rumah Tangga 4 (R4) 

3 III 
Sekolah (P1) 

Pemerintahan (P2) 

4 IV 
Niaga 1 (N1) 

Niaga 2 (N2) 

Sumber: PDAM Surakarta 

Berdasarkan kelompok-kelompok pelanggan yang ada di atas, dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kelompok I terdiri dari: 

a. Sosial Umum (S1), meliputi: Hydrant Umum, KM/WC Umum Non 

Komersil dan Terminal Air.  

b. Sosial Khusus (S2), meliputi: Panti Asuhan, Yayasan Sosial dan 

Tempat Ibadah. 

 

2. Kelompok II terdiri dari: 

a. Rumah Tangga 1 (R1) adalah rumah tangga dengan tipe < 21 m2 

b. Rumah Tangga 2 (R2) adalah rumah tangga dengan tipe ≥ 21 m2 

c. Rumah Tangga 3 (R3) adalah rumah tangga dengan kegiatan usaha 

kecil yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan atau rumah 

tangga yang berada pada lokasi pengembangan pelayanan, seperti: 
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Wartel ≤ 3 KBU, Warung Rokok, Warung Makan (tidak permanen), 

Toko Kecil (tanpa identitas nama toko), Usaha Indekos/Asrama ≤ 3 

kamar, Penjahit (tidak mempunyai karyawan), Salon (tidak 

mempunyai karyawan) dan Laundry (sebagai pengepul). 

d. Rumah Tangga 4 (R4) adalah rumah tangga dengan kegiatan usaha 

yang berada di Jalan Kota atau Jalan Propinsi atau Jalan Nasional dan 

atau rumah tangga yang terletak pada lokasi perumahan yang 

ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan tipe ≥54 m2 dan atau 

rumah tangga yang berada pada lokasi pengembangan pelayanan, 

seperti: Wartel ≥ 3 KBU, Warung Rokok, Warung Makan (tidak 

permanen), Toko Kecil (tanpa identitas nama toko), Usaha 

Indekos/Asrama ≥ 3 kamar, Penjahit (tidak mempunyai karyawan), 

Salon (tidak mempunyai karyawan) dan Laundry (sebagai pengepul). 

 

3. Kelompok III terdiri dari: 

a. Sekolah (P1) meliputi: Play Group, Taman Kanak-Kanak (TK), 

Sekolah Dasar (SD) atau Sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

atau Sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sederajat dan 

Perguruan Tinggi (Akademi, Institut, Sekolah Tinggi, Universitas) atau 

Sederajat. 

b. Pemerintahan (P2) meliputi: sarana milik Instansi Pemerintah, sarana 

milik Instansi kepolisian, dan sarana milik Instansi TNI. 
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4. Kelompok IV terdiri dari: 

a. Niaga 1 (N1) meliputi: BUMD, praktek dokter (Umum, Spesialis, 

Gigi, Hewan), kantor profesi (Notaris, PPAT, Pengacara, Penasihat 

Hukum, Akuntan Publik, Psikolog, Konsultan Tanah, Konsultan Pajak, 

Kontraktor, Konsultan Bangunan), Lembaga/Yayasan/Organisasi Non 

Sosial, Rumah Makan, praktek bidan, Apotek dan Toko Obat, Salon, 

Rias Pengantin, Potong Rambut, Asrama/Indekost, Studio Photo, 

Optical, Losmen, Hotel Non Bintang, Catering, Panti Pijat, Gedung 

Olah Raga, Stasiun Radio Swasta, Penjahit/Konveksi, Sanggar 

Kebugaran, KM/WC yang dikomersilkan, Travel Agent, Bus, Kereta 

Api, Pesawat Terbang, Kapal Laut, Biro Perjalanan, Kursus, Usaha 

Persewaan Sepeda Motor/mobil, Warung Air, Laundry/Binatu, 

Bengkel dan Tempat Cucian Sepeda Motor, Home Stay dan Warnet. 

b. Niaga 2 (N2) meliputi: BUMN, Kantor Instansi Swasta (Bank, 

Asuransi, Koperasi, Lembaga Pembiayaan/Leasing, Developer, 

Pemasaran, Distributor), Badan Usaha Swasta baik Badan yang tidak 

berbentuk Badan Hukum maupun yang berbentuk Badan Hukum, 

Dealer Sepeda Motor dan Dealer Mobil, Rumah Sakit dan Klinik 

Swasta, Hotel Berbintang, Restaurant, Gedung Pertemuan, Balai 

Pengobatan, Laboratorium Swasta, Tempat Hiburan (Billiard, 

Karaoke, Pub, Diskotik, Kafe, Bioskop), Bengkel dan Tempat Cucian 

Mobil, Pompa Bensin, Percetakan, Toserba, Supermarket, Plaza, 

Swalayan, Mall, Mega Mall, Super Mall, Lembaga Pendidikan, Usaha 
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Peternakan, Pabrik, Usaha Air Mineral, Usaha Air Minum Isi Ulang, 

Kolam Renang Swasta, Stasiun Televisi Swasta, Kantor Penerbitan 

Surat Kabar dan Majalah dan Gedung Pertunjukan. 

 

K. Jangkauan Wilayah Distribusi PDAM Surakarta 

PDAM Surakarta melayani kebutuhan air bersih seluruh masyarakat 

kota Surakarta yang mencakup lima kecamatan dan wilayah luar kota 

Surakarta. Jangkauan Wilayah PDAM Surakarta dibagi empat, yaitu: 

a. Wilayah Utara, meliputi Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres 

yang masing-masing terdiri dari 13 Kelurahan dan 11 Kelurahan. 

b. Wilayah Tengah, meliputi Kecamatan Laweyan yang terdiri dari 11 

Kelurahan. 

c. Wilayah Selatan, meliputi Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan 

Serengan yang masing-masing terdiri dari 9 Kelurahan dan 7 Kelurahan. 

d. Wilayah Luar Kota, meliputi sebagian Wilayah Administrasi Karanganyar, 

seperti Colomadu; sebagian Wilayah Administrasi Sukoharjo, seperti 

daerah Batik Keris dan Kartosuro; sebagian Wilayah Administrasi 

Boyolali, seperti Banyudono; dan sebagian Wilayah Administrasi Klaten 

seperti Delanggu. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 Pelayanan distribusi air bersih merupakan salah satu jenis pelayanan yang 

ada di Perusahaan Daerah Air Minum Surakarta. Jenis-jenis pelayanan yang 

lainnya yang ada di PDAM Surakarta adalah: pelayanan pemasangan sambungan 

baru, pelayanan pembacaan meter, pelayanan pindah meter air atau pelayanan 

ganti meter baru, pelayanan penagihan rekening pelanggan, pelayanan perbaikan 

terhadap kerusakan, pelayanan menanggapi dan menyelesaikan keluhan 

pelanggan serta pelayanan uji laboratorium kualitas air. 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang telah 

dilakukan mengenai pelayanan distribusi air bersih, yaitu dilihat dari indikator 

daya tanggap dan kehandalan petugas terhadap keluhan distribusi air bersih serta 

faktor yang mempengaruhi pelayanan distribusi air bersih. Di bawah ini adalah 

hasil penelitiannya: 

A. Daya Tanggap (Responsiveness). 

Dalam setiap aktivitas apapun yang menyangkut pelayanan kepada 

publik pastilah mengalami banyak kesulitan karena tidaklah mudah 

memberikan pelayanan yang memuaskan. Dalam proses pelayanan yang 

diberikan tersebut, terjadi banyak keluhan akibat kurang maksimalnya 

pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini petugas yang ada harus senantiasa 

siap untuk mengatasi persoalan yang timbul. Mereka harus tanggap dengan 

apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. 
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Daya tanggap PDAM Surakarta dalam keluhan pelayanan distribusi 

air bersih dilihat dari: 

1. Sikap dan pengetahuan petugas. 

Para pelanggan menyampaikan secara langsung kesulitan yang 

dihadapi mengenai pelayanan distribusi air bersih. Harapannya tentu saja 

agar petugas segera menangani kesulitan yang sedang dihadapi tersebut. 

Masalah yang dikeluhkan oleh pelanggan mengenai distribusi air bersih 

meliputi masalah air kotor atau air keruh, air yang tidak mengalir atau 

macet, kebocoran pipa dan meter air. 

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam sebuah pelayanan adalah 

sikap dan pengetahuan petugas dalam menghadapi pelanggan yang 

menyampaikan keluhan. Dari hasil observasi dan wawancara terlihat 

bahwa petugas selama ini cukup responsif terhadap pelanggan. Mereka 

kelihatan terbuka, ramah dan bersahabat. Di bawah ini adalah pernyataan 

petugas PDAM Surakarta Bidang Langganan dalam mengatasi keluhan 

pelanggan: 

“Saya menjawab keluhan pelanggan seramah mungkin 
dan selama saya bisa menjawab penyebab masalah yang 
dikeluhkan oleh pelanggan maka saya akan 
menjawabnya, tetapi apabila saya tidak mengetahui 
penyebabnya maka saya akan bertanya ke bidang masing-
masing atau langsung menyambungkan ke bidang dimana 
keluhan tersebut ditujukan, sehingga pelanggan bisa 
bertanya dan memperoleh jawaban yang jelas secara 
langsung.” 
(Wawancara tanggal 4 Juni 2009) 
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Berikut ini adalah pernyataan dari beberapa pelanggan mengenai 

sikap dan pengetahuan petugas PDAM Surakarta terhadap keluhan 

pelayanan distribusi air bersih yang telah mereka laporkan. 

