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SURABAYA–Pe laya
nan selalu menjadi hal 
uta ma agar tetap menjadi 
pilihah para konsumen. 
Se tidaknya dengan ber
tambah banyaknya usaha 
transportasi yang ber mun
culan di Surabaya, pelaku 
bisnis jasa taksi harus 
meningkatkan kinerjanya. 

Hal itu pula yang dila
kukan taksi Silver, yang 
terus menjaga supaya pe
lang gan tetap terlayani 
secara memuaskan. Dalam 
hal ini, taksi Silver mene
tapkan standard opera sio
nal, diantaranya, meng an
tarkan penumpang hingga 
ke tempat tujuan. 

“Sampai di tempat tu ju
an, pengemudi harus tu run. 
Lantas memberikan sa lam 
kepada penumpang. Tidak 
hanya itu, penge mu di juga 
wajib meng ingat kan barang 
bawaan agar tidak ter
tinggal,” ujar Di rektur Uta
ma Silver Tak si Adhi 
Pujiyanto, Sabtu (20/8).

Dia melanjutkan, pela
yanan tersebut tidak ter ba
tas latarbelakang pe lang
gan yang akan meng

SURABAYA–Pela ya nan 
menjadi hal utama ba gi 
Taksi Orenz dalam me la
yani pelanggannya. Meng
andalkan Standard Pela
yanan Orenz Taksi (SPOT), 
perusahaan trans portasi ini 
terus mem per tahankan 
pelanggan setia nya.  

General Manager Taksi 
Orenz, Qodarul Mujib me
nga takan, kenyamanan pe
langgan menjadi hal yang 
utama harus dite rapkan 
oleh para penge mu di. Hal 
itu yang tetap mem per
tahankan para pe langgan 
untuk tetap se tia menggu
nakan jasa Orenz Taksi. 

“Semua tertera dalam 
SPOT. Kami komsisten 
men jalankan hal tersebut 
di  tengahtengah semakin 
ba nyaknya jenis mode 
transportasi,” ujar pria 
yang akrab disapa Mujib 
ini, Senin (22/8).

Mujib menerangkan, de
ngan SPOT, pengemudi di 
trainning selama 3 hari se
belum benarbenar dilepas 
memegang mobil. Setelah 
itu, selama tiga bulan me
reka akan dievaluasi de ngan 

didampingi oleh kordinator. 
“Mereka harus meme nu

hi kriteria seperti, mela
yani dengan baik. Kemu di
an mengantarkan penum
pang sampai di lokasi. Pe
ngemudi juga harus ramah 
selama melayani. Begitu 
sampai di rumah pelang
gan harus turun. Dan 
terakhir, tidak boleh lupa 
salam. Serta mengi ngat
kan ada barang keting
galan atau tidak,” jelasnya.

Orenz Taksi juga memi
liki standard aturan yang 
tidak boleh dilanggar oleh 
pengemudi. Seperti, tidak 
bo leh pakai topi, harus me
makai sepatu, harus me
makai seragram dan ti dak 
boleh merokok dalam mobil. 
Ketentuan itu harus ditu ru ti 
oleh pengemudi. Ji ka ti dak, 
menejemen akan mem
berikan sanksi pada pe
ngemudi. Mulai dari skor
sing selama se ming gu, 
hingga surat peri ngatan 
yang berujung ke pemecatan.

Mujib juga menanamkan 
ke pada para penge mudi
nya, bahwa yang mem ba
yar karyawan itu adalah 

Wajib Kembalikan Barang Tertinggal O-renz Andalkan SPOT Demi Kenyamanan Pelanggan

SURABAYA–Kepuasan 
dan kenyamanan kon su
men merupakan salah sa
tu modal berharga dari 
Adira Finance untuk ber
sa ing di dunia bisnis. De
ngan memegang teguh ba
rometer tersebut, Adira 
me ngedepankan ko mu  ni
kasi yang baik dengan 
para konsumen agar ter
cip ta rasa nyaman dan ke
pu asan. Atas kepuasan 
para pe lang gan ini, Adira 
masuk dalam no minator 
WOW Service Ex celence 
Award di Markplus Ekse
kutif Seminar. 

“Pelayanan itu meru pa
kan modal utama kami 
un tuk menjalankan bisnis 
ini untuk bisa bersaing de
ngan bisnis finance lain
nya,” kata Kepala wilayah 
Adira Jatim, Krisdianto, 
Senin (22/8). 

Ayah dua anak ini me
nga  takan Adira Finance 
tak ingin membuat kecewa 
para konsumennya. Di ma
na Adira lebih menge de
pan  kan kepuasan konsu
men. 

“Ibaratnya, konsumen 
ini adalah raja, jadi ka mi 
akan upayakan tak mem
buat kece wa konsumen. 
Di ma nan konsumen men
jadi sangat se nang jika 
kami me  laya ni nya de ngan 
sepe nuh hati dan senyu
man,” tam bahnya. 

Salah satu pel a yanan itu 
adalah da lam kemudahan 
da lam pembayaran. Di
mana Adira be kerja sama 
dengan pi hakpihak yang 
membuat pem ba yaran 
kre dit lebih mudah. Ter
ma suk kini memiliki ca
bang sebanyak 26 ca bang 
di Jawa Timur.  

“Pembayaran bisa dila
ku kan di minimarket, dan 
be berapa pihak swasta 
yang dapat menerima 

Adira Kedepankan Kepuasan Konsumen

SURABAYA–PT Tele ko
munikasi Seluler (Tel komsel) 
selalu berinovasi untuk men
jadi salah satu operator di In
donesia yang ber beda dengan 
operator lain. Berbagai ino
vasi ini di tujukan bagi ke
mudahan dan kenyamanan 
pe lang gan untuk tetap me
milih Telkomsel. 

