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MOTTO

ِِ ٱىْفَحْشَبٓ ِء وَٱىَُْْنَس
ِ َئ ذِي ٱىْقُسْبًََٰ وَيَ ْ َهًَٰ ع
ِ ِٓ وَإِيخَب
ِ ََٰه وَٱىْإِحْس
ِ ُِْ ٱىيَّ َٔ يَأٍُْ ُس بِٱىْعَد
َّ إ
ًَُ ۚ يَعِظُنُ ٌْ ىَعَيَّنٌُْ حَرَمَّسُو
ِ ْوَٱىْبَغ
Artinya :Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan)
perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl: 90).1

1

Dewan Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penerjemah Al-Qur‟an, 2004), hlm, 277
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh strategi humas dalam mengatasi keluhan
pelanggan di PDAM Tirta Mayang Kota Jambi. Sebagai perusahaan yang
berorientasi pada pelayaan publik, humas PDAM harus mampu memberikan
tanggapan dan menerima saran yang diberikan oleh pelanggan, dan apa saja
strategi yang diberikan humas PDAM dalam menjawab keluhan dari pelanggan.
Humas menjadi salah satu alat untuk menyampaikan informasi yang berkaitan
dengan perusahaan,
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif
melalui teknik pengumpulan data dengan cara observasi yang penulis lakukan
secara langsung di kantor PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, wawancara
dilakukan dengan informan dari humas dan pelanggan PDAM beserta staf yang
berhubungan dengan penelitian penulis, dokumentasi yang berkaitan dengan datadata yang dibutuhkan untuk menjelaskan tema penelitian. Penyajian data akhir
dengan pendekatan deskriptif.
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menemukan bahwa:
1) keluhan pelanggan PDAM adalah tidak dapat air, pemakaian yang tinggi, air
yang keluar kotor dan bau, kebocoran pipa penghubung saluran air, meteran air
macet dan tidak jalan, 2) strategi humas dalam mengatasi keluhan pelanggan
PDAM yaitu yang pertamamengidentifikasi masalah, tidak memandang ringan
masalah, menentukan target sasaran informasi, menetukan strategi dan langkah
terakhir evaluasi. 3) Faktor pendukung strategi humasyaitu: perlunya penambahan
teknisi atau karyawan yang mempunyai kemampuan dalam bidang PDAM,
adanya petugas Call Center, pelatihan komunikasi terhadap karyawan PDAM,
kualitas pelayanan Faktor penghambatnya yaitu:keterbatasan SDM, kurangnya
komunikasi antara pelanggan dan perusahaan, kendala teknis, kurangnya
sarana/prasarana, ketidakpuasan pelanggan.

Kata kunci: Strategi Humas, Keluhan Pelanggan, PDAM
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PEDOMAM TRANSLITERASI2
A. Alfabet
Arab
ا
ة
ث
د
ج
ح
خ
د
ذ
ز
ش
ض
ش
ص
ض

Indonesia

Arab
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ه
ً
ُ
ٓ
و
ء
ٌ
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R
Z
S
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,
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B. Vokal dan Harakat
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Indonesia

Arab

Indonesia

Arab

Indonesia

َا

A

َب

a>

اِي

i>

ُا
ِا

U
I

اَي
اُو

Á
u>

اَو
اَي

Aw
Ay

C. Ta>’ Marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta>’marbu>t}ah ini ada tiga macam:
1. Ta>’ Marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka
transliterasinya adalah /h/.
Arab
صال ة
ٍس ا ة

Indonesia
S}ala>h
Mir‟a>h

2

Tim Penyusun, Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN
STS Jambi (Jambi: Fak. Ushuluddin IAIN STS Jambi, 2014), 136-137.
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2. Ta>’ Marbu>t}ah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammah, maka transliterasinya adalah /t/.

Arab
وشازة اىخس بيت
ٍِ ٍس اة اىص

Indonesia
Wiza>rat al-Tarbiyah
Mir‟a>t al-zaman

3. Ta>’ Marbu>t}ah yang berharakat tanwin maka transliterasinya adalah
/tan/tin/tun/.
Arab
فجئت

Indonesia
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Indonesia sangat
berpengaruh dalam perkembangan dunia usaha dan masyarakat dalam
menjalankan usahanya, karena kebanyakan dari perusahaan milik pemerintah
tersebut memonopoli beberapa bidang usaha yang mengatur kehidupan dan
kebutuhan hidup masyarakat banyak. Oleh karena itu, dalam mengatur dan
menjalankan usahanya, BUMN diatur dan dikelola oleh pemerintah karena sangat
berhubungan hujan dengan nasib masyarakat Indonesia. Badan-Badan Usaha
Milik Negara tersebut, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari
dunia usaha pada umumnya dan masyarakat. BUMN harus dapat memberikan
kepuasaan kepada masyarakat selaku konsumen dan memberikan citra yang baik
di mata masyarakat dengan cara memberikan pelayanan yang berkualitas. Melihat
keadaan tersebut,pemerintah berupaya agar BUMN berusaha memperbaiki
pelayanan

yang

terbaik

untuk

masyarakat.Dengan

pelayanan

yang

baik,diharapkan masyarakat akan merasa dihargai dan tidak merasa diabaikan
haknya dan akhirnya masyarakat sebagai pengguna atau pelanggan dari jasa yang
ditawarkan oleh perusahaan milik pemerintah tersebut akan merasa puas.3
Salah satu bentuk BUMN adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
PDAM merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam
distribusi air bersih bagi masyarakat. PDAM terdapat di setiap provinsi,
kabupaten, kota madya di seluruh Indonesia. Selain itu, PDAM sebagai organisasi
sektor publik mengutamakan pemenuhan kepuasaan masyarakat melalui
penyediaan air yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dalam rangka
memenuhi kepuasaan pelanggan PDAM harus mampu mengidentifikasi faktorfaktor yang mempengaruhi kepuasaan pelanggan kemudian membuat ukuran-

3

Tamara Aulia, Skripsi: Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa
Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas di Makasar
(Makassar:Universitas Hasanuddin, 2011), hlm. 1

1

2

ukuran kepuasaan tersebut, karena tujuan organisasi sektor publik secara makro
adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kepuasaan pelanggan
tersebut akan memicu kesuksesan kinerja lain, yaitu kinerja keuangan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 kehadiran Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang
bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Perusahaan ini
memiliki aktivitas mulai dari mengumpulkan, mengolah, menjernihkan hingga
mendistribusikan air yang layak konsumsi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sehingga dengan adanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) disetiap Kota,
kebutuhan akan air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan mampu
tercukupi.4
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang telah dikenal sebagai
penyedia layanan air bersih wilayah Kota Jambi dan sekitarnya sejak tahun 1974.
dibawah kepemilikan aset Pemerintah Kota (PEMKOT) Jambi, perusahaan ini
mampu berkembang pesat dan meningkatkan produksi air bersih.
Mengingat air adalah kebutuhan pokok bagi kehidupan sehari-hari, air
memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat.Penyedian distribusi air yang dilakukan oleh PDAM
baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan mempunyai tujuan untuk
memberikan pelayanan pada masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang
sehat.Sebagai satu-satunya perusahaan yang menyediakan produksi air bersih
untuk Kota Jambi dan sekitarnya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta
Mayang, pun tak jarang mengalami berbagai macam permasalahan terutama
dengan pelanggan.

4

Skripsi Iis Ariska, “Strategi Komunikasi Perusahaan Daerah air Minum (PDAM) Kota
Surabaya dalam Mengatasi Keluhan Pelanggan,Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, ”Internet diakses
melalui alamat http://docplayer.info/88447019-strategi-komunikasi-perusahaan-daerah-air-minumpdam-kota-surabaya-dalam-menangani-keluhan-pelanggan-skripsi.html diakses pada tangal 20
November 2019
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Observasi awal yang dilakukan penulis di perusahaan daerah air minum
(PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi, bahwa terdapat beberapa masalah tentang
keluhan pelanggan yang sering diterima dan harus ditangani dengan strategi yang
efektif oleh Humas diantaranya, pelanggan merasa dirugikan karena tagihan yang
terlalu tinggi sedangkan pemakaian air yang digunakan tidak sesuai dengan
pemakaian, selain itu seringnya air tidak mengalir ke rumah pelanggan, kualitas
air yang buruk dan masih banyaknya pelanggan yang tidak mendapatkan air
PDAM dan Masyarakat merasa kurang puas terhadap mutu kualitas air yang
diterima masih dibawah standar, serta kelancaran distribusi air tersebut sering
dikeluhkan

pelanggan

sehingga

kurangnya

kepuasaan

pelanggan

yang

menggunakan jasa PDAM.5
Berdasarkan pernyataan diatas, kurangnya pelayanan yang diberikan
BUMN ini menimbulkan dampak yang kurang baik yaitu mendapat citra negatif
dari lapisan masyarakat di Kota Jambi, khususnya pelanggan PDAM. Untuk
mengubah citra yang berkembang di masyarakat itu dibutuhkan seorang tenaga
ahli, yaitu Humas.
[H]ubungan Masyarakat atau humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu
yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksi setiap kemungkinan
konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberi masukan atau saran-saran
kepada para pemimpin organisasi, dan mengimplementasikan programprogram tindakanyang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan
kepentingan khalayak.6
Humas sangat diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang
bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang non komersial mulai dari
yayasan, perguruan tinggi, dinas militer sampai lembaga-lembaga pemerintahan
bahkan pesantren, kehadiranya dibutuhkan karena Humas merupakan salah satu
elemen yang menentukan kelangsungan suatu organisasi secara positif, selain itu
Humas juga sebagai pusat sumber informasi bagi organisasinya. Maka Humas di
PDAM Tirta Mayang Kota Jambi harus selalu bersikap baik kepada setiap