Ibu Darsih warga Jebres mengungkapkan: 

“Selama ini pelayanan distribusi air bersih yang saya 
keluhkan adalah kelancaran air pada waktu siang hari 
sangat tidak lancar, apalagi pada waktu musim hujan 
turun, air sangat-sangat tidak lancar dan menjadi kotor. 
Saya pernah mengeluhkan hal ini kepada petugas PDAM 
Surakarta dan mereka menerima dengan baik keluhan 
saya serta menampung keluhan saya.” 
(Wawancara tanggal 11 Juni 2009) 

 

Bapak Kadimun warga Panggung Rejo juga mengungkapkan: 

“Saya pernah mengalami masalah dengan aliran air di 
rumah saya. Saya mengadukannya lewat telepon pada 
siang hari, petugasnya ramah dan menerima dengan baik 
keluhan saya. Besoknya petugas datang melakukan 
pengecekan, dan ternyata kerusakan ada pada pipa yang 
ada dalam rumah saya.” 
(Wawancara tanggal 11 Juni 2009) 

 

Dari apa yang dikemukakan oleh beberapa pelanggan di atas bisa 

dilihat bahwa petugas sudah berusaha untuk membangun komunikasi yang 

baik dengan pelanggannya. Hal ini sangat penting karena PDAM 

Surakarta merupakan salah satu organisasi publik. PDAM Surakarta harus 

senantiasa memberikan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat 

umum. Tetapi menurut Ibu Harpadmi, seorang pelanggan dari Mojosongo 

mengungkapkan hal yang berbeda terhadap petugas PDAM Surakarta saat 

petugas tersebut menerima keluhannya. Berikut ini adalah pernyataannya: 
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“Pendistribusian air di tempat saya tidak pernah 
terhambat alias lancar terus airnya, jarang mati. Hanya 
saja keluhan saya adalah air yang dihasilkan kadang 
kotor, berkapur dan kalau pagi hari alirannya kecil. Saya 
pernah melaporkan hal ini kepada salah satu petugas 
PDAM, tetapi petugas tersebut malah bersikap sinis dan 
menjawab masih untung di tempat tinggi seperti ini air 
masih bisa mengalir.” 
(Wawancara tanggal 5 Juni 2009) 

 

Mengenai pernyataan pelanggan yang berbeda-beda tersebut di 

atas, berikut tanggapan dari Kepala Bidang Langganan PDAM Surakarta, 

Ibu Ir. Kun Yulia  mengenai adanya petugas PDAM Surakarta ada yang 

bersikap ramah dan ada yang bersikap sinis: 

“Setiap ada keluhan yang datang kami perhatikan dan 
kami terima dengan baik. Setelah itu akan kami kirim 
petugas ke lokasi untuk menangani masalah tersebut. 
Saya tidak percaya ada petugas kami yang bersikap sinis 
dan tidak ramah dalam menerima keluhan. Apabila itu 
terjadi, mungkin dikarenakan petugas tersebut sedang 
mengalami masalah pribadi dan dan masalah tersebut 
dibawa ke dalam lingkup pekerjaannya, walaupun hal 
tersebut tidak boleh dilakukan. Tetapi kami akan 
memberikan teguran kepada petugas yang bersangkutan 
karena kami ingin agar pelanggan memperoleh kepuasan 
terhadap pelayanan yang kami berikan.” 
(Wawancara tanggal 22 Juni 2009) 

 

Dengan adanya laporan keluhan yang dikemukakan oleh 

pelanggan, maka petugas yang ada akan berusaha untuk menanggapi 

keluhan yang dikemukakan tersebut. Usaha untuk mengatasi 

permasalahan yang dilaporkan tergantung dari spesifikasi masalah yang 

telah dikemukakan. Untuk masalah tidak sampainya air di rumah 

pelanggan, petugas akan mengidentifikasi apakah macetnya air tersebut 
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karena mungkin ada pipa yang tersumbat atau memang aliran airnya yang 

tidak sampai ke rumah pelanggan. Apabila diperkirakan adanya 

penyumbatan, maka akan dilakukan pembongkaran di jalur pipa yang 

bersangkutan, tetapi apabila ternyata aliran air macet karena memang 

aliran air yang tidak sampai karena debit airnya yang terlalu lemah, 

mereka tidak bisa berbuat banyak. 

Terkait dengan adanya permasalahan yang ada dalam 

pendistribusian air bersih kepada pelanggan, berikut ini adalah hasil 

wawancara dengan Kepala Bidang Distribusi PDAM Surakarta, Bapak Ir. 

Agung Setyawan terhadap keluhan-keluhan tersebut: 

“Pada waktu siang hari dan sore hari (jam-jam puncak) 
aliran air menjadi mengecil dikarenakan semua pelanggan 
memakai air pada saat bersamaan, sehingga air yang 
dihasilkan menjadi berkurang. Selain itu aliran air bisa 
mengecil atau bahkan mati disebabkan karena aliran 
listrik PLN mati. Untuk mengalirkan air ke pelanggan, 
setiap sumur dalam menggunakan pompa yang harus 
dialiri listrik, jadi jika listrik PLN mati maka pompa 
tersebut tidak bisa memproduksi air.” 
(Wawancara tanggal 22 Juni 2009) 
 

Dari paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap dan 

pengetahuan pegawai PDAM Surakarta khususnya dalam pelayanan 

distribusi air bersih cukup baik, walaupun ada sebagian respon dari 

pelanggan yang masih mengeluhkan mengenai kurangnya keramahan 

petugas. 
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2. Kemampuan petugas dalam menangani keluhan. 

Daya tanggap petugas PDAM Surakarta terhadap pelayanan 

distribusi air bersih dapat dilihat dari kemampuan petugas dalam 

menangani keluhan. Kemampuan ini diwujudkan dalam penanganan 

keluhan yang diterima dari pelanggan. Beberapa keluhan yang 

disampaikan di Bidang Distribusi mulai Bulan Januari sampai dengan 

April serta tanggapan petugas terhadap keluhan tersebut adalah sebagai 

berikut:  

a. Keluhan Air Kotor atau Air Keruh. 

Air yang kotor atau keruh diakibatkan karena masuknya tanah 

pada pipa yang bocor, sehingga perlu dilakukan perbaikan pada pipa 

yang bocor tersebut atau bisa juga diakibatkan karena proses 

pengolahan air pada saat pihak PDAM memproduksi air. 

Berikut ini adalah jumlah keluhan air kotor atau air keruh yang 

bisa ditangani oleh PDAM Surakarta mulai Bulan Januari sampai 

dengan Bulan April 2009: 
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Tabel III.1 

Jumlah Keluhan Air Kotor/Air Keruh Bulan Januari-April 2009 

 

No Bulan Dilaporkan Dikerjakan 
Belum 

dikerjakan 

1 Januari          12        12            0 

2 Februari          19        19            0 

3 Maret         17        15            2 

4 April         11        11            0 

Jumlah         59        57            2 

Sumber: Bidang Distribusi PDAM Surakarta 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa PDAM 

Surakarta sangat tanggap terhadap keluhan yang dilaporkan oleh 

pelanggan. Terbukti dari jumlah keseluruhan keluhan yang 

disampaikan tiap bulannya, 57 kasus telah berhasil dikerjakan oleh 

pegawai PDAM dari total 59 kasus, kecuali pada Bulan Maret saja 

yang hanya menyisakan 2 keluhan air kotor atau air keruh yang belum 

ditangani. 

Menurut Direktur PDAM Bapak Singgih Triwibowo dalam 

surat kabar harian Koran Tempo tanggal 1 Maret 2009 mengatakan 

bahwa: “Kami akan memasang filter untuk menyaring kotoran” 

(www.korantempo.com). 

Dengan  demikian dalam hal keluhan air kotor atau air keruh, 

pihak PDAM Surakarta sudah berupaya agar air yang diproduksi layak 
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dikonsumsi oleh pelanggan, yaitu dengan memasang filter untuk 

menyaring kotoran. 

  

b. Keluhan Air Mati atau Air Macet. 

Keluhan air mati atau air macet dapat disebabkan oleh 

beberapa alasan, yaitu: adanya perbaikan atau penggantian pipa 

distribusi sehingga aliran air PDAM dimatikan sementara, pada jam-

jam tertentu aliran air mengecil akibat pemakaian tinggi, yaitu semua 

orang memakai air secara bersamaan, adanya pemadaman aliran listrik 

pada sumber atau sumur produksi, adanya penggantian atau perbaikan 

jaringan pipa tetangga juga dapat mempengaruhi kelancaran air, 

adanya kebocoran sebagian pada penutup katup pipa dan aliran air 

mengecil atau tidak lancar dapat juga disebabkan karena adanya 

pencurian air. 

