
CETAK BIRU PELAYANAN
(SERVICE BLUEPRINT)

Dalam mengembangkan suatu bentuk pelayanan/jasa baru atau
meningkatkan jasa yang ada, diperlukan suatu perangkat yang disebut
Cetakbiru Pelayanan (service blueprint). Service blueprint adalah suatu
gambar atau peta yang menggambarkan secara akurat sebuah sistem
pelayanan sehingga berbagai individu yang terlibat di dalam
penyediaan jasa tersebut dapat memahami sistem dengan baik
walaupun masing-masing memiliki peran dan sudut pandang
berbeda-beda. Suatu blueprint pelayanan menggambarkan langkah-
langkah penyampaian pelayanan secara simultan (series of activities),
peran dari konsumen dan karyawan, dan elemen-elemen pelayanan
yang terlihat. Gambar ini menunjukkan cara untuk menguraikan suatu
bentuk pelayanan kedalam komponen-komponen secara logis dan
menunjukkan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses
pelayanan, dan bukti pelayanan yang dialami oleh konsumen.

Komponen blueprint pelayanan meliputi :
a. customers action, memperlihatkan urut-urutan, pilihan-pilihan,

aktivitas-aktivitas dan interaksi yang dihadapi konsumen dalam
proses , membeli, menikmati, dan mengevaluasi suatu pelayanan

b. “onstage”  contact employee action, yaitu langkah-langkah dan
aktivitas-aktivitas karyawan, dimana mereka berinteraksi atau
berhubungan dengan konsumen atau dapat dilihat oleh konsumen

c. “backstage” contact employee action, yaitu langkah-langkah atau
aktivitas yang dilakukan karyawan di belakang layar untuk
mendukung“onstage”  contact employee action.

d. support process (invisible process), meliputi langkah atau kegiatan
internal untuk mendukung contact employees dalam menyampaikan
pelayanan



Keempat wilayah tersebut dipisahkan oleh tiga buah garis yaitu :
a. garis interaksi (line of interaction), menunjukkan adanya interaksi

langsung antara konsumen dan perusahaan penyedia jasa
b. garis batas pandang (line of visibility), adalah garis yang

memisahkan antara aktivitas-aktivitas pelayanan yang terlihat dan
aktivitas-aktivitas pelayanan yang tidak terlihat oleh konsumen,
sekaligus memisahkan antara “onstage”  contact employee action dan
“backstage” contact employee action.

c. Garis interaksi internal (line of internal interaction), memisahkan
aktivitas contact employee dari karyawan atau aktivitas pendukung
pelayanan lainnya

Blueprint pelayanan ini sangat menbantu seluruh pihak internal
penyedia jasa untuk memahami, melaksanakan dan mengevaluasi
suatu sistem pelayanan.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat sebuah blueprint
pelayanan adalah sebagai berikut :
a. idetifikasi proses yang akan dibuat blueprintnya
b. petakan proses tersebut dari sudut pandang konsumen
c. gambarkan garis interaksi (line of interaction)
d. gambarkan line of visibility-nya
e. petakan proses dari sudut pandang karyawan yang berinteraksi

dengan konsumen
f. gambarkan garis interaksi internal (line of internal interaction)
g. hubungkan aktivitas-aktivitas konsumen dan karyawan yang

berinteraksi (contact person)
h. tambahkan fasilitas pelayanan (sevice evidence) pada setiap langkah

kegiatan konsumen

Blueprint pelayanan dapat dijadikan acuan dalam
mengembangkan prosedur standar operasi pelayanan (service standard
operating procedure), untuk setiap aktivitas dari seluruh proses pelayan.