5

Hasil observasi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi,
Tanggal 23 November 2019
6
M. Linggar Anggoro, Teori & Profesi Kehumasan : Serta Aplikasinya di Indonesa
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), hlm, 2
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pelanggan terutama kepada jasa penguna PDAM, terlebih kepada pelanggan yang
membutuhkan informasi ataupun ingin menyampaikan keluhanya, dalam AlQur‟an menganjurkan, bahwa sesuatu informasi itu harus disampaikan, jika tidak
disampaikan dianggap tidak melaksanakan amanah. Sebagaimana yang dijelaskan
dalam surah Al-Maidah ayat 67 berikut ini:

ۚ َُٔو َفََب بََّيغْجَ ِزسَبىَخ
ْ ل ٍِِْ ز َِّبلَ ۖ َوإُِْ ىَ ٌْ حَ ْف َع
َ ه ِإىَ ْي
َ اىسسُىهُ بَيِّ ْػ ٍَب أُ ّْ ِص
َّ يَب أ َُّيهَب
“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari tuhanmu. Dan
Jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak
menyampaikan amanat-nya”.(QS.Al-Maidah:67).7
Sementara itu humas merupakan salah satu bagian terpenting yang tak
terpisahkan di dalam sebuah lembaga perusahaan, terutama di (PDAM) Tirta
Mayang Kota Jambi. Bagian ini merupakan corong humas dalam menyampaikan
solusi atau informasi yang terjadi di lingkungan perusahaan kepada khalayak
maupun perusahaan itu sendiri. Untuk itu, strategi humas PDAM Tirta Mayang
Kota Jambi dalam mengatasi keluhan pelanggan harus responsif, informative
sehingga solusi yang diberikan Humas kepada pelanggan bisa dimengerti dengan
mudah dan jelas. Diharapkan dengan adanya strategi Humas yang efektif dapat
mengubah perilaku komunikan. Sehingga pelanggan yang awalnya merasa kurang
puas atas layanan yang diberikan perusahaan kemudian pelanggan menyampaikan
kepuasan yang tertangani dengan baik tidak menutup kemungkinan pelanggan
akan merasa bangga dan dihargai telah menjadi pelanggan PDAM Tirta Mayang
Kota Jambi.
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut dan penulis tertarik mengangkat judul skripsi yang berjudul
“Strategi Humas dalam Mengatasi Keluhan Pelanggan di Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi”.

7

Dewan Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penerjemah Al-Qur‟an, 2004), hlm, 119
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan
dalam penelitian ini adalah :
1. Apa saja keluhan pelanggan di perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta
Mayang Kota Jambi?
2. Bagaimana strategi Humas dalam mengatasi keluhan pelanggan di
perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi humas dalam mengatasi
keluhan pelanggan di perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Mayang
Kota Jambi?

C. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas mengingat luasnya permasalah,
kemampuan penulis serta keterbatasan waktu, maka penulis membatasi masalah
agar tidak melebar kemana-mana. Oleh karena itu, penulis hanya membahas
tentang Strategi Humas dalam mengatasi keluhan pelanggan di Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi.

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian
1. Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui keluhan pelanggan di perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi.
b. Untuk mengetahui strategi humas dalam mengatasi keluhan pelanggan di
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi.
c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi humas
dalam mengatasi keluhan pelanggan di Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi
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2. Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:
a. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis
baik itu dalam bidang kehumasan maupun dalam membuat dan
menyusun karya ilmiah yang baik dan benar.
b. Untuk memberikan masukan pada kinerja Humas PDAM Tirta Mayang
Kota Jambi.
c. Dengan karya tulis ini semoga bisa menjadi acuan untuk mahasiswa
khususnya konsentrasi public relation dalam menulis karya tulis
selanjutnya.

E. Kerangka Teori
Penelitian sangat memerlukan landasan berfikir maka penulisanya
menguraikan beberapa teori yang berkaitan dengan topik bahasa yang penulis
bahas.
1. Strategi Humas
a. Strategi
Strategi berasal dari bahasa yunani strategia yang bearti ilmu perang
atau panglima perang. Berdasarkan pengertian ini maka strategi adalah
suatu seni merancang operasi di dalam peperangan, seperti cara-cara
mengatur posisi atau siasat berperang, angkatan darat atau laut. Secara
umum sering dikemukakan bahwa strategi merupakan suatu teknik yang
digunakan untuk mencapai suatu tujuan.8
Ahmad S. Adnanputra, mengatakan bahwa strategi adalah “[B]agian
terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan rencana merupakan produk
dari suatu perencanaan (plainning), yang pada akhirnya perencanaan adalah
salah satu fungsi dasar dari proses manajemen”.9

8

Lihat Iskandar wassid dan Dadang Sumendar, Strategi pembelajaran Bahasa, (Bandung:
PT Remaja Rosdakarya offset, 2010) hlm, 2
9
Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2008), hlm, 133-135
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Strategi dalam kamus Oxford Advanced Learnes, A. S. Hornby dapat
berarti:
1) Keterampilan merencanakan dan mengatur sesuatu urusan/ kegiatan
sebaik mungkin “skill in planning or managing any affair well”
2) Perencanaan atau kebijakan yang didesain untuk suatu tujuan tertentu
“plan or policy designed for a paticular pupose”
Rosady Ruslan mengemukakan bahwa arti strategi adalah:
[B]agian terpadu dari suatu perencanaan (planning) yang pada akhirnya
perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen. Jadi
strategi Humas menurut Adnan Putra adalah alternatif optimal yang
dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan Humas dalam kerangka
suatu rencana10
Sedangkan pengertian strategi secara istilah sebagaimana yang
dikemukakan oleh Onong Uchjana Efendy:
[S]trategi adalah cara-cara dimana suatu perusahaan atau kegiatan yang
akan berjalan lancar kearah tujuan yang sudah direncanakan terlebih
dahulu. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan
manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan.11
b. Humas
Berbagai definisi telah diungkapkan oleh para tokoh, akademik
maupun lembaga untuk memberikan gambaran mengenai arti Humas dari
berbagai definisi Humas tersebut, hampir samanya memiliki inti yang sama
atau pengertian yang sama hanya saja masing-masing menggunakan istilah
yang berbeda.
Menurut kamus terbitan Institute of Public Relations , yakni sebuah
lembaga humas terkemuka di Inggris dan Eropa, Humas adalah
:”[K]eseluruhan

upaya

yang

dilangsungkan

secara

terencana

dan

berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan
saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya”.12
10

Rosady Ruslan, Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi, Konsep dan
Aplikasinya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal, 106.
11
Onong Uchjana Efendy, ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya Offset, 2013),hlm, 32
12
Lihat M. Linggar Anggoro. Teori dan profesi Kehumasan, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2001), hlm.1- 2
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Public relations (PR) merupakan fungsi manajemen yang dapat
menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara
seseorang atau instansi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan
melakukan suatu program kegiatan untuk meraih pengertian, pemahaman,
dan dukungan dari publik. Tujuan dari hubungan masyarakat adalah untuk
membangun pandangan yang baik dari masyarakat internal maupun
eksternal perusahaan agar tercipta citra yang positif untuk perusahaan
maupun instansi pemerintahan.
[W.] Emerseo Reck mengatakan bahwa public relations adalah
kelanjutan dari proses penetapan kebijaksanaan, penentuan pelayananpelayanan dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang-orang
atau golongan agar orang atau lemabaga itu memperoleh kepercayaan
dan goodwill dari mereka. Kedua, pelaksanaan kebijaksanaan, pelayanan
dan sikap adalah untuk menjamin adanya pengertian dan penghargaan
yang sebaik-baiknya.13
Menurut Paul Dr. Rex F. Harlow yang dikutif oleh Virsan Nova
Mendefinisikan Bahwa Humas adalah :
[F]ungsi manajemen yang khas yang membantu pembentukan
memelihara garis komunikasi dua arah, saling pengertian, penerimaan,
dan kerja sama antara Organisasi dan masyarakat yang melibatkan dalam
manajemen problem atau masalah, membantu manajemen untuk selalu
mendapatkan informasi dan merspon opini publik.14
Dari beberapa Teori diatas sebenarnya memiliki kesamaan yaitu
menjalankan fungsi manajemen sebagai pelayanan masyarakat dalam artian
memberikan sumbangsi kepada masyarakat dengan tujuan adanya saling
pengertian diantara keduanya dan yang lebih mendekati dari Teori Public
Relation yang berhubungan dengan strategi humas dalam mengatasi keluhan
pelangan menurut penulis adalah Teori yang dikemukakan oleh Dr. Rex
F.Harlow.