Jumlah keluhan air mati atau air macet yang bisa ditangani 

oleh PDAM selama Bulan Januari sampai dengan Bulan April 2009 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel III.2 

Jumlah Keluhan Air Mati/Air Macet Bulan Januari-April 2009 

 

No Bulan Dilaporkan Dikerjakan 
Belum 

dikerjakan 

1 Januari  92 89 3 

2 Februari  128 127 1 

3 Maret 101 101 0 

4 April 98 93 5 

Jumlah 419 410 9 

Sumber: Bidang Distribusi PDAM Surakarta 

 

Dari tabel di atas, jumlah keluhan air mati atau air macet yang 

berhasil dikerjakan selama periode Januari sampai dengan April 2009 

adalah sebanyak 410 kasus (97,85 %) dari total 419 kasus. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan petugas PDAM Surakarta dalam 

menangani keluhan ini sangat baik. 

 

c. Keluhan Pipa Bocor 

Penyebab kehilangan air bersih yang diproduksi oleh PDAM 

Surakarta antara lain dikarenakan sebagian pipa distribusi bocor. 

Keluhan pipa bocor dikarenakan sebagian pipa distribusi usianya telah 

tua, apalagi dibangun sejak tahun 1929 sehingga kemungkinan pipa-

pipa distribusi tersebut sudah korosi dan retak. 
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Di bawah ini adalah jumlah keluhan pipa bocor yang 

disampaikan oleh pelanggan PDAM Surakarta mulai Bulan Januari 

sampai dengan Bulan April 2009 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel III.3 

Jumlah Keluhan Pipa Bocor Bulan Januari-April 2009 

 

No Bulan Dilaporkan Dikerjakan 
Belum 

dikerjakan 

1 Januari  95 92 3 

2 Februari  86 86 0 

3 Maret 130 127 3 

4 April 124 123 1 

Jumlah 435 428 7 

Sumber: Bidang Distribusi PDAM Surakarta 

 

Berdasarkan tabel keluhan pipa bocor yang ada di atas, dapat 

dilihat bahwa jumlah keluhan pipa bocor yang disampaikan oleh 

pelanggan PDAM Surakarta adalah sebanyak 435 kasus dan berhasil 

dikerjakan oleh petugas PDAM sebanyak 428 kasus sehingga dari 

Bulan Januari sampai dengan Bulan April 2009 menyisakan 7 kasus 

yang belum dikerjakan atau hanya 1,61 %. 

Dilihat dari sedikitnya jumlah keluhan yang belum dikerjakan, 

ini terbukti bahwa pihak PDAM Surakarta sangat responsif terhadap 

keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pelanggannya. 
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d. Keluhan Meter Air. 

Perbaikan meteran yang rusak menjadi tanggung jawab pihak 

PDAM Surakarta dan apabila ada pelanggan yang mengeluh atas 

kerusakan meteran maka pihak PDAM Surakarta akan menggantinya 

dengan meteran yang baru. 

Permasalahan yang berhubungan dengan meter air biasanya 

adalah pelanggan ingin ganti meter, meteran bocor, meteran hilang, 

meteran mati, pindah meter, dan stop kran rusak. 

Di bawah ini adalah jumlah keluhan meter air di PDAM 

Surakarta yang disampaikan oleh pelanggan terhitung mulai Bulan 

Januari sampai dengan Bulan April 2009 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel III.4 

Jumlah Keluhan Meter Air Bulan Januari-April 2009 

 

No Bulan Dilaporkan Dikerjakan 
Belum 

dikerjakan 

1 Januari  93 93 0 

2 Februari  115 115 0 

3 Maret 120 120 0 

4 April 110 104 6 

Jumlah 438 432 6 

Sumber: Bidang Distribusi PDAM Surakarta 
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Berdasarkan tabel keluhan meter air yang ada di atas, dapat 

dilihat bahwa jumlah keluhan yang berhasil diselesaikan oleh petugas 

PDAM Surakarta terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan 

April 2009 adalah sebanyak 432 kasus (98,63 %) dari total 438 kasus 

sehingga hanya menyisakan 6 kasus saja yang belum terselesaikan. 

Hal ini menunjukkan bahwa pihak PDAM Surakarta juga sangat 

responsif dengan masalah meter air yang dikeluhkan oleh 

pelanggannya. 

 

Berdasarkan data-data yang ada di atas, mulai dari keluhan air 

kotor atau air keruh, keluhan air mati atau air macet, keluhan pipa bocor 

dan keluhan pipa meter mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan April 

2009 dapat disimpulkan bahwa kemampuan petugas PDAM Surakarta 

dalam menangani keluhan-keluhan distribusi air bersih sangat baik. Hal 

ini dilihat dari jumlah keluhan yang berhasil dikerjakan dan jumlah 

keluhan yang belum dikerjakan. Jumlah keluhan yang belum dikerjakan 

pihak PDAM Surakarta mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan April, 

jika dilihat dari data-data di atas terbukti cukup sedikit karena kurang dari 

10 kasus, yaitu keluhan air kotor atau air keruh menyisakan 2 kasus, 

keluhan air mati atau air macet menyisakan 9 kasus, keluhan pipa bocor 

menyisakan 7 kasus dan keluhan meter air menyisakan 6 kasus. 
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Di bawah ini adalah tanggapan Kepala Seksi Perencanaan Bidang 

Distribusi Bapak Satoto Hamiseno mengenai adanya keluhan yang belum 

dikerjakan oleh petugas PDAM Surakarta: 

“Dalam sebulan apabila ada keluhan yang belum 
dikerjakan biasanya dikarenakan keluhan tersebut 
disampaikan pada akhir bulan atau dikarenakan petugas 
yang biasanya menangani keluhan sedang sakit atau tidak 
masuk kerja. Atau bisa juga dikarenakan alat yang akan 
digunakan untuk memperbaiki keluhan tidak lengkap 
(sedang dipakai).” 
(Wawancara tanggal 22 Juni 2009) 

 

Keluhan-keluhan yang belum dikerjakan biasanya akan dikerjakan 

pada awal bulan berikutnya. Jadi selain mengerjakan keluhan pada bulan 

itu, petugas PDAM Surakarta juga akan mengerjakan keluhan bulan 

sebelumnya yang belum diselesaikan. 

 

B. Kehandalan (Reliability). 

Kehandalan disini yang dimaksud adalah kemampuan PDAM 

Surakarta dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan. 

Hal ini berarti PDAM Surakarta harus memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan permasalahan yang ada. Sebagai salah satu instansi publik, PDAM 

Surakarta berusaha untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

air bersih. PDAM bertugas untuk mengelola potensi air bersih yang ada untuk 

didistribusikan kepada semua pelanggannya. Karena air merupakan kebutuhan 

vital manusia, maka distribusi air bersih tersebut harus dilakukan sebaik dan 
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seadil mungkiin sehingga bisa merata dan bisa dinikmati oleh semua 

pelanggan PDAM Surakarta. 

Kehandalan pelayanan distribusi air bersih PDAM Surakarta dapat 

dilihat dari: 

1. Akurasi dan ketepatan waktu pelayanan. 

Dibawah ini tanggapan dari pelanggan mengenai akurasi dan 

ketepatan waktu petugas PDAM Surakarta dalam melakukan perbaikan 

atas kerusakan-kerusakan yang dikeluhkan oleh pelanggan. Ibu Winarsih 

yang beralamat di Fajar Indah menuturkan lamanya perbaikan yang 

dilaporkan kepada pihak PDAM Surakarta: 

“Saya pernah mengadukan lewat telepon pagi hari, 
siangnya petugas datang untuk memperbaikinya. Petugas 
cukup cepat memperbaiki kerusakan pipa bocor yang ada 
di rumah saya pada saat itu.” 
(Wawancara tanggal 11 Juni 2009) 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sumarmi yang 

beralamatkan di Tipes. Berikut adalah kutipan wawancaranya: 

“Saat air di rumah saya tidak mengalir, saya 
mengadukannya ke PDAM lalu ada petugas yang datang 
ke rumah saya memeriksa aliran air rumah saya dan 
menjelaskan penyebabnya dan saat itu juga aliran rumah 
saya langsung mengalir lagi. Pokoknya petugasnya cepet 
banget memperbaikinya.” 
(Wawancara tanggal 11 Juni 2009) 

 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat kita ketahui bahwa petugas 

PDAM menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah 
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ditetapkan oleh PDAM Surakarta yaitu antara satu sampai dengan tiga hari 

semenjak pelanggan melaporkan keluhan kepada PDAM Surakarta. 

Di bawah ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Seksi 

Perencanaan Distribusi PDAM Surakarta Bapak Satoto Hamiseno 

mengenai waktu yang dibutuhkan oleh petugas PDAM Surakarta dalam 

menangani permasalahan-permasalahan distribusi air bersih: 

“Lama perbaikan kerusakan tergantung masalahnya, 
kadang ada yang butuh waktu beberapa jam kadang ada 
juga yang seharian baru selesai.” 
(Wawancara tanggal 22 Juni 2009) 

 

Lebih lanjut Bapak Satoto Hamiseno menambahkan: 

“Kalau kerusakannya berat seperti butuh untuk di las, 
kira-kira biasanya membutuhkan waktu tiga hari. Tapi 
kalau kerusakan yang terjadi hanya pada pipa pralon 
biasa, paling-paling satu hari bisa selesai. Perbaikan yang 
membutuhkan waktu agak lama biasanya apabila yang 
rusak adalah jaringan pipa utama. Hal itu disebabkan 
karena tenaga yang dibutuhkan juga banyak, tidak bisa 
hanya satu orang saja.” 
(Wawancara tanggal  22 Juni 2009) 

 

Akurasi dan ketepatan waktu pelayanan terhadap perbaikan 

kerusakan distribusi air bersih tergantung dari masalah yang ditimbulkan. 