Inovasi terbaru, dian ta
ranya membuka Grapari 
Tel komsel 24 jam. Grapari 
24 jam adalah Grapari 
atau gerai pertama di In
do nesia yang siap mela ya
ni pelanggan satu hari pe
nuh. Grapari 24 jam ini 
be rada di Gedung Grapari 
Jl Pemuda, Surabaya. 

“Kami berharap masya ra
kat tidak terhalang oleh 
wak tu lagi untuk men da pat
kan pelayanan,” ujar Reny 
Kusuma Wardhani Ma nager 
Service Mana ge men Telkom
sel Jatim, Senin (22/8).

Menurut Reny,  yang te
ru tama dalam pelayanan 
yang diberikan oleh Tel
kom  sel adalah harus ce
pat, tepat dan akurat. De
ngan tiga kata ini, Tel
kom sel ingin selalu meng
u tamakan pelanggan.  Se
lain itu juga memberikan 
edu kasi pada customer 
service dan mengem bang
kan layanan dari yang 
dahulunya layanan kon

vensional saat ini berubah 
menjadi layanan digital. 

“Ketika kami menyam but 
pelanggan dengan ra mah, 
maka mereka juga da pat 
menyalurkan kelu han nya 
dengan enak. Se hingga 
mudah ditangkap pula oleh 
para customer ser vice 
kami,” terang Reny.

Selain Grapari 24 jam, 
Telkomsel juga men cip ta kan 
My Grapari. Dimana My 
Grapari ini semacam me sim 
ATM, dimana be berapa 
transaksi dapat di lakukan 
ditempat ter se but. Dian ta
ranya seperti un tuk meng
ganti kartu per  dana.  Di Su
rabaya sen  diri, My Grapari 

terda pat di beberapa tempat, 
se perti di Grapari Jalan Pe
muda, WTC, dan bebe ra pa 
tempat lainnya. 

GM Marketing Area Jawa 
Bali Kuntum Wah yu di me
nambahkan ke de pan Tel
kom sel ingin mem buat ba
gaimana pelanggan tersebut 
me rasa nyaman saat mela
kukan broad band nya. 

Telkomsel telah juga me
nye diakan berbagai jenis pa
ket untuk berbagai seg
mentasi. Baik untuk para 
anak muda atau para ma
hasiswa sampai ekse kutif 
yang ingin lebih banyak lagi 
menikmati paket data yang 
lebih besar. (dia/rud) 

Selalu Menciptakan 
Perbedaan dari Operator Lain

SATRIA NUGRAHA/RADAR SURABAYA.

SENYUM: Para nasabah dilayani dengan ramah saat membayar 
kredit di kantor Adira Finance.  

ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA.

MAKSIMALKAN PELAYANAN: Direktur Utama Silver Taksi Adhi 
Pujiyanto dengan latar belakang armada mobil taksi Silver.

pem  bayaran meskipun 
berada di mana pun,” 
tegasnya.  

Jika ada konsumen yang 
kesulitan atau terkendala 
dalam pembayaran kre
dit, Adira memilih 
pe tugas pe nagihan 
dan me minta untuk 
ber ko mu nikasi yang 
baik. 

“Kami ingin kon
sumen mem bayar 
de ngan s e pe nuh 
hati,” tandas 
Kris, pang
g i l a n 
a k r a b 
K r i s 
dianto.

Dengan 
m e  nge de
p a n  k a n 
ke puasan 
k o n  s u 
men, pi
hak Adira 
juga mem
beri peng
har  gaan ke
pada kon su
men yang 
da tang un
tuk mem

bayar kredit. 
“Kami berikan sepotong 

roti yang kami berikan 
setiap sebulan sekali, 
meskipun sederhana tapi 

perhatian itu mem
buat nyaman para 
konsumen kami,” 
p u n g  k a s n y a . 
(sar/rud)

ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA

KOMPAK: Dari kiri, GM Marketing Area Telkomsel Jawa Bali, Kuntum Wahyudi, Manager Service Managemen Telkomsel Jatim, Reny Kusuma 
Wardhani dan Manager Service Planning and Quality Control Jawa Bali, Rini Widiastuti Rahayu.

gunakan layanan dari taksi 
Silver. Sekalipun ba nyak 
tindakan kriminal yang 
terkadang bisa meng ancam 
para pengemudi taksi. 

“Pelayanan ini penting. 
Harus tetap diutamakan. 
Kalau terjadi hal yang 
tidak diinginkan, di mobil 
ada tombol panic bottom 
yang sewaktuwaktu bisa 
ditekan untuk mengirim 

sinyal bahaya,” urainya.
Namun, paling utama 

da lam pelayanan taksi Sil
ver ini, yakni pengem ba
lian ba rang penumpang 
yang tertinggal di dalam 
mobil. Setiap ada barang 
ter tinggal, walaupun ha
nya sebuah kunci, pe
ngemudi wajib mengan
tarkannya ke tempat ting
gal pemilik. (bae/rud)

pe langgan. Maka dari itu, 
pe layanan terhadap pe
langgan harus maksimal. 
“Untuk itu, jangan kece
wakan pe numpang,” ung
kapnya.

Pelayanan tersebut 

tidak terkecuali pada sia
pa pun. Termasuk pada 
penumpang hiburan 
malam dan rumah sakit 
yang menjadi salah satu 
pelanggan utamanya.  
(bae/rud)