13

Oemi Abdurrachman, “Dasar Dasar Public Relations”, (Bandung: PT. Citra Aditnya
Bakti, 1993) hlm.25
14
Lihat Firsan Nova, Crisis Public Relation (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 44-45
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Sedangkan strategi humas atau Public Relations menurut Ahmad S.
Adnanputra,

pengertian

tentang

strategi

Public

Relations

adalah:

“[A]lternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan
public relations dalam kerangka suatu rencana humas atau public relations”
Strategi Humas atau Public Relations dibentuk melalui dua komponen
yang saling terkait erat, yakni sebagai berikut:
1) Komponen sasaran pada umumnya adalah para stakeholder dan publik
yang mempunyai kepentingan yang sama. Sasaran umum tersebut
secara struktural dan formal yang dipersempit melalui upaya
segmentasi yang dilandasi seberapa jauh sasaran itu menyandang
opini bersama, potensi polemik, dan pengaruhnya bagi masa depan
organisasi, lembaga, nama perusahaan dan produk yang menjadi
perhatian sasaran khusus.
2) Komponen sarana yang ada pada strategi humas atau public relations
berfungsi untuk mengarahkan ketiga kemungkinan tersebut kearah
posisi atau dimensi yang menguntungkan.15

2. Fungsi Humas
Fungsi utama public relations adalah sebagai berikut:
a. Menumbuhkan dan mengembangkan komunikasi atau hubungan baik
antara lembaga/organisasi dengan publiknya, baik publik intern maupun
eksternal dalam rangka menanamkan pengertian.
b. Menumbuhkan motivasi dan partisipasani publik dalam rangka
menciptakan iklan pendapat publik yang menggantungkan organisasi/
lembaga
c. Mengabdi kepada kepentingan umum
d. Menitikberatkan moral dan tingka laku yang baik
e. Komunikasi alat untuk mencapai tujuan harmoni public opinion.16
15

Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2008), hlm, 133-135
16
Fullchis Nurtjahjani dan Shinta Maharani Trivena, “Public Relations Citra & Praktek”,
(Malang: Politeknik Press, Politeknik Negeri Malang, 2018), hlm. 12
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Dalam fungsi manajemen, public relations untuk menjalankan
fungsinya ke luar ia harus mampu mengusahakan tumbuhnya citra positif
terhadap instansi. Sedangkan kedalam public relations harus mampun
mengenali

sikap

negatif

dalam

masyarakat

sebelum

kebijakan

dilaksanakan.17
Penelitian yang diadakan di Internasional Association menyimpulkan
bahwa pada umumnya fungsi public relations atau humas masa kini meliputi
15 pokok yaitu:
1) Memberi konseling yang didasari pemahaman perilaku manusia
2) Membuat analisa tren masa depan dan ramalan akan akibatnya bagi
institusi
3) Melakukan riset pendapat, sikap, dan harapan masyarakat terhadap
institusi serta memberikan saran dan tindakan yang diperlukan
institusi untuk mengatasinya
4) Menciptakan dan membina komunikasi dua arah berlandasan
kebenaran dan informasi yang utuh
5) Mencegah konflik dan salah pengertian
6) Meningkatkan rasa saling hormat dan rasa tanggung jawa sosial
7) Melakukan penyerasian kepentingan institusi terhadap kepentingan
umum
8) Meningkatkan itikat baik institusi terhadap anggota, pemasok dan
konsumen
9) Memperbaiki hubungan industrial
10) Menarik calon anggota yang baik agar menjadi anggota serta
mengurangi keinginan anggota untuk keluar dari institusi
11) Memasyarakatkan produk dan layanan
12) Mengusahakan perolehan laba yang maksimal
13) Menciptakan jati diri institusi

17

Lihat Fullchis Nurtjahjani dan Shinta Maharani Trivena, “Public Relations Citra &
Praktek”, (Malang: Politeknik Press, Politeknik Negeri Malang, 2018), hlm. 13
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14) Memupuk

minat

mengenai

masala-masalah

nasional

maupun

internasional
15) Meningkatkan pengertian mengenai domokrasi.18

3. Ruang Lingkup Humas ( public relations)
Dari paparan fungsi diatas, dapat dijabarkan ruang lingkup Humas /
Public Relation:
a. Publication (Publikasi dan Publisitas). Setiap fungsi dan tugas
Humas/public

relation

adalah

menyelenggarakan

publikasi

atau

menyebarluaskan informasi melalui berbagai media tentang aktivitas atau
kegiatan perusahaan atau organisasi yang pantas untuk diketahui oleh
publik.Setela itu menghasilkan publisitas untuk memperolah tanggapan
positif secara lebih luas dari masyarakat. Dalam hal ini, tugas PRO
adalah menciptakan berita untuk mencari publisitas melalui kerja sama
dengan pihak pers/wartawan dengan tujuan menguntungkan citra
lembaga atau organisasi yang diwakilinya.
b. Event (Penyusunan program acara). Merancang acara tertentu atau lebih
dikenal dengan peristiwa khusus (special event) yang dipilih dalam
jangka waktu, tempat, dan objek tertentu yang khusus sifatnya untuk
memengaruhi opini publik. Biasanya event tersebut ada beberapa jenis,
diantaranya sebagai berikut:
1) Callender event, yaitu rutin (regular event) dilaksanakan pada bulan
tertentu sepanjang tahun, seperti menyambut hari raya idul fitri, hari
Natal, Tahun Baru, hari ulang tahun, dan sebagainya
2) Special events, yaitu event atau acara ajang yang sifatnya khusus dan
dilaksanakan pada momen tertentu diluar acara rutin dari program
kerja PR, misalnya peluncuran produk baru, pembukaan kantor atau
pabrik baru, jalan baru, gedung baru, dan sebagainya.
18

Fullchis Nurtjahjani dan Shinta Maharani Trivena, “Public Relations Citra & Praktek”,
(Malang: Politeknik Press, Politeknik Negeri Malang, 2018), hlm. 14
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3) Moment event, yaitu event atau acara yang bersifat momentum atau
lebih khusus lagi, misalnya menyambut pesta perak, pesta emas, pesta
berlian dan hingga menghadapi millennium.
c. News (Menciptakan berita). Berupaya menciptakan berita melalui press
release, news latter dan bulletin. Untuk itulah seorang PRO, mau tidak
mau harus mempunyai kemampuan untuk menulis, karena sebagian besar
tugasnya untuk tulis-menulis, khususnya dalam menciptakan publisitas.
d. Community involvement (Kepeduliannya pada komunitas). Keterlibatan
tugas sehari-hari seorang Public Relation Officer (PRO) adalah
mengadakan kontak social dengan kelompok masyarakat tertentu untuk
menjaga hubungan baik (community relation and humanity relation)
dengan pihak organisasi atau lembaga yang diwakilinya.
e. Inform or image (Memberitahukan atau meraih citra). Ada dua fungsi
utama dari Humas / public relation, yaitu memberitahukan sesuatu
kepada publik atau menarik perhatian, sehingga diharapkan akan
memperoleh tanggapan berupa citra positif dari suatu proses “nothing”
diupayakan menjadi “something”. Dari yang tidak tahu manjadi tahu,
setelah tahu manjadi suka, dan kemudian diharapkan timbul sesuatu
(something) yaitu berupa citra.
f. Lobbying and negotiation (Pendekatan dan bernegosiasi). Keterampilan
untuk melobi secara pendekatan pribadi dan kemudian kemampuan
bernegosiasi sangat diperluakan bagi seorang PRO agar semua rencana,
ide, atau gagasan kegiatan suatu lembaga atau organisasi sebelum
dimasyarakatkan perlu diadakan pendekatan untuk mencapai kesepakatan
(deal) atau memperoleh dukungan dari individu atau lembaga yang
berpengaruh sehingga timbul saling menguntungkan (win-win solution).
g. Social Responsibility (Tanggung jawab sosial). Aspek tanggung jawab
sosial dalam dunia public relation adalah cukup penting, tidak hanya
memikirkan keuntungan materi bagi lembaga atau organisasi serta tokoh
yang diwakilinya, tetapi juga kepedulian kepada masyarakat untuk
mencapai

sukses

dalam

memperoleh

simpati

atau

emati

dari
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khalayaknya. Hal ini dalam fungsi public relation (corporate function)
terdapat fungsi yang berkaitan dengan (social marketing).19

4. Peran Public Relation dalam Organisasi
Perkembangan profesionalisme Humas (public relation) yang berkaitan
dengan pengembangan peranan Humas, baik sebagai praktisi maupu
profesional dalam suatu organisasi maupun perusahaan, menurut Dozier D.M.
merupakan salah satu kunci untuk memahami fungsi Humas/public relation
dan komunikasi organisasi. Selain itu, hal tersebut juga merupakan kunci untuk
pengembangan peranan praktisi PRO (pejabat Humas) dan pencapaian
profesionalisme dalampublic relation.
Menurut Dozier & Brom dalam buku Rosady Ruslan peranan Humas
dalam suatu organisasi dapat dibagi menjadi empat kategori;
a. Penasehat Ahli (Expert Prescriber)
Seorang praktisi pakar public relations yang berpengalaman dan memiliki
kemampuan tinggi dapat membantu memberikan solusi dalam penyelesaian
masalah hubungan dengan publiknya (public relationship). Hubungan
praktisi pakar Humas dengan manajemen organisasi seperti hubungan antara
dokter dengan pasiennya. Artinya pihak manajemen bertindak pasif untuk
menerima atau mempercayainya apa yang telah disarankan atau usulan dari
pakar Humas (expert prescriber) tersebut dalam memecahkan dan
mengatasi persoalan Humas/public relation yang tengah dihadapi oleh
organisasi bersangkutan
b. Fasilitator Komunikasi (Communication fasilitator).
Praktisi Humas/PR bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk
membantu pihak manajemen dalamhaluntuk mendengar apa

yang

diinginkan dan diharapkan oleh publiknya.