Hal ini biasanya memakan waktu sekitar satu sampai tiga hari. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kehandalan petugas yang dilihat dari 

akurasi dan ketepatan waktu pelayanan cukup baik. 
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2. Sarana dan prasarana pelayanan. 

Kehandalan petugas PDAM Surakarta bisa dilihat dari 

kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan. Dalam hal ini 

dilihat dari ketersediaan  sarana dan prasarana untuk menampung keluhan 

pelanggan PDAM. Sarana dan prasarana tersebut berupa adanya Kantor 

Kas Pembantu yang selain bisa digunakan pelanggan PDAM sebagai 

tempat pembayaran rekening langganan bulanan, dapat juga digunakan 

oleh pelanggan untuk menyampaikan keluhan-keluhan mengenai 

pelayanan PDAM Surakarta, khususnya pelayanan distribusi air bersih; 

adanya fasilitas telepon dan SMS (Short Message Service); serta adanya 

Forum Sosialisasi Pelanggan. 

Jumlah Kantor Kas Pembantu yang telah disediakan oleh pihak 

PDAM Surakarta ada enam buah, yaitu Kantor Kas Pembantu Kleco, 

Kantor Kas Pembantu Kartopuran, Kantor Kas Pembantu Banjarsari, 

Kantor Kas Pembantu Mojosongo, Kantor Kas Pembantu Sumber dan 

Kantor Kas Pembantu Luar Kota. 

Selain pelanggan bisa menyampaikan keluhan mereka secara 

langsung dengan mendatangi Kantor PDAM Surakarta atau Kantor Kas 

Pembantu, para pelanggan PDAM juga bisa menyampaikan keluhan 

mereka melalui telepon dan SMS (Short Message Service). Melalui 

layanan ini pelanggan PDAM bisa melakukan komplain terhadap 

pelayanan PDAM Surakarta, selain bisa mengetahui tagihan rekening 

bulanan serta dapat menyampaikan kritik dan saran. 
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Pelanggan PDAM Surakarta dapat melakukan komplain gangguan 

pelayanan dengan cara sebagai berikut: ketik PDAM [spasi] GG [spasi] 

nomor pelanggan [spasi] jenis gangguan. Lalu SMS tersebut dikirim ke 

nomor 3011. pelanggan akan dikenakan biaya Rp. 500,00.  

Sarana lain yang mendukung kehandalan pelayanan PDAM adalah 

melalui Forum Sosialisasi Pelanggan yang rutin diadakan setiap sebulan 

sekali, seperti yang diungkapkan oleh kepala Bidang Langganan Ibu Ir. 

Kun Yulia di bawah ini: 

“Setiap sebulan sekali pihak PDAM mengadakan forum 
pertemuan dengan pelanggan PDAM Surakarta. Lokasi 
pertemuan tergantung dari pihak PDAM Surakarta atau 
kadang justru pelanggan PDAM sendiri yang meminta 
diadakan forum pertemuan ini.” 
(Wawancara tanggal 22 Juni 2009) 

 

Kegiatan yang diadakan dalam forum ini berupa tanya jawab 

menampung masalah-masalah pelayanan PDAM Surakarta yang berada di 

kawasan tersebut dan juga penyuluhan mengenai pasang sambungan baru. 

Selain mengadakan forum Sosialisasi Pelanggan, pihak PDAM juga 

mengadakan program-program intensif yang diperuntukkan bagi 

pelanggan mereka, misalnya Program Gebyar Agustus, yaitu pemberian 

hadiah bagi pelanggan yang membayar tepat waktu di bulan-bulan tertentu 

dan Program pemberian  insentif bebas denda bagi pelanggan dalam 

bulan-bulan tertentu untuk menarik pelanggan agar membayar rekening 

air minum. Semua kegiatan ini dilakukan agar kepuasan pelanggan PDAM 

Surakarta dapat terpenuhi. 
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Namun demikian dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk 

kepuasan pelanggan belum bisa maksimal dilakukan, khususnya dalam 

peningkatan kapasitas air. Kapasitas air PDAM Surakarta yang 

didistribusikan kepada pelanggannya berasal dari tiga jenis sumber air 

baku, yaitu: Mata Air Cokrotulung, 27 buah Sumur Dalam dan Instalasi 

Pengolahan Air Jurug. 

Lebih lengkapnya dapat dilihat melalui tabel yang ada di bawah 

ini: 
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Tabel III.5 

Jumlah Kapasitas Air di PDAM Surakarta Tahun 2005-2008 

 

No Air Baku 
Tahun 
2005 

Tahun 
2006 

Tahun 
2007 

Tahun 
2008 

1 Mata Air Cokrotulung 387,00 387,00 387,00 387,00 
2 Jebres I 23,45 22,99 20,02 19,94 
3 Jebres II 36,05 36,28 34,26 34,82 
4 Mojosongo I 6,27 16,54 13,82 13,83 
5 Mojosongo II 9,55 9,17 8,12 8,13 
6 Mojosongo III 5,51 5,51 2,01 5,21 
7 Kadipiro I 22,08 21,30 16,05 16,06 
8 Kadipiro II 33,26 27,74 34,18 34,09 
9 Kadipiro III 20,63 20,28 13,56 13,49 
10 Ngadisono 39,34 45,30 42,11 36,93 
11 Randusari I 8,29 10,56 3,30 25,08 
12 Pedaringan 15,94 15,20 10,91 8,18 
13 Jurug 1 16,87 16,80 19,22 14,31 
14 Jurug 2 16,11 0,00 0,00 0,00 
15 Plesungan I/III 4,41 7,42 6,22 6,22 
16 Karangasem 26,19 24,48 26,66 26,28 
17 Manahan 1 31,45 26,92 19,38 19,43 
18 Manahan 2 22,30 20,20 20,16 18,76 
19 Banjarsari 28,27 25,77 27,90 24,99 
20 Plesungan II 15,46 21,22 20,33 24,00 
21 Sibela 2,55 2,77 3,30 5,11 
22 Semanggi 11,16 9,96 11,04 10,44 
23 Randusari II 22,69 23,74 19,96 25,08 
24 Randusari III 16,50 16,36 11,23 11,23 
25 Sumber 4,13 3,14 2,64 2,99 
26 Banyuanyar 9,40 7,81 8,16 8,21 
27 Tirtonadi 25,08 22,75 21,73 21,61 
28 Sriwedari     5,56 
29 IPA Jurug  35,26 76,13 85,31 

Jumlah 859,94 882,57 879,40 890,50 
Sumber: Profil PDAM 2009 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kapasitas air yang diproduksi 

oleh PDAM Surakarta kadang mengalami kenaikan dan kadang 

mengalami penurunan. Jumlah kapasitas air pada tahun 2007 sebanyak 

879,40 liter/detik digunakan untuk melayani 53.692 Sambungan Rumah, 

sedangkan jumlah kapasitas air pada tahun 2008 sebanyak 890,50 

liter/detik digunakan untuk melayani 54.387 Sambungan Rumah. 

Kapasitas Reservoir yang ada di PDAM sebanyak 9.640 m3 hanya mampu 

melayani pada jam-jam puncak 2,90 jam dari standard 4,8 jam atau hanya 

20 % saja. Sehingga pada jam-jam puncak ada beberapa kawasan yang 

tidak dapat menerima air dikarenakan tekanan airnya sangat rendah, 

seperti di sebagian Kawasan Utara. 

Dari penjelasan yang ada di atas, wajar saja selama ini di beberapa 

daerah ditemukan permasalahan, khususnya mengalami keluhan mengenai 

pendistribusian air bersih. Tapi di beberapa daerah ada juga yang tidak 

mengalami permasalahan pendistribusian air bersih. Berikut ini adalah 

kutipan dari beberapa pelanggan PDAM Surakarta yang tidak mengalami 

masalah pelayanan distribusi air bersih: 

Seorang warga Kalitan yang bernama Bapak Aris 

mengungkapkan: 

“Saya tidak pernah mengeluhkan kelancaran pelayanan 
distribusi air karena selama saya pasang PDAM sampai 
saat ini airnya lancar-lancar saja.” 
(Wawancara tanggal 4 Juni 2009) 
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Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Bambang warga 

Fajar Indah, pernyataannya adalah sebagai berikut: 

“Aliran PDAM di rumah saya selama ini lancar-lancar 
saja, tidak pernah mengalami masalah. Airnya jernih, 
bersih dan tidak pernah macet.” 
(Wawancara tanggal 5 Juni 2009) 

 

Dari keterangan yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan distribusi mengalami masalah tergantung dari daerah para 

pelanggan PDAM Surakarta bermukim. Pelanggan yang berada di daerah 

pinggiran biasanya tekanan airnya kecil. Air PDAM Surakarta dialirkan 

dari wilayah Selatan ke Wilayah Utara jika letaknya lebih tinggi maka 

bisa menghambat pelayanan. 