19

Rosady Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations, ( Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1997) hlm, 9.
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c. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem solving process fasilitator).
Peranan praktisi Humas/PR dalam proses pemecahan persoalan Humas ini
merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk
membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasihat (adviser) hingga
mengambil tindakan eksekusi (keputusan) dalam mengatasi persoalan atau
krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional. Biasanya dalam
mengahadapi krisis yang terjadi, maka dibentuk suatu tim posko yang
dikoordinir praktisi ahli Humas dengan melibatkan berbagai departement
dan keahlian dalam suatu tim khusus untuk membantu organisasi,
perusahaan dan produk yang tengah menghadapi atau mengatasi persoalan
krisis tertentu.
d. Teknisi Komunikasi (Communication technician).
Berbeda dengan tiga peranan praktisi PR profesional sebelumnya yang
terkait erat dengan fungsi dan peranan manajemen organisasi. Peranan
communication technician ini menjadikan praktisi Humas/ PR sebagai
journalist in resident yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi
yang dikenal dengan methode of communication in organization. Sistem
komunikasi dalam organisasi tergantung dari masing-masing bagian atau
tingkatan (level), yaitu secara teknis komunikasi, baik arus maupun media
komunikasi yang dipergunakan dari tingkat pimpinan kebawahan akan
berbeda dari bawahan ketingkat atasan. Hal yang sama juga berlaku pada
arus dan media komunikasi antar karyawan satu departement dengan
lainnya (exployee relation and communication media model).20

5. Keluhan Pelanggan
keluhan atau komplain adalah pernyataan atau ungkapan rasa pelanggan
terhadap satu produk atau layanan, baik secara lisan maupun tertulis. Keluhan
itu sebenarnya dibutuhkan, karena akan menghasilkan sebuah informasi. Baik
itu informasi positif maupun informasi negatif. Bahkan keluhan itu merupakan
20

Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsep dan
Aplikasinya, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm, 20-21.
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sebuah komunikasi aktif yang bisa menjadi sebuah interaksi. Berdasarkan
kamus bahasa indonesia keluhan berasal dari kata keluh yang berarti
terlahirnya perasaan susah. Keluhan adalah sebuah kata yang sering
berkonotasi negative bagi kedua pihak, baik bagi perusahaan maupun bagi
pelanggan. Keluhan atau komplain pada umumnya dipersepsikan sebagai
kesalaha, masalah, stres, frustasi, kemarahan, konflik, hukuman, tuntutan, ganti
rugi, dan sejenisnya.21
Pelanggan

merupakan

satu-satunya

alasan

keberadaan

sebuah

perusahaan, karena setiap perusahaan hidup dari pelanggan. Dalam arti luas,
pelanggan diartikan sebagai semua pihak yang mempunyai hubungan secara
langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan, atau semua pihak yang
terkait dalam proses-proses seperti: pemasok bahan baku, pemilik perusahaan
(penyadang dana, creator investor, pebankan) dan sebaginya.
Beberapa pengertian lain tentang pelanggan yaitu:
a. Pelanggan

adalah

orang-orang

yang

pekerjaanya

membeli

dan

menggunakan suatu produk, baik barang ataupun jasa secara terus
menerus.
b. Pelanggan adalah orang-orang yang datang kepada kita dalam
(perusahaan/petugas pelayanan) dengan maksud, tujuan dan harapan
tertentu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara yang
menyenangkan.
Secara garis besar pelanggan dapat dikelompokan menjadi tiga jenis
yaitu pelanggan internal, perantara dan eksternal:
1) Pelanggan internal pemerintah adalah setiap orang yang terkena dampak
produk dan bukan anggota organisasi penghasil produk tetapi masih
dalam lingkungan organisai atau intansi pemerintah
2) Pelanggan perantara adalah setiap orang yang berperan sebagai perantara
produk, namun buka sebagai pemakai atau penguna dari produk yang
ditawarkan. Pelanggan eksternal adalah setiap orang atau kelompok
21

Fenny Akhira Pardede, “Strategi Komunikasi PT. Agung Automall Pangkalan Kerinci
dalam Menangani Keluhan Pelanggan”, Jom Fisip Vol. 3 No. 2 Oktober (2016)
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orang pengguna suatu produk (barang atau jasa) yang dihgasilkan oleh
suatu perusahaan. Pelanggan inilah yang berperan sebagai pelanggan
nayata atau pelanggan akhir.
3) Pelanggan eksternal adalah pelanggan yang berasal dari luar perusahaan
yang membeli barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan
atau mereka yang terkena dampak dari produk, tetapi bukan anggota
organisasi penghasil produk tersebut.22
a. Tipe-tipe Keluhan Pelanggan
Tiga tipe pelanggan yang menyampaikan keluhan. Ketiganya adalah
sebagai berikut :
1) Active Complainers, yaitu pelanggan yang mengerti haknya, percaya
diri, dan tahu persisbagaimana cara menyampaikan keluhan atau
coumplain.
2) Inactive Complainers, yakni pelanggan yang menyampaikan keluhan
kepada orang lain (keluarga, tetangga, rekan kerja) daripada
menyampaikan langsung kepada perusahaan yang bersangkutan.
3) Hyperactive

Compainers,

yakni

menyampaikan

keluhan

atau

coumplain kepada siapapun untuk masalah apapun juga, terkadang
berlaku kasar dan agresif, dan hamper tidak mungkin dipuaskan
karena tujuan keluhannya lebih dilatar belakangi keinginan untuk
mencari untung atau merupakan pelanggan yang salah yang harus
dihindari 23
b. Kategori Keluhan Pelanggan
Pelanggan yang menggunakan produk dari sebuah perusahaan, ketika
menyampaikan keluhan atas permasalahan yang mereka rasakan dilakukan
dengan tindakan yang beranekaragam. Konsumen atau pelanggan yang
merasa tidak puas akan bereaksi secara berbeda-beda, ada yang
mendiamkan saja dan ada pula yang melakukan complain.berkaitan dengan
22

Firan, “Strategi Humas PT. PLN Persero Rayon Makassar Timur dalam Mengatsi
Keluhan Pelanggan”, (Skripsi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ,UIN Alauddin Makasar,
2016), hal, 26-27
23
Tjiptono, Fandy, Strategi Pemasaran Edisi III, ( Yogyakarta: Andi, 2008), hlm. 206
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hal itu, ada tiga kategori tanggapan atau complain mengenai ketidakpuasan,
yaitu:
1) Voice Response, kategori voice reponse pelanggan menyampaikan
keluhan secara langsung atau meminta ganti rugi kepada perusahaan
yang bersangkutan, maupun kepada distributornya.
2) Private Response, pada kategori ini, pelanggan melaukan tindakan
antara lain memperingatkan atau memberi tahu keluarga, teman, atau
rekan kerjanya mengenai pengalamannya dengan produk atau
perusahaan yang bersangkutan. Umumnya tindakan ini memiliki
dampak yang sangat besar bagi citra positif perusahaan.
3) Third-party Response, pelanggan dengan tipe ini melakukan tindakan
usaha meminta ganti rugi secara hukum, mengadu lewat media massa
(menulis surat pembaca misalnya), mendatangi lembaga konsumen
secara langsung, dan lain sebaginya.24

6. Teori Image Restoration
Penelitian ini berkaitan dengan strategi Humas (Public Relation) dalam
mengatasi keluhan pelanggan, terdapat teori yang digunakan sebagai landasan
yaitu Teori Image Restoration
Teori image restoration berbicara mengenai langkah-langkah yang
dilakukan public relations dalam memperbaiki citra dan reputasi perusahaan
yang sudah terancam di mata publik/khalayak luas karena persepsi publik yang
buruk terhadap perusahaan.
Kriyantono menjelaskan bahwa teori image restoration (TIR) dalam
public relations didefinisikan sebagai “[U]saha menjaga nama baik perusahaan
dengan memperbaiki citra dan reputasi perusahaan yang terancam dimata
publik”. Teori image restoration dikembangkan dari teori yang sudah ada
sebelumnya. Meneurut Combs dan Benoit dalam Kriyantono teori apologia
menjadi dasar teori yang dikembangkan menjadi teori image restoration
dengan menggunakan pendekatak retorika.
24

Ibid, hlm, 187.
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Praktik humas, Teori Image Restoration (TIR) memberikan panduan bagi
praktisi saat menerapkan strategi mengatasi krisis. Beberapa hal yang perlu
dilakukan praktisi humas yaitu:
a. Mengidentifikasi opini atau tuduhan apa saja yang berpotensi mengancam
citra dan reputasi perusahaan/organisasi.
b. Mengidentifikasi isu apa saja yang diketahui publik tentang opini atau
permasalahan yang terjadi dengan suatu organisasi.
c. Organisasi jangan memandang ringan dengan kasus yang terjadi.
d. Organisasi harus menentukan siapa target sasaran dari pesan-pesan atau
informasi yang akan dikomunikasikan nantinya.
e. Menentukan strategi restorasi berdasarkan evaluasi terhadap situasi krisis
yang terjadi pada organisasi.
f. Mengevaluasi sejauh mana strategi yang sudah dilakukan apakah sudah
berjalan dengan baik atau belum.25

F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Langkah ini
peneliti ingin mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang
dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisanya data dan
fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambaran daripada angka. 26 Pendekatan
secara subjektif yang bersifat deskriptif dalam memaparkan dan menjelaskan
bagaimana startegi humas perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Mayang
Kota Jambi dalam mengatasi keluhan pelanggan. Dalam penulisanya peneliti ini
akan menjelaskan apa yang terjadi secara lengkap.

25

Rosady Ruslan, Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal: Aplikasi Penelitian
dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm, 227
26
Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV Jejak,
2018) hlm, 11
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2. Setting dan Subjek Penelitian
Setting

penelitian

adalah

lingkungan,

tempat

atau

wilayah

yang

direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Setting dalam
penelitian ini adalah PDAM Tirta Mayang Kota Jambi. Dengan alasan penulis
ingin mengetahui strategi Humas dalam mengatasi keluhan pelanggan di
perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi.
Subjek penelitian dalam penelitian ini berjumlah (8) orang yaitu Humas,
pelanggan, dan staf atau karyawan perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta
Mayang Kota Jambi.
3. Sumber dan Jenis Data
Data kualitatif yang berupa deskriptif naratif, dan jika angka, angka tersebut
ada hubunganya dalam suatu deskripsi. Sumber data utama dicatat melalui catatan
tulisan atau melalui video atau audio, pengambilan foto. Peneliti berkerja
menyusuaikan bidang kajian yang menjadi objek penelitianya. Sumber data
didapatkan dari dua jenis data, yaitu:
a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data (first
hand) melalui observasi atau wawancara lapangan. Seperti diugkapkan
diatas informan peneliti yang menjadi sumber data primer sebanyak 3
orang dan akan ditambah sesuai kebutuhan penelitian dilapangan. Dalam
hal ini data yang diinginkan adalah data yang berhubungan dengan
strategi humas dalam mengatasi keluhan pelanggan di perusahaan daerah
air minum (PDAM) tirta mayang kota jambi.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengkaji dokumen
yang berhubungan dengan objek penelitian. Baik berupa buku-buku, data
dari internet, maupun sumber tertulis lainnya yang masih berhubungan
dengan objek penelitian.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh
informasi dan data-data yang diinginkan, peneliti dalam hal ini menerapkan
beberapa metode sebagai berikut:
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a. Pengamatan
Pengamatan, yang dilakukan tanpa keterlibatan peneliti dalam
aktivitas yang diamati. Peneliti dalam hal ini hanya melakukan satu
fungsi, yaitu melaukukan pengamatan. Metode pengumpulan data
melalui pengamatan tidak terlibat dalam penelitian ini dilakukan secara
umum berfokus pada metode. Strategihumas dalam mengatasi keluhan
pelanggan di perusahaan daerah air minum (PDAM) tirta mayang kota
jambi, pengamatan dipergunakan untuk memperlajari secara langsung
permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat diketahui secara
empiris fenomena apa yang terjadi dalam kaitanya dengan persoalan
yang akan dikaji.
b. Wawancara
Wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan melalui secarta lisan ataupun tatap muka antara peneliti dengan
sumber data manusia. Wawancara akan dilakukan terhadap 3 orang
diantaranya adalah Humas, pelanggan berserta Staf atau karyawan
PDAM Tirta Mayang Kota Jambi. Sebelum wawancara dilakukan
pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sesuai dengan
penggalian data yang diperlukan dan kepada siapa wawancara tersebut
dilakukan. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk mengetahui
secara mendalam tentang berbagai informasi yang terkait dengan
persoalan yang sedang diteliti kepada pihak-pihak yang dianggap dapat
memberikan informasi secara utuh tentang persoalan yang akan dikaji.
Tentu saja informasi dari hasil wawancara yang disunguhkan
masih penulis maknai dan memerlukan interprestasi lebih lanjut
berdasarkan pemahaman penulis dengan melakukan cross chek dengan
teori lebih lanjut yang ada. Sedangkan jadwal untuk mengadakan indept
interview tidak dibuat sesbab akan disesuaikan dengan kesempatan yang
ada dan data yang diperlukan. Untuk mengatasi terjadinya bias informasi
tentang objek yang diragukan keaslianya, maka setiap hasil wawancara
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akan diuji dengan membandingkan bentuk informasi yang diterima
informan dengan informasi yang didapat dari informasi lain.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui datadata dokumenter, berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah.
Agenda ataupun jurnal yang dapat memberikan informasi tentang objek
yang diteliti. Data dokumentasi yang dimaksud adalah data tentang
strategi humas dalam mengatasi keluhan pelanggan di PDAM tirta
mayang kota jambi. Serta berbagai data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini untuk melengkapai data yang diperoleh dari wawancara dan
observasi yang didapat. Data-data tersebut akan peneliti dapat di
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi dan
tentunya terjun langsung untuk mencari data-data sebagai penguat
penelitian yang peneliti ambil.
Ketiga teknik pengumpulan data diatas digunakan secara silmutan
dalam penelitian ini, dalam arti digunakan untuk saling melengkapi
antara data satu dengan data lain. Sehingga data penulis diperoleh
memiliki validitas dan keabsahan yang baik untuk dijadikan sumber
informasi.27
5. Teknik Analisis Data
Setelah data terkumpul maka dilakukan suatu analisis melalui data kualitatif
dengan menggunakan analisis sebagai berikut:
a. Reduksi data (data reductions)
Menurut Miles dan Huberman, mereduksi data berarti merangkum,
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,
dicari tema dan polanya. Dengan demikian, mereduksi data yang telah
direduksi

akan

memberikan

gambaran

yang

lebih

jelas,

dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya,
dan mencarinya bila diperlukan.
27

Tim Penyusun, Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiwa Fakultas Ushuluddin IAIN
STS Jambi, hlm 66
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Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik reduksi data adalah
untuk mereduksikan data yang diperoleh dari lapangan penelitian yang
bersifat umum tentang strategi Humas dalam mengatasi keluhan
pelanggan di perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Mayang Kota
Jambi.
b. Penyajian data (display data)
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori, flowchartdan
sejenisnya. Namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam
metode penelitian ini adalah teks yang bersifat naratif.Maka dalam hal
ini, peneliti menganalisis datanya menggunakan penyajian data agar
dapat menganalisis lebih mendalam gambaran yang terjadi dilapangan.
c. Penarikan kesimpulan (conclution drawing verification)
Verification merupakan langkah ketiga analisis data yang berupa
penarikan

kesimpulan

dan

verifikasi.

Kesimpulan

awal

yang

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap
pengumpulan

data

berikutnya.28Maka

dalam

hal

ini

peneliti

menggunakan analisis verifikasi agar dapat menyimpulkan data yang
diperoleh di lapangan, sehingga temuan awal yang sebelumnya masih
bersifat sementara akan lebih jelas gambaran masalah yang telah diteliti.

28

Tim Penyusun, Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiwa Fakultas Ushuluddin IAIN
STS Jambi, hlm 246 252.
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G. Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk memperoleh data yang terpecaya dan dapat dipercayai, maka peneliti
melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data yang didasarkan atas sejumlah
kriteria. Dalam penelitian kualitatif, upaya pemeriksaan keabsahan data dapat
dilakukan lewat 4 (empat) cara:
1. Perpanjangan keikutsertaan
Perpanjangan keikutsertaan dilakukan lewat keikutsertaan peneliti dilokasi
secara langsung dan cukup lama, dalam hal upaya mendeteksi dan
memperhitungkan penyimpanan yang mungkin mengurangi keabsahan data,
karena kesalahan data (data distortion) oleh peneliti atau responden,disengaja atau
tidak disengaja, Distori data dari peneliti dapat muncul karena adanya nilai-nilai
bawaan dari peneliti atau adanya ketersaingan peneliti dari lapangan yang diteliti,
sedangkan Distori dari responden dapat timbul secara tidak sengaja, akibat adanya
kesalah pahaman terhadap pertanyaan, atau muncul dengan sengaja, karena
responden berupaya memberikan informasi fiktif yang dapat menyenangkan
peneliti, ataupun menutupi fakta yang sebenarnya.
Distori data tersebut, dapat dihindari melalui perpanjangan keikutsertaan
peneliti dilapangan yang diaharapkan dapat menjadikan data yang diperoleh
memiliki derajat reliabilitas dan validitas yang tinggi. Perpanjangan keikutsetaan
peneliti pada akhirnya juga akan menjadi semacam motivasi untuk hubungan baik
yang saling mempercayai antara responden sebagai objek penelitian dengan
peneliti.
2. Ketekunan Pengamatan
Ketekunan pengamatan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti,
rinci dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol dalam
penelitian. Faktor-faktor tersebut selanjutnya ditelaah, sehingga peneliti
memahami faktor-faktor tersebut. Ketekunan pengamatan dilakukan dalam upaya
mendapatkan karakteristik data yang benar-benar relevan dan terfokus pada objek
penelitian. Permasalahan dan penelitian. Hal ini diharapkan pula dapat
mengurangi distrosi data yang mungkin timbul akibat keterburuan peneliti untuk
menilai suatu persoalan, ataupun distrosi data yang tmbul dari kesalahan
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responden yang memberikan data yang tidak benar, misalnya berdusta, menipu
dan pura-pura.
3. Triangulasi
Triangulasi