Kehandalan  petugas yang dilihat dari sarana dan prasarana 

pelayanan terbukti cukup baik, namun dalam hal peningkatan kapasitas air  

belum bisa maksimal. Hal ini dikarenakan pada jam-jam puncak ada 

beberapa kawasan yang tidak dapat menerima air karena tekanan airnya 

sangat rendah. 

 

C. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN DISTRIBUSI AIR 

BERSIH DI PDAM SURAKARTA. 

 

Dalam memberikan pelayanan, setiap instansi tentunya berusaha untuk 

melakukan yang terbaik. Berbagai langkah ditempuh untuk memberikan 

pelayanan yang memuaskan. Harapan yang ada tentunya apa yang telah 
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dilakukan bisa membantu pihak yang dilayani, sehingga kebutuhannya dapat 

terpenuhi dan keluhan-keluhan yang disampaikan dapat teratasi. PDAM 

Surakarta senantiasa berusaha melakukan pelayanan untuk memenuhi 

kebutuhan air bersih pada pelanggannya yang tersebar di seluruh Kota 

Surakarta. Usaha itu meliputi produksi air bersih untuk didistribusikan kepada 

pelanggannya, memberikan pelayanan yang sebaik mungkin melalui 

penyediaan sumber daya yang memadai dan membantu pelanggan mengatasi 

berbagai kesulitan yang dihadapi. 

Dalam penelitian ini mengacu pada pendapat H. A. S Moenir, faktor 

yang mempengaruhi pelayanan dilihat dari enam faktor yaitu:  

1. Faktor Kesadaran Pegawai. 

Faktor kesadaran pegawai merupakan faktor yang penting karena 

pegawai yang sadar merupakan bukti bahwa dirinya bertanggung jawab. 

Faktor kesadaran dapat dinilai dari kesungguhan, keiklasan dan 

kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan. Kesungguhan 

pegawai dalam bekerja dapat dilihat dari kesediaan pegawai untuk terjun 

langsung ke lapangan apabila ada keluhan dari pelanggan, baik itu 

keluhan masalah kelancaran air maupun keluhan adanya 

kerusakan/kebocoran pada pipa atau meter air. Selama ini pegawai PDAM 

Surakarta telah mencoba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

pelanggan dan semua keluhan yang ada diperhatikan, seperti pernyataan 

Ibu Ir. Kun Yulia berikut ini: 
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“Kami sudah berusaha maksimal, setiap ada keluhan dari 
pelanggan kami langsung melaporkan ke bidang-bidang 
yang bersangkutan agar segera ditangani. Kemudian 
bidang yang bersangkutan akan memeriksa keluhan yang 
telah disampaikan oleh pelanggan kami.” 
(Wawancara tanggal 22 Juni 2009) 

 

Dibawah ini adalah jawaban Bapak Supri yang bekerja di Bidang 

Distribusi PDAM Surakarta saat ditanya mengenai adanya kesadaran 

pegawai apabila ada kerusakan yang dilaporkan oleh pelanggan: 

“Pokoknya begitu ada perintah untuk memperbaiki 
kerusakan, kami langsung berangkat ke lokasi yang 
dimaksud untuk memeriksa keluhan.” 
(Wawancara tanggal 22 Juni 2009) 
 

Melalui tanggapan di atas dapat dilihat bahwa pegawai tidak 

mendiamkan begitu saja persoalan yang dihadapi oleh pelanggan. Sikap 

kesungguhan pegawai tidak akan muncul apabila tidak didukung oleh 

sikap keiklasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pegawai PDAM Surakarta 

sudah mempunyai kesadaran akan tugasnya sehingga hasilnya bisa 

memenuhi keinginan pelanggan. 

 

2. Faktor Aturan yang ditetapkan. 

Suatu organisasi akan berfungsi dengan baik apabila ada aturan 

yang membatasi, sehingga dengan aturan itu kegiatan di dalamnya bisa 

terkontrol. Tentu saja bukan aturan yang diciptakan untuk dilanggar 

namun yang harus ditaati. 
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Aturan kerja yang ada di PDAM Surakarta adalah jam masuk kerja 

pada hari Senin sampai dengan Kamis dimulai pukul 07.00 WIB sampai 

dengan 15.30 WIB, sedangkan pada hari Jumat pegawai PDAM Surakarta 

mulai bekerja pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB. 

Berikut ini adalah tanggapan Bapak Budi pegawai PDAM 

Surakarta Sub Bagian Rumah Tangga mengenai aturan jam kerja masuk 

kantor: 

“Jam masuk kerja di PDAM Surakarta memang sangat 
pagi sekali. Tapi mau gimana lagi, namanya juga orang 
kerja. Jadi mesti nuruti aturan yang ditetapkan. Di sini 
absensinya pakai sidik jari, jadi nggak bisa bohong kalau 
kita datangnya telat.” 
(Wawancara tanggal 22 Juni 2009) 
 
 
Selain aturan kerja jam masuk kantor, PDAM Surakarta juga 

menerapkan sanksi apabila pegawainya melakukan kelalaian dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka akan diberikan 

peringatan berupa: Peringatan Lisan, Peringatan Tertulis, Surat Peringatan 

I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III (Sanksi ini lebih tegas, 

misalnya dilakukan skorsing, pemecatan terhadap pegawai yang 

bermasalah tersebut atau melakukan penurunan gaji berkala). 

Sanksi tersebut diberlakukan selama 6 bulan. Apabila dalam kurun 

waktu 6 bulan, pegawai melakukan kesalahan lagi maka akan diberikan 

Peringatan yang lebih tinggi tingkatnya. Namun apabila dalam kurun 

waktu 6 bulan pegawai tersebut tidak melakukan atau mengulang 

kesalahan, maka sanksi tidak berlaku lagi. 
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Dengan adanya aturan di atas, maka akan menumbuhkan sikap 

kedisiplinan bagi para pegawai PDAM Surakarta. Mereka harus mematuhi 

peraturan yang telah ditetapkan jika tidak mau terkena sanksi. Hal ini juga 

menjadi bukti kalau faktor aturan yang ada di PDAM Surakarta  

mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. 

 

3. Faktor Organisasi. 

Dalam suatu organisasi pasti ada struktur kerjanya sehingga ada 

istilah bawahan dan atasan. Hal yang membedakan adalah tugas masing-

masing tingkatan berbeda dengan yang lain. Untuk memudahkan 

pembagian tugas antara satu bidang dengan bidang yang lain maka perlu 

dibuat job description (rincian tugas). 

PDAM Surakarta dibagi menjadi dua bagian, yaitu Bagian Umum 

yang dikepalai oleh Direktur Umum dan Bagian Teknik yang dikepalai 

oleh Direktur Teknik. Masing-masing bagian membawahi tiga bidang. 

Mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Direksi 

Perusahaan Air Minum Kota Surakarta Nomor 800/569/PAM tanggal 11 

Mei 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air 

Minum Kota Surakarta. 

Berikut ini adalah pernyataan Kepala Bidang Distribusi Bapak Ir. 

Agung Setyawan mengenai rincian tugas yang tercantum dalam Peraturan 

Direksi: 
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“Kami melakukan tugas sehari-hari berdasarkan Peraturan 
Direksi yang baru, yaitu Peraturan Direksi tanggal 11 Mei 
2009 (sebelumnya Peraturan Direksi yang dipakai yang 
lama, yaitu tanggal 22 Desember 2004). Dalam Peraturan 
Direksi yang baru sudah sangat jelas disebutkan tugas 
dari masing-masing bagian.” 
(Wawancara tanggal 22 Juni 2009) 
 

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, maka dapat 

memudahkan sistem kerja dari pegawai PDAM Surakarta. Selain itu juga 

memperjelas pembagian kerja dan kedudukan dari masing-masing 

pegawai sehingga mereka bisa bekerja menurut rincian tugas. Hal ini 

menunjukkan bahwa faktor organisasi berpengaruh terhadap pelayanan 

yang diberikan kepada pelanggan karena mereka bekerja sesuai dengan 

struktur organisasi yang ada di PDAM Surakarta. 

 

4. Faktor Pendapatan. 

Faktor pendapatan yang dimaksud di sini adalah hasil yang 

diperoleh pegawai PDAM Surakarta untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Faktor ini sangat mempengaruhi motivasi seorang pegawai dalam bekerja. 

Apabila kebutuhan pegawai tecukupi, maka ia bisa bekerja dengan 

optimal dan bisa termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi. 

Kebanyakan pegawai PDAM Surakarta merupakan pegawai tetap. 

Gaji yang ditetapkan di PDAM Surakarta hampir sama dengan gaji PNS 

(Pegawai Negeri Sipil). PDAM Surakarta juga melakukan kenaikan gaji 

yang dilakukan setiap setengah tahun sekali. Selain pegawai tersebut 

memperoleh gaji pokok, mereka juga memperoleh berbagai macam 
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tunjangan baik yang bersifat financial atau non financial. Tunjangan 

financial seperti: tunjangan fungsional, tunjangan jabatan, tunjangan 

kawin, tunjangan air, tunjangan pangan, tunjangan Hari Raya Keagamaan, 

tunjangan humas, tunjangan pendidikan, tunjangan pensiun dan asuransi 

tenaga kerja. Sedangkan yang termasuk dengan tunjangan non financial 

adalah seperti: ulang tahun perusahaan dan kegiatan kebersamaan, 

misalnya merayakan hari raya bersama-sama, acara kerohanian bersama-

sama, program kebugaran atau olah raga seperti kegiatan senam, gerak 

jalan dan sepeda santai. 