merupakan

teknik

pemeriksaan

keabsahan

data

yang

memanfaatkan sesuatu diluar data pokok, untuk keperluan pengecekan reliabilitas,
data melalui pemeriksaan silang, yaitu lewat perbandingan silang, yaitu lewat
perbandingan data yang diperoleh dari berbagai informan. Terdapat empat macam
teknik triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik yang
menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori.
Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik
derajat reabilitas suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang
berbeda dalam metode kualitatif. Yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:
membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
membandingkan apa yang dikatakan informan pada suatu waktu penelitian
tertentu dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu penelitian, membandingkan
keadaan dan perspektik orang informan dengan berbagai pendapat atau pandangan
informan

lainnya,

seperti

dosen,

mahasiswa,

atau

pimpinan

prodi,

membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait.
Triangulasi dengan metode merupakan teknik pengecekan keabsahan data
dengan meneliti hasil konsistensi, reabilitas, dan validitas data yang diperoleh
melalui metode pengumpulan data tertentu, terdapat dua cara yang dapat
dilakukan dalam trigulasi dengan metode, yaitu: pengecekan derajat kepercayaan
penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data: pengecekan
derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
Triangulasi dengan penyidik yaitu teknik pengecekan data melalui
perbandingan hasil data yang diperoleh dari satu pengamat dengan hasil
penyelidikan pengamat lainnya. Cara ini dapat dilakukan bila penelitian dilakukan
dalam

suatu

kelompok,

dimana

masing-masing

peneliti

kemudian

membandingkan hasil penelitiannya.Triangulasi dengan Teori yaitu pengecekan
keabsahan data melalui perbandingan dua atau lebih teori yang berbicara tentang
hal sama, dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan banding tentang suatu hal
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yang diteliti, penerapan teknik tersebut, dapat dilakukan dengan memasukan teoriteori perbandingan untuk memperkaya dan membandingkan penjelasan pada teori
utama yang digunakan dalam penelitian.29
4. Diskusi dengan teman sejawat
Diskusi merupakan langkah akhir untuk menjamin keabsahan data, peneliti
akan melakukan diskusi dengan teman-teman sejawat, guna memastikan bahwa
data yang diterima benar-benar nyata dan bukan persepsi sepihak dari peneliti
atau informan. Melalui cara tersebut peneliti mengharapkan mendapatkan
sumbangan, saran, masukan yang berharga dan konstruktif dalam meninjau
orisinalitas data yang didapatkan

H. Study Relevan
Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian sebelumnya
yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat peneliti,
diantaranya:
Skripsi yang Pertama , oleh Silvia Nurhidayat yang berjudul “Peran Humas
(PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi dalam Membangun Citra Positif ” Fakultas
Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.30
Adapun persamaanya sama-sama menggunakan analisis deskritif kualitatif dan
membahas tentang Humas, perbedaanya, jika skripsi Silvia Nurhidayat lebih
terfokus pada bagaimana Peran Humas PDAM Tirta Mayang Kota Jambi dalam
Membangun Citra Positif di masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Kota
Baru Jambi, sedangkan pada Skripsi penulis membahas tentang Strategi Humas
dalam Mengatasi Keluhan Pelanggan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Tirta Mayang Kota Jambi.

29

Tim Penyusun, Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN
STS Jambi, hlm,65-68
30
Skripsi Silvia Nurhidayat, Peran Humas Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang Kota
Jambi dalam Membangun Citra Positif di Masyarakat, Konsentrasi Public Relation Jurusan
Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negri STS Jambi, 2014.

26

Skripsi yang kedua, oleh Aryanta Henggar yang berjudul “Strategi
Komunikasi Humas dalam Pelaksanaan Handling Complaint sebagai upaya
menjalin hubungan baik dengan pelanggan PT. PLN (Persero) area Surakarta”
Fakultas Dakwah, Universitas Sebelas Maret, 2015.31 Adapun persamaannya
sama-sama menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan membahas tentang
srategi Humas, perbedaannya jika skripsi Arya Henggar menjelaskan mengenai
strategi komunikais Humas dalam pelaksanaan Handling Complaint sebagai
upaya menjalin hubungan baik dengan pelanggan PT. PLN (Persero) sedangkan
skripsi penulis membahas tentang Strategi Humas dalam Mengatasi Keluhan
Pelanggan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi.
Skripsi yang ketiga, oleh Iis Ariska dengan judul “Strategi Komunikasi
Perusahaan Daerah air Minum (PDAM) Kota Surabaya dalam Mengatasi Keluhan
Pelanggan” Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya, 2018.32 adapun persamaannya sama-sama menggunakan analisis
deskriptif kualitatif dan membahas tentang Strategi, perbedaanya jika pada skripsi
Iis Ariska menjelaskan mengenai Strategi Komunikasi Perusahaan Daerah air
Minum (PDAM) Kota Surabaya dalam Mengatasi Keluhan Pelanggan. Sedangkan
pada skripsi Penulis membahas Strategi Humas dalam Mengatasi Keluhan
Pelanggan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi
Sebagaimana yang terlihat di Studi Relevan ini, bahwa dari beberapa kajian
yang disebutkan diatas memiliki kesamaan yaitu, sama-sama meneliti Strategi
hanya saja berbeda tempat yang diteliti dan pengangkatan masalah. Penulis disini
membahas tentang Strategi Humas dalam Mengatasi Keluhan Pelanggan di
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi.
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Skripsi Arya Henggar, Strategi Komunikasi Humas dalam Pelakasanaan Handling
Complaint sebagai upaya menjalin hubungan baik dengan pelanggan PT. PLN Persero area
surakarta, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Sebelas Maret,
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BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah PDAM Tirta Mayang Kota Jambi
Penyediaan Air Minum bagi keperluan warga Kota Jambi dari masa
penjajahan Hindia Belanda sampai dengan masa Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia dan hingga sekarang ini adalah sebagai berikut:
Tahun 1928 Pada zaman Belanda Pemerintah Daerah Kotamadya Jambi
berbentuk Staadfonds, adalah Lembaga Kota yang dipimpin oleh sebuah Dewan.
Dewan Staadfonds diketuai oleh Asisten Resident yang beranggotakan beberapa
orang. Fond atau dana tersebut keuangannya diperoleh dari Pemerintah Pusat
(Nederlands

Indiche)

disediakan

untuk

mendirikan

Perusahaan

Listrik,

Perusahaan Pasar, Perusahaan Rumah Potong, Perusahaan Air Minum,
Pembersihan Kota dan pemadam Kebakaran, Pada tahun 1928 Staadfonds Jambi
mendirikan Perusahaan Air Minum (Water Leiding Bedrijf) untuk penduduk kota
dengan kapasitas produksi 7 l/det.Zaman berganti dari Belanda ke Pemerintah
Jepang

dan akhirnya Perusahaan Air Minum Kotamadya Jambi dimiliki

(dikuasai) oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Jambi yang pada hakekatnya
merupakan bahagian dari Pemerintah Daerah Kotamadya Jambi dan pegawaipegawainya adalah pegawai Daerah Kotamadya Jambi.
Tahun 1974 dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya
Jambi No. 25/X/1974 tanggal 27 Maret 1974 telah ditetapkan Perusahaan Air
Minum menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Jambi.Tanggal 31
Juli 1974 diterbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Jambi tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum. Peraturan Daerah ini merupakan penuangan dari
Surat Keputusan diatas dan berdasarkan pada Undang-Undang No. 5 tahun 1962
tentang perusahaan daerah. Tahun 1974 pencarian sumber air untuk memenuhi
kebutuhan perumahan dan perkantoran di Wilayah Telanaipura satu sumur
berhasil dilakukan pengeboran (Deep Well), tetapi tidak memberikan cadangan air
yang layak untuk dieksplotasi.
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Pada tahun 1975peningkatan kapasitas IPA Benteng yang pertama kali, dari
7 liter/detik menjadi 26 liter/detik. Dan pada tahun 1976 Instalasi Pengolahan Air
(IPA) Benteng dengan kapasitas 26 liter/detik direnovasi dan ditingkatkan
menjadi 42 liter/detik. Selain itu, juga rehabilitasi sebagian jaringan pipa
distribusi.
Tahun 1976 Instalasi Pengolahan Air Benteng dengan kapasitas 26
liter/detik direnovasi dan ditingkatkan menjadi 42 liter/detik, selain itu juga
rehabilitasi sebagian jaringan pipa distribusi. Melalui Proyek Lima Kota (Five
Cities Water Supply Project) dimulai kegiatannya di Kota Jambi. Kota lainnya
yang termasuk dalam proyek ini adalah Samarinda (Kalimantan Selatan),
Purwokerto (Jawa Tengah), Malang dan Banyuwangi (Jawa Timur).
Tepatnya bulan April tahun 1982, IPA Broni diresmikan, dan sejak saat ini
IPA Benteng tidak pernah difungsikan lagi. IPA Broni dibangun dengan kapasitas
300 liter/detik, merupakan instalasi “Pengolahan Lengkap” yang diwarnai oleh
teknologi Jepang, mengingat “Rancangan Rinci” dikerjakan oleh konsultan
Jepang (Nihon Suido).
Pada tahun 1983merupakan tahap awal kegiatan penyediaan air minum di
Jambi Kota Seberang, dengan dimulainya pembangunan Paket IPA Pasir Panjang
I dengan kapsitas 10 liter/detik. Kemudian Tahun 1985 Penggelolaan paket IPA
Jambi Seberang (Pasir Panjang I) diserahterimakan dari Proyek Peningkatan
Sarana Air Bersih kepada PDAM Tirta Mayang.
Tahun 1986 PDAM Tirta Mayang membangun Booster Pump Paal 5 yang
dikhususkan untuk melayani Pesantren Al-Hidayah yang teletak di Paal 10. Tahun
1987 bencana alam akibat tanah longsor, terjadi di Kompleks IPA Broni yang
memutuskan pipa induk distribusi, sehingga menghentikan pelayanan total selama
5 hari. Akhirnya mulai tahun tahun 1989 Kegiatan Proyek Pengembangan Sistim
Penyediaan Air Minum (PPSPAM) Kotamadya Jambi tahap I dimulai, dengan
ditanda tanganinya akad kredit/perjanjian pinjaman PDAM Tirta Mayang kepada
Pemerintah Pusat/ RDI sebesar Rp. 3.9 milyar.33
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Tepatnya tanggal 29 Agustus tahun 1990, PDAM Tirta Mayang membentuk
Unit Pelayanan Gangguan yang berfungsi untuk mengatasi gangguan pelayanan
air minum, baik teknis maupun non teknis. Tahun 1991 untuk mendukung
kegiatan Unit Pelayanan Gangguan, yang beroperasi di tiap Kecamatan, dan
dikhususkan menanggulangi gangguan pipa dinas. Dan pada tanggal 30
September 1991 PDAM Tirta Mayang membentuk lagi Satuan Sub Unit
Pelayanan Gangguan (SUPG).
Tahun 1992tanggal 8 Mei 1992 secara simbolik diresmikan beberapa
Instalasi Pengolahan Air, yaitu:IPA Sumur Bor Perumnas dengan kapasitas 5
liter/detik, IPA Tanjung Johor dengan kapasitas 1 liter/detik, IPA Pasir Panjang II
dengan kapasitas 20 liter/detik yang dipusatkan di Pasir Panjang Jambi Kota
Seberang.
Pada bulan Januari 1993 IPA Benteng yang telah direnovasi dengan
kapasitas 220 liter/detik dioperasikan kembali dan sudah dapat melayani
masyarakat Kota Jambi.
Akhirnya pada tanggal 11 Maret 1993 PDAM Tirta Mayang menambah satu
sarana kerja berupa Gedung Serba Guna, yang penggunaannya diresmikan oleh
Bapak Walikotamadya KDH. TK. II Jambi.Selain itu, pada tanggal 3 Juni 1993
PDAM Tirta Mayang mulai menerapkan sistim komputerisasi untuk pelayanan
loket-loket

pembayaran,

yang

penggunaannya

diresmikan

oleh

Bapak

Walikotamadya KDH. TK. II Jambi juga. Hal ini ditempuh dalam upaya
meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
Tahun 1997-1998 proyek kerjasama kemitraan PDAM dengan pihak Swasta
mengembangkan sistem Penyediaan Air Minum di Wilayah Barat Kota Jambi
khususnya Kecamatan Telanaipura dan Kotabaru engan membangun IPA Aur
Duri kapasitas 100 liter/ detik dan jaringan pipa induk distribusi.
Tahun 1997-2000 Proyek Sumatra Urban Development Sector Project
(SUDSP) merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas IPA Broni menjadi 600 liter/
detik dan pembangunan Reservoir kapasitas 750 yang berlokasi di Jl. M. Kukuh
Kecamatan Kota Baru.

Tahun 2005, pembangunan Booster Pump Kapasitas 10 liter/ detik yang
berlokasi di Tanjung Pasir Jambi Kota Seberang ditujukan untuk memperbaiki
pendistribusian air kepada pelanggan di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan
Pelayangan.
Tahun 2006, pembangunan Pipa Induk di Jambi Kota Seberang dan Kota
Baru (daerah Mayang Mengurai) melalui bantuan proyek APBD 2006 Kota Jambi
ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan pelayanan air minum.
Tahun 2007, Pembangunan Reservoir Kapasitas 500 M3 pada lokasi
Mayang Mengurai yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan memperluas
jaringan di Wilayah Kecamatan Kota Baru.
Tahun 2009, Pembangunan Reservoir dengan kapasitas 150 M3
Tahun 2013, Pemabngunan Itake Sijinjang dan IPA Tanjung Sari dengan
kapasitas 100 liter/ detik.34

a. Letak Geografis PDAM Tirta Mayang Kota Jambi
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi.
Kantor pusat Jalan. Letkol Slamet Riyadi Broni, Kota Jambi.
b. Visi, Misi, PDAM Tirta Mayang Kota Jambi
Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari manajemen PDAM
tetap berpegang pada Visi, Misi, Motto dan Tujuan Perusahaan sebagai
berikut:
Visi
Menjadi salah satu perusahaan yang terbaik dalam pelayanan air minum
yang profesional dan berkualitas
Misi
1. Memberikan jaminan atas tersedianya kebutuhan air minum bagi
masyarakat kota jambi dan sekitarnya yang memenuhi aspek kualitas,
kuantitas dan kontinuitas
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melaluiu

alamat

2. Meningkatkan kinerja perusahaan secara terus menerus dalam upaya
menghasilkan laba secara optimal sehingga dapat memenuhi kewajiban
perusahaan, meningkatkan kesejahteraan pegawai dan kontribusi positif
bagi Pemerintah Kota Jambi
3. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan melalui pengembangan
infrastruktur air minum berdasarkan Rencana Induk SPAM dan Rencana
Strategis Pengembangan Perusahaan (corporate Plan) yang telah
ditetapkan
4. Mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM untuk menjadi lebih
frofesional, berintegritas, berdedikasi dan menjunjung etika perusahaan
5. Menjalin dan memperkuat jaringan komunikasi serta membina hubungan
yang harmonis dengan semua pemangku kepentingan dalam upaya
peningkatan mutu pelayanan air minum di Kota Jambi.35

c. Tujuan, Tugas dan Fungsi PDAM Tirta Mayang Kota Jambi
a. Tujuan:
Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi
Nomor 7 Tahun 1974 tujuan pendirian PDAM Tirta Mayang Kota Jambi
yaitu :
1. Melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan
ekonomi nasional umumnya.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila.
b. Tugas Pokok dan Fungsi:
Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Jambi No. 11 tahun 1985,
tugas pokok dan fungsi PDAM Tirta Mayang adalah menyelenggarakan
pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.
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c. Fungsi PDAM Tirta Mayang Kota Jambi adalah:
1. Mengusahakan pengadaan/penyediaan Air Minum sesuai dengan
Program Pembangunan Pemerintah Daerah.
2. Membangun, mengelola, dan memelihara Instalasi Pengolahan Air
dan Sumber Mata Air serta tempat penyimpanan air.
3. Membantu

membangun,

memelihara,

dan

mengawasi

sistim

pengadaan Air Minum melalui sumur bor, sumur dalam (deep well),
kincir angin yang dipergunakan untuk keperluan penduduk.
4. Memasang dan memelihara pipa induk, pipa distribusi, pipa dinas
serta fasilitas lainnya.
5. Serta mengawasi distribusi dan pemakaian air.
6. Mengadakan penelitian laboratoris terhadap sumber dan produk air
minum sesuai dengan syarat-syarat kesehatan.
7. Mengadakan survey dan pengumpulan data untuk bahan penyusunan
tarif air minum.
8. Melayani permintaan langganan air minum dari masyarakat untuk
perumahan, perusahaan, hotel, keperluan sosial, dan lain-lain dengan
pemasangan instalasi dan meter air.
9. Memungut uang langganan air dan penghasilan non-air lainnya.
10. Mengambil tindakan terhadap adanya pemakaian air yang tidak sah,
mentera (kerjasama dengan metrologi), menyegel, dan membongkar
instalasi serta meter air.
11. Menyediakan air dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan
fasilitas kota seperti untuk penanggulangan bahaya kebakaran,
pemeliharaan taman, dan lain sebagainya.
12. Membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam rangka mengatur,
memberikan izin dan mengawasi usaha-usaha instalasi air minum
(instalatur) di Wilayah Kotamadya Dati II Jambi.