Berikut ini adalah pernyataan Kepala Sub Bagian Kepegawaian 

Bapak Drs. Suharno mengenai adanya banyak tunjangan di PDAM 

Surakarta: 

”Pegawai yang kerja di sini pada betah semua soalnya di 
PDAM Surakarta tunjangannya banyak. Selain itu jika 
ada pegawai yang berprestasi maka akan disekolahkan 
oleh PDAM Surakarta dengan biaya ditanggung oleh 
PDAM.” 
(Wawancara tanggal 22 Juni 2009) 
 

Selain mendapat tunjangan berupa financial dan non financial, 

pegawai PDAM Surakarta juga memperoleh uang tambahan jika mereka 

kerja lembur. 

Berikut ini adalah jawaban dari Bapak Budi, pegawai Sub Bagian 

Rumah Tangga PDAM Surakarta saat ditanya mengenai adanya uang 

lembur: 
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“Saya seneng kerja di sini soalnya kesejahteraan 
pegawainya terjamin. Selain itu kalau saya lembur saya 
juga dapat uang lembur. Walaupun uang lemburnya tidak 
terlalu banyak tapi lumayanlah daripada tidak dapat” 
(Wawancara tanggal 22 Juni 2009) 
 

Dari pernyataan-pernyataan yang ada di atas terbukti bahwa 

PDAM Surakarta telah berhasil meningkatkan kesejahteraan pegawainya 

dengan memberikan pendapatan yang layak mereka terima sehingga 

pegawai PDAM Surakarta termotivasi untuk memberikan pelayanan yang 

sebaik-baiknya kepada pelanggan. Dengan demikian faktor pendapatan 

juga mempengaruhi petugas PDAM Surakarta dalam memberikan 

pelayanan. 

 

5. Faktor Kemampuan dan Keterampilan. 

Kemampuan dan keterampilan pegawai sangat diperlukan untuk 

mempercepat proses pelayanan, khususnya dalam usaha-usaha perbaikan 

yang dilakukan. Dengan cepatnya pelayanan, maka konsumen akan 

merasa puas. 

Di bawah ini adalah hasil wawancara dengan Ibu Winarsih warga 

Fajar Indah mengenai kemampuan pegawai dalam memperbaiki 

kerusakan: 

“Pegawainya terampil dan cekatan waktu memperbaiki 
pipa bocor di rumah saya. Peralatan yang dipakai juga 
lengkap.” 
(Wawancara tanggal 10 Agustus 2009) 
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Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Rika warga Sumber, 

yaitu sebagai berikut: 

“Dulu pas pegawai PDAM memperbaiki meter air di rumah saya 
alat-alatnya lengkap. Jadi saya tidak harus menunggu lama waktu 
mengganti meteran. Mereka kerjanya juga cepat.” 
(Wawancara tanggal 10 Agustus 2009) 
  

Menurut Bapak Satoto Hamiseno peralatan yang dibawa oleh para 

petugas PDAM Surakarta yang turun ke lapangan untuk melakukan 

perbaikan adalah peralatan standard yang biasa digunakan untuk 

memperbaiki kerusakan biasa. Tetapi apabila kerusakan yang dilaporkan 

agak berat, biasanya peralatannya juga lebih lengkap lagi. Jadi peralatan 

yang dibawa sesuai dengan sesuai kerusakan yang ditimbulkan. 

Kemampuan dan keterampilan para pegawai PDAM Surakarta ada 

yang diperoleh dari adanya pendidikan dan latihan pegawai yang diadakan 

oleh pihak PDAM Surakarta dan ada juga yang diperoleh dari pengalaman 

mereka selama menangani masalah-masalah yang ada. 

Di bawah ini adalah pernyataan Bapak Satoto Hamiseno Kepala 

Seksi Perencanaan Distribusi mengenai kemampuan dan keterampilan 

pegawainya: 

“Pegawai yang menangani keluhan pelayanan distribusi 
kemampuan dan keterampilannya sudah tidak diragukan 
lagi karena jam terbang mereka sudah tinggi.” 
(Wawancara tanggal 22 Juni 2009) 
 

Dari paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pegawai yang 

menangani permasalahan keluhan distribusi air bersih adalah orang yang 
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berpengalaman dalam bidang mereka sehingga keluhan-keluhan yang ada 

dapat terselesaikan dengan cepat. Faktor kemampuan dan keterampilan 

pegawai sangat diperlukan dan berpengaruh terhadap proses pelayanan. 

 

6. Faktor Sarana dan Prasarana Pelayanan. 

Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor yang tidak kalah 

pentingnya karena tanpa adanya sarana dan prasarana, suatu pelayanan 

tidak mungkin bisa dilakukan. Sarana disini misalnya: ruangan kantor, alat 

tulis kantor, alat komunikasi dan sebagainya. Sementara itu prasarana 

pendukung pelayanan adalah toilet, kantin, tempat ibadah dan lain 

sebagainya. 

Di bawah ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Budi pegawai 

Sub Bagian Rumah Tangga PDAM Surakarta saat ditanya mengenai 

sarana dan prasarana yang ada di PDAM Surakarta: 

“Sarana Prasarana yang ada di sini cukup memuaskan, 
mulai dari kamar mandi sampai dengan fasilitas tempat 
parkirnya cukup memadai.” 
(Wawancara tanggal 22 Juni 2009) 

 

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh kantor PDAM 

Surakarta saat ini sudah cukup baik. Ruangan PDAM Surakarta dibagi 

menjadi dua yaitu untuk Bagian Umum dan satu lagi untuk bagian Teknik. 

Dilihat dari kondisi fisik bangunan, Kantor PDAM Surakarta termasuk 

besar dan luas. Keberadaan Kantor PDAM Surakarta termasuk strategis 
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karena berada di pinggir jalan raya sehingga memudahkan pegawai dan 

pelanggan PDAM Surakarta untuk menjangkaunya. 

Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan di atas, secara 

keseluruhan faktor-faktor tersebut sudah baik. Semua faktor telah berhasil 

dipenuhi oleh pihak PDAM Surakarta, mulai dari faktor kesadaran 

pegawai sampai dengan faktor sarana dan prasarana pelayanan. Namun 

demikian faktor sarana dan prasarana yang berada di luar PDAM 

Surakarta tidak sepenuhnya baik karena masih ada pelayanan yang belum 

maksimal diberikan kepada pelanggan sehingga masih ada keluhan 

mengenai distribusi air bersih. Hal ini antara lain disebabkan karena 

sumber air baku yang letaknya jauh, kemampuan produksi air bersih yang 

masih rendah dan  tingkat kehilangan air yang tinggi. 

Sumber air yang digunakan oleh PDAM Surakarta merupakan 

sumber mata air dan sumber air bawah tanah. Sumber air baku 

Cokrotulung yang letaknya jauh membuat pendistribusian air menjadi 

terhambat karena harus dialirkan ke tempat yang jauh. Selain itu sumber 

air yang berasal dari sumur dalam letaknya jauh di bawah tanah sehingga 

sangat sulit untuk dijangkau dan membutuhkan biaya yang tinggi untuk 

menyedot dan mendistribusikannya kepada pelanggan PDAM. 

Berikut ini pernyataan Ibu Ir. Kun Yulia Kepala Bidang 

Langganan mengenai sumur air baku yang letaknya sangat jauh: 

“Sumur dalam yang ada di Kawasan Utara letaknya 
sangat dalam, lebih dari kedalaman 30 m. Apalagi kalau 
musim kemarau tiba, bisa lebih dalam lagi. Karena itu 
warga di daerah situ kesulitan untuk memperoleh air. 
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Karena letaknya yang jauh, maka dibutuhkan biaya yang 
tidak sedikit untuk menyedotnya.” 
(Wawancara tanggal  22 Juni 2009) 
 

Untuk menambah debit air agar mampu menambah jangkauan 

pelayanan memerlukan biaya yang cukup besar. Saat ini kondisi keuangan 

PDAM Surakarta belum ada dana untuk mendukung biaya investasi 

menambah debit air. 

Kemampuan produksi sumur dalam PDAM Surakarta akan air 

bersih masih rendah, yaitu 18 liter/detik (sebelumnya 20 liter/detik). 

Selain itu setiap 30.000 jam operasional (setiap 1250 hari) sumur dalam 

memerlukan perbaikan. Selam proses perbaikan ini berlangsung, sumur 

harus berhenti beroperasi selama kurang lebih 15 hari sehingga jumlah 

produksi air menjadi berkurang. 

PDAM Surakarta telah berupaya untuk meningkatkan jangkauan 

pelayanan dengan melakukan perbaikan terhadap sumur dalam dan 

mencari sumber air baru yang dapat mendukung pelayanan distribusi air 

bersih. Terbukti jumlah sumur dalam pada tahun 2008 bertambah menjadi 

1 buah, yang sebelumnya pada tahun 2007 berjumlah 26 buah sekarang 

menjadi 27 buah. 

Penyebab kehilangan air bersih yang diproduksi oleh PDAM 

Surakarta antara lain dikarenakan sebagian pipa distribusi bocor. 

Kebocoran pada pipa distribusi dikarenakan sebagian pipa usianya telah 

tua, apalagi dibangun sejak tahun 1929 sehingga kemungkinan pipa-pipa 

distribusi tersebut sudah korosi dan retak. 
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Dengan tingkat kebocoran yang tinggi, maka jumlah air yang 

didistribusikan akan banyak berkurang. Tingkat kehilangan air dari tahun 

2006 sampai dengan 2008 bisa mencapai lebih dari 30 %, yaitu pada tahun 

2006 mencapai 30,69 %, pada tahun 2007 tingkat kehilangannya 

mencapai 38,01 % dan pada tahun 2008 tingkat kehilangannya meningkat 

lagi menjadi 39, 26 %. 

Dengan hilangnya air tersebut, bisa merugikan pihak PDAM 

Surakarta dan juga pihak pelanggan PDAM. Dampak kehilangan air bagi 

PDAM Surakarta adalah bisa mengurangi jumlah pendapatan yang 

diperoleh, sedangkan bagi pelanggan PDAM dampaknya adalah debit air 

yang sampai ke pelanggan menjadi berkurang. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian tentang Pelayanan Distribusi air bersih PDAM 

Surakarta, maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Daya Tanggap. 

Daya tanggap yang diberikan pegawai PDAM dalam mengatasi 

permasalahan distribusi dilihat melalui: 

a. Sikap dan pengetahuan petugas. 

Sikap dan pengetahuan pegawai PDAM Surakarta khususnya 

dalam pelayanan distribusi air bersih cukup baik, walaupun ada 

sebagian respon dari pelanggan yang masih mengeluhkan mengenai 

kurangnya keramahan petugas. Para petugas menangani keluhan 

dengan responsif. Laporan keluhan yang masuk yang berkaitan 

dengan permasalahan distribusi diusahakan untuk ditangani 

secepatnya dengan mengirimkan petugas ke lokasi agar petugas 

tersebut segera mengadakan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan 

yang terjadi. 

b. Kemampuan petugas dalam menangani keluhan. 

Daya tangggap PDAM Surakarta dapat dilihat dari 

kemampuan petugas dalam menangani keluhan-keluhan mengenai 

distribusi air bersih yang berhasil dikerjakan selama sebulan dalam 
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kurun waktu Bulan Januari sampai dengan Bulan April 2009. 

Banyaknya keluhan yang belum dikerjakan oleh pihak PDAM 

Surakarta mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan April jika dilihat 

dari data-data terbukti cukup sedikit karena semuanya kurang dari 10 

kasus, yaitu keluhan air kotor menyisakan 2 kasus, keluhan air mati 

menyisakan 9 kasus, keluhan pipa bocor menyisakan 7 kasus dan 

keluhan meter air menyisakan 6 kasus. Keluhan yang belum 

dikerjakan biasanya akan dikerjakan pada bulan berikutnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan petugas PDAM Surakarta dalam 

menangani keluhan-keluhan distribusi air bersih sangat baik. 

 

Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa daya tanggap 

petugas dilihat dari sikap dan pengetahuan petugas cukup baik, serta 

apabila dilihat dari kemampuan petugas dalam mengatasi keluhan masalah 

pelayanan distribusi air bersih sangat baik. 

 

2. Kehandalan. 

Kehandalan petugas dalam menangani keluhan distribusi air bersih 

dapat dilihat dari: 

a. Akurasi dan ketepatan waktu pelayanan. 

Perbaikan yang dilakukan oleh pegawai PDAM Surakarta 

biasanya berlangsung dengan cepat. Akurasi dan ketepatan waktu 

pelayanan terhadap perbaikan kerusakan distribusi air bersih 
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tergantung dari masalah yang ditimbulkan. Hal ini biasanya memakan 

waktu sekitar satu sampai tiga hari. Perbaikan memakan waktu lama 

(3 hari) biasanya terjadi apabila kerusakan yang ditimbulkan cukup 

berat, misalnya kebocoran pipa terjadi pada pipa jaringan utama. 

Selain dari masalah itu, perbaikan yang dilakukan biasanya hanya 

memakan waktu sehari atau beberapa jam saja. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa kehandalan petugas yang dilihat dari akurasi 

dan ketepatan waktu pelayanan cukup baik. 

b. Sarana dan prasarana pelayanan. 

Sarana dan prasarana pelayanan yang disediakan oleh PDAM 

Surakarta untuk menampung keluhan pelanggan adalah sebagai 

berikut: 

1) Adanya Kantor Kas Pembantu. 

Jumlah Kantor Kas Pembantu yang telah disediakan oleh 

pihak PDAM Surakarta ada enam buah, yaitu Kantor Kas 

Pembantu Kleco, Kantor Kas Pembantu Kartopuran, Kantor Kas 

Pembantu Banjarsari, Kantor Kas Pembantu Mojosongo, Kantor 

Kas Pembantu Sumber dan Kantor Kas Pembantu Luar Kota. 

Selain para pelanggan bisa membayar rekening listrik, mereka 

juga bisa menyampaikan keluhan mereka di tempat tersebut. 

2) Adanya pelayanan fasilitas telepon dan SMS. 

Selain pelanggan bisa menyampaikan keluhan mereka 

secara langsung dengan mendatangi Kantor PDAM Surakarta atau 
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Kantor Kas Pembantu, para pelanggan PDAM juga bisa 

menyampaikan keluhan mereka melalui telepon dan SMS (Short 

Message Service). Melalui layanan ini pelanggan PDAM bisa 

melakukan keluhan terhadap pelayanan PDAM Surakarta, selain 

itu mereka juga bisa mengetahui tagihan rekening bulanan serta 

dapat menyampaikan kritik dan saran mereka. Pelanggan PDAM 

Surakarta dapat melakukan keluhan gangguan pelayanan dengan 

cara sebagai berikut: ketik PDAM [spasi] GG [spasi] nomor 

pelanggan [spasi] jenis gangguan. Lalu SMS tersebut dikirim ke 

nomor 3011, pelanggan akan dikenakan biaya Rp. 500,00. 

3) Adanya Forum Sosialisasi Pelanggan. 

Sarana lain yang mendukung kehandalan pelayanan 

PDAM adalah melalui Forum Sosialisasi Pelanggan yang rutin 

diadakan setiap sebulan sekali. Kegiatan yang diadakan dalam 

forum ini berupa tanya jawab menampung masalah-masalah 

pelayanan PDAM Surakarta yang berada di kawasan tersebut dan 

juga penyuluhan mengenai pasang sambungan baru. 

 

Dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk kepuasan 

pelanggan belum bisa maksimal dilakukan, khususnya dalam 

peningkatan kapasitas air. Kapasitas air PDAM Surakarta yang 

didistribusikan kepada pelanggannya berasal dari tiga jenis sumber air 

baku, yaitu: Mata Air Cokrotulung, 27 buah Sumur Dalam dan 
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Instalasi Pengolahan Air Jurug. Kapasitas air yang diproduksi oleh 

PDAM Surakarta kadang mengalami kenaikan dan kadang mengalami 

penurunan setiap tahunnya. Jumlah kapasitas air pada tahun 2007 

sebanyak 879,40 liter/detik digunakan untuk melayani 53.692 

Sambungan Rumah, sedangkan jumlah kapasitas air pada tahun 2008 

sebanyak 890,50 liter/detik digunakan untuk melayani 54.387 

Sambungan Rumah. Kapasitas Reservoir yang ada di PDAM sebanyak 

9.640 m3 hanya mampu melayani pada jam-jam puncak 2,90 jam dari 

standard 4,8 jam atau hanya 20 % saja. Sehingga pada jam-jam puncak 

ada beberapa kawasan yang tidak dapat menerima air dikarenakan 

tekanan airnya sangat rendah, seperti di sebagian Kawasan Utara. Dari 

penjelasan ini, wajar saja selama ini di beberapa daerah ditemukan 

permasalahan khususnya mengalami keluhan mengenai 

pendistribusian air bersih. Tapi ada juga di beberapa daerah yang tidak 

mengalami permasalahan pendistribusian air bersih. 

 

3. Faktor yang mempengaruhi pelayanan distribusi air bersih. 

PDAM Surakarta senantiasa berusaha melakukan pelayanan untuk 

memenuhi kebutuhan air bersih pada pelanggannya yang tersebar di 

seluruh Kota Surakarta. Usaha itu meliputi produksi air bersih untuk 

didistribusikan kepada pelanggannya, memberikan pelayanan yang sebaik 

mungkin melalui penyediaan sumber daya yang memadai dan membantu 

pelanggan mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi. Ada banyak hal 
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yang mempengaruhi dalam melaksanakan tugas tersebut. Di bawah ini 

adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan yang mengacu pada 

pendapat H. A. S Moenir: 

a. Faktor Kesadaran Pegawai. 

Faktor kesadaran dapat dinilai dari kesungguhan, keiklasan 

dan kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan. 

Kesungguhan pegawai dalam bekerja dapat dilihat dari kesediaan 

pegawai untuk terjun langsung ke lapangan apabila ada keluhan dari 

pelanggan, baik itu keluhan masalah kelancaran air maupun keluhan 

adanya kerusakan/kebocoran pada pipa atau meter air. Selama ini 

pegawai PDAM Surakarta telah mencoba untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi pelanggan dan semua keluhan yang ada 

diperhatikan. Pegawai tidak mendiamkan begitu saja persoalan yang 

dihadapi oleh pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa pegawai PDAM 

Surakarta sudah mempunyai kesadaran akan tugasnya sehingga 

hasilnya bisa memenuhi keinginan pelanggan, dengan demikian faktor 

kesadaran mempengaruhi pelayanan yang diberikan. 

b. Faktor Aturan yang ditetapkan. 

Aturan kerja yang ada di PDAM Surakarta adalah jam masuk 

kerja pada hari Senin sampai dengan Kamis dimulai pukul 07.00 WIB 

sampai dengan 15.30 WIB, sedangkan pada hari Jumat pegawai 

PDAM Surakarta mulai bekerja pukul 07.00 WIB sampai dengan 

pukul 11.00 WIB. 
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Selain aturan kerja jam masuk kantor, PDAM Surakarta juga 

menerapkan sanksi apabila pegawainya melakukan kelalaian dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka akan diberikan 

peringatan berupa: Peringatan Lisan, Peringatan Tertulis, Surat 

Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III (Sanksi ini 

lebih tegas, misalnya dilakukan skorsing, pemecatan terhadap pegawai 

yang bermasalah tersebut atau melakukan penurunan gaji berkala). 

Dengan adanya aturan di atas, maka akan menumbuhkan sikap 

kedisiplinan bagi para pegawai PDAM Surakarta. Mereka harus 

mematuhi peraturan yang telah ditetapkan jika tidak mau terkena 

sanksi. Hal ini juga menjadi bukti kalau faktor aturan yang ada di 

PDAM Surakarta  mempengaruhi terhadap pelayanan. 

c. Faktor Organisasi. 

PDAM Surakarta dibagi menjadi dua bagian, yaitu Bagian 

Umum yang dikepalai oleh Direktur Umum dan Bagian Teknik yang 

dikepalai oleh Direktur Teknik. Masing-masing bagian membawahi 

tiga bidang. Mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan 

Direksi Perusahaan Air Minum Kota Surakarta Nomor 800/569/PAM 

tanggal 11 Mei 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan 

Daerah Air Minum Kota Surakarta. 

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, maka dapat 

memudahkan sistem kerja dari pegawai PDAM Surakarta. Selain itu 

juga memperjelas pembagian kerja dan kedudukan dari masing-
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masing pegawai sehingga mereka bisa bekerja menurut rincian tugas. 

Hal ini menunjukkan bahwa faktor organisasi berpengaruh terhadap 

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan karena mereka bekerja 

sesuai dengan struktur organisasi yang ada di PDAM Surakarta 

d. Faktor Pendapatan. 

Gaji yang ditetapkan di PDAM Surakarta hampir sama dengan 

gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil). PDAM Surakarta juga melakukan 

kenaikan gaji yang dilakukan setiap setengah tahun sekali. Selain 

pegawai tersebut memperoleh gaji pokok, mereka juga memperoleh 

berbagai macam tunjangan baik yang bersifat financial atau non 

financial. 

Selain mendapat tunjangan berupa financial dan non financial, 

pegawai PDAM Surakarta juga memperoleh uang tambahan jika 

mereka kerja lembur. PDAM Surakarta telah berhasil meningkatkan 

kesejahteraan pegawainya dengan memberikan pendapatan yang layak 

mereka terima sehingga pegawai PDAM Surakarta termotivasi untuk 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan. 

Dengan demikian faktor pendapatan juga mempengaruhi petugas 

PDAM Surakarta dalam memberikan pelayanan. 

e. Faktor Kemampuan dan Keterampilan. 

Kemampuan dan keterampilan para pegawai PDAM Surakarta 

ada yang diperoleh dari adanya pendidikan dan latihan pegawai yang 

diadakan oleh pihak PDAM Surakarta dan ada juga yang diperoleh 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



92 

dari pengalaman mereka selama menangani masalah-masalah yang 

ada. Pegawai yang menangani permasalahan keluhan distribusi air 

bersih adalah orang yang berpengalaman dalam bidang mereka 

sehingga keluhan-keluhan yang ada dapat terselesaikan dengan cepat. 

Faktor kemampuan dan keterampilan pegawai sangat diperlukan dan 

berpengaruh terhadap proses pelayanan. 

f. Faktor Sarana dan Prasarana Pelayanan. 

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh kantor PDAM 

Surakarta saat ini sudah cukup baik. Ruangan PDAM Surakarta dibagi 

menjadi dua yaitu untuk Bagian Umum dan satu lagi untuk bagian 

Teknik. Dilihat dari kondisi fisik bangunan, Kantor PDAM Surakarta 

termasuk besar dan luas. Keberadaan Kantor PDAM Surakarta 

termasuk strategis karena berada di pinggir jalan raya sehingga 

memudahkan pegawai dan pelanggan PDAM Surakarta untuk 

menjangkaunya. 

Semua faktor telah berhasil dipenuhi oleh pihak PDAM 

Surakarta, mulai dari faktor kesadaran pegawai sampai dengan faktor 

sarana dan prasarana pelayanan. Namun demikian faktor sarana dan 

prasarana yang berada di luar PDAM Surakarta tidak sepenuhnya baik 

karena masih ada pelayanan yang belum maksimal diberikan kepada 

pelanggan sehingga masih ada keluhan mengenai distribusi air bersih. 

Hal ini antara lain disebabkan karena sumber air baku yang letaknya 
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jauh, kemampuan produksi air bersih yang masih rendah dan  tingkat 

kehilangan air yang tinggi. 

Sumber air yang digunakan oleh PDAM Surakarta merupakan 

sumber mata air dan sumber air bawah tanah. Sumber air baku 

Cokrotulung yang letaknya jauh membuat pendistribusian air menjadi 

terhambat karena harus dialirkan ke tempat yang jauh. Selain itu 

sumber air yang berasal dari sumur dalam letaknya jauh di bawah 

tanah sehingga sangat sulit untuk dijangkau dan membutuhkan biaya 

yang tinggi untuk menyedot dan mendistribusikannya kepada 

pelanggan PDAM. 

Kemampuan produksi sumur dalam PDAM Surakarta akan air 

bersih masih rendah, yaitu 18 liter/detik (sebelumnya 20 liter/detik). 

Selain itu setiap 30.000 jam operasional (setiap 1250 hari) sumur 

dalam memerlukan perbaikan. Selama proses perbaikan ini 

berlangsung, sumur harus berhenti beroperasi selama kurang lebih 15 

hari sehingga jumlah produksi air menjadi berkurang. 

Dengan tingkat kebocoran yang tinggi, maka jumlah air yang 

didistribusikan akan banyak berkurang. Tingkat kehilangan air dari 

tahun 2006 sampai dengan 2008 bisa mencapai lebih dari 30 %, yaitu 

pada tahun 2006 mencapai 30,69 %, pada tahun 2007 tingkat 

kehilangannya mencapai 38,01 % dan pada tahun 2008 tingkat 

kehilangannya meningkat lagi menjadi 39, 26 %. 
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B. SARAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang 

harus ditingkatkan untuk dapat mencapai pelayanan yang optimal dan sesuai 

harapan. Beberapa saran yang bisa diperhatikan dan bisa menjadi solusi untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah: 

1. Menambah kapasitas produksi air. 

Dari hasil penelitian, kapasitas produksi air yang dihasilkan oleh 

PDAM Surakarta kurang mencukupi kebutuhan pelanggan PDAM 

Surakarta apalagi jika musim kemarau tiba, akibatnya di beberapa daerah 

mengalami masalah pendistribusian air bersih. Untuk memperbaiki 

pelayanan distribusi air bersih, PDAM Surakarta seharusnya menambah 

kapasitas produksi air dengan melakukan perbaikan terhadap sumur dalam 

dan menambah jumlah sumur dalam untuk mendukung pelayanan 

pendistribusian air bersih, agar produksi air yang dihasilkan menjadi 

optimal.  

2. Menekan angka kehilangan air serendah mungkin. 

Seperti diketahui bahwa angka kehilangan air yang dialami oleh 

PDAM Surakarta cukup tinggi. Hal ini tentunya sangat merugikan baik 

pihak PDAM Surakarta maupun pihak pelanggan. Cara yang dapat 

ditempuh untuk menekan angka kehilangan air menjadi serendah mungkin 

adalah dengan mengadakan pemantauan intensif terhadap jaringan pipa 

yang rentan terhadap kebocoran air (mengoptimalkan sistem pengendalian 

kehilangan air yang tersebar ke dalam 22 Zoning, baik dalam maupun luar 
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kota Surakarta), serta apabila ada dana lebih, pihak PDAM Surakarta dapat 

mengganti jaringan pipa distribusi yang umurnya sudah tua dengan 

jaringan pipa distribusi yang baru.    
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