13. Meningkatkan mutu keterampilan dan kesejahteraan karyawan dalam
pembentukan karier untuk meningkatkan pelayanan umum.36
d. Sarana dan Prasarana PDAM Tirta Mayang Kota Jambi
Sarana dan prasarana mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu
lembaga/ perusahaan yang berguna untuk memperlancar semua proses kegiatan
operasionalnya. Apabila sarana dan prasarana kurang mendukung maka proses
kegiatan yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang Kota
Jambi tidak berjalan dengan baik begitu pula sebaliknya jika sarana dan prasarana
yang mendukung maka akan memudahkan kegiatan yang ada di PDAM Tirta
Mayang Kota Jambi.
Sarana dan prasarana yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Tirta Mayang Kota Jambi keseluruhanya dalam keadaan baik dan dapat digunakan
untuk kegiatan-kegiatan yang perusahaan lakukan dan direktur PDAM Tirta
Mayang Kota Jambi masih terus berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana
yang masih kurang karena apabila sarana dan prasarana lengkap dan dalam
keadaan baik maka akan memudahkan proses kegiatan yang ada di Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi.
Tabel 1. : Keadaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi.37
NO

Jenis Sarana/ Prasarana

Jumlah

Keterangan

1

Gedung Direksi

1

Baik

2

Gedung pelayanan satu pintu

1

Baik

3

Gedung teknik

1

Baik

4

Gedung serbaguna

1

Baik

5

Mushola

1

Baik

6

Gedung Instalasi Pengelolaan Air

1

Baik

7

Parkir

2

Baik

9

Gudang

1

Baik
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e. Struktur Organisasi PDAM Tirta Mayang Kota Jambi
Strukturorganisasi adalah bagaimana cara organisasi itu mengatur dirinya
sendiri untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dicapainya.Susunan organisasi
PDAM Tirta Mayang Kota Jambi sesuai dengan peraturaan Direksi Nomor 02
Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Mayang
Kota Jambi.
1. Direktur Utama:
a. Direktur Administrasi dan Keuangan;
b. Direktur Teknik;
2. Direktur Administrasi dan Keuangan:
a. Bagian Umum yang terdiri dari:
1) Seksi Kepegawaian;
2) Seksi Hukum dan Perundang-Undangan;
3) Seksi Tata Usaha dan Arsip;
b. Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan yang terdiri dari:
1) Seksi Pemeliharaan Umum;
2) Seksi Pengadaan;
3) Seksi Logistik;
4) Seksi Pengelolaan Aset;
c. Bagian Keuangan yang terdiri dari:
1) Seksi Akuntasi;
2) Seksi Anggaran;
3) Seksi Pengelolaan Piutang;
4) Seksi Kas;
5) Seksi Teknologi Informasi;
d. Bagian Hubungan Pelanggan yang terdiri dari:
1) Seksi Pemasaran;
2) Seksi Penetapan Konsumsi Air;
3) Seksi Humas.

3. Direktur Teknik:
a. Bagian Litbang dan Penanggulangan Kehilangan Air terdiri dari:
1) Seksi Penertiban Pelanggan;
2) Seksi DMA dan Analisa Kehilangan Air;
3) Seksi Pelayanan Gangguan;
4) Seksi Litbang.
b. Bagian Perencanaan yang tediri dari:
1) Seksi Perencanaan Teknik;
2) Seksi Pemetaan dan Dokumentasi Teknik;
3) Seksi Pengawasan Teknik;
c. Bagian Produksi yang terdiri dari:
1) Seksi Sumber dan Pengolahan;
2) Seksi Pemeliharaan Teknik;
3) Seksi Laboratorium;
d. Bagian Transmisi dan Distribusi yang terdiri dari:
1) Seksi Penyambungan Pelanggan;
2) Seksi Meter Air;
3) Seksi Pengelolaan Jaringan Pipa;38
Selain dari uraian diatas, penulis juga mencantumkan struktur organisasi
PDAM Tirta Mayang Kota Jambi yang dapat dilihat pada halaman berikutnya.
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Tabel 2. Struktur Organisasi PDAM Tirta Mayang Kota Jambi39

WALIKOTA JAMBI

DEWAN PENGAWAS
DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR TEKNIK

DIREKTUR ADMINISTRASI & KEUANGAN

SPI

BAGIAN

PERLENGKA
AN &
PEMELIHAR
AAN

BAGIAN
KEUANGA
N

HUBUNGAN
PELANGGAN

PKA &
LITBANG

SEKSI
KEPEGAWAI
AN

SEKSI
PEMELIHARA
AN

SEKSI
AKUNTANS
I

SEKSI
PEMASARAN

SEKSI
PENERTIBAN
PELANGGAN

SEKSI
PERENCAN
AAN
TEKNIK

SEKSI
HUKUM
&PERUNDA
NGAN

SEKSI
PEGADAIAN

SEKSI
ANGGARA
N

SEKSI
PENETAPAN
KONSUMSI
AIR

SEKSI
DMA&ANALI
SA
KEHILANGA
N AIR

SEKSI TATA
USAHA DAN
ARSIP

SEKSI
LOGISTIK

SEKSI
PELAYANAN

UMUM

SEKSI
PENGELOLA
AN PIUTANG

SEKSI
HUMAS

GANGGUAN

SEKSI
PENGOLAAN
ASET

BAGIAN
PERENCAN
AAN

BAGIAN
PRODUKSI

TRANSAKSI&
DISTRIBUSI

CABANG

SEKSI
SUMBER&P
ENGOLAHA
N

SEKSI
PENYAMBU
NGAN
PELANGGAN

SEKSI
UMUM

SEKSI
PEMETAAN
&DOKUME
NTASI
TEKNIK

SEKSI
PEMELIHA
RAAN
TEKNIK

SEKSI
METER AIR

SEKSI
TEKNIK

SEKSI
PENGAWAS
AN TEKNIK

SEKSI
LABORATO
RIUM

SEKSI
PENGELOLA
AN
JARINGAN
PIPA

KOORDIN
ATOR
WILAYAH

STAF
AHLI

SEKSI KAS
SEKSI
LITBANG
SEKSI
TEKNOLOGI
INFORMASI
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B. Gambaran Umum Humas PDAM Tirta Mayang Kota Jambi
Humas di PDAM Tirta Mayang Kota Jambi merupakan bagian yang
termasuk dalam Seksi Urusan Pelanggan dan berkedudukan langsung di bawah
Kepala Bagian Langanan. Humas menjadi jalur utama bagi perusahaan karena
menjadi pusat segala informasi yang berasal dari pelanggan ke perusahaan
maupun sebaliknya. Apabila humas menerima komplain atau pengaduan dari
pelanggan maka permasalahan tersebut harus segera diselesaikan dan ditangani,
kemudian humas akan melaporkan pengaduan pelanggan tersebut kebagianbagian yang adadi perusahaan yang akan menindaklanjuti sesuai permasalahnya.
Setiap harinya pada saat jam kerja yaitu jam 07-30-16-00 WIB, bagian humas di
PDAM Tirta Mayang Kota Jambi menerima layanan pengaduan dari pelanggan
yang datang ke PDAM Tirta Mayang, dengan banyaknya kedatangan pelanggan
tersebut, petugas humas dituntut untuk dapat melayani pelanggan dengan baik,
pelanggan dapat menyampaikan pengaduan mereka kepadapetugas humas, selain
itu, pelanggan dapat menanyakan informasi yang mereka butukan. Petugas humas
akan melayani pelanggan dan memberikan segala keterangan yang diperlukan.40
a. Tugas Humas PDAM Tirta Mayang Kota Jambi
Hubungan Masyarakat (Humas) mempunyai tugas membantu Kepala
Bagian

Hubungan

Pelanggan

dalam

melaksanakan

tugas

pelayanan

administrasi dan teknik pelanggan dan menjembatani antara PDAM dengan
masyarakat pada umumya dan pelanggan khususnya dengan uraian tugas
sebagai berikut:
1) Menyiapkan dan menyampaikaninformasi yang akan disampaikan
kepada masyarakat danpelanggan serta pegawai.
2) Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembuatan dokumentasi
kegiatan PDAM.
3) Menyiapkan administrasi, materi sarana penyuluhan maupun untuk tamu
berkoordinasi dengan Seksi Administrasi Kantor.
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4) Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan pelanggan dan
calon pelanggan bekerja sama dengan bagian terkait.
5) Membina hubungan baik dengan semua lapisan masyarakat.
6) Melaksanakan dan mengawasi pelayanan administrasi pelanggan tentang
jawab PDAM.
7) Menerima dan menindak lanjuti pengaduan pelanggan baik secara lisan
maupun tertulis kepada unit kerja terkait.
8) Menginventarisasi pengaduan pelanggan yang belum dapat diselesaikan
untuk bekerja sama dengan bagian yang terkait dan berkoordinasi dengan
Kepala Bagian Hubungan Pelanggan.
9) Menyelenggarakan monitoring status dan golongan pelanggan.
10) Mengevaluasi dan membuat laporan tentang pelayanan dan pengaduan
pelanggan secara rutin.
11) Menginterventarisasi dan memproses sambung kembali pelanggan yang
telah ditutup.
12) Melaksanakan pembinaan pengawasan dan membagi tugas kepada
bawahannya..41
b. Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Mayang Kota Jambi
Dalam menjalankan tugasnya dalam pendistribusian air maka PDAM
Tirta Mayang Kota Jambi mempunyai Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang
terdiri dari:
1. Instalasi Pengolahan Air Benteng dengan kapasitas 220 liter/detik.
Adapun wilayah pelayanan IPA ini meliputi:
a) Kecamatan Pasar Jambi.
b) Sebagian kecil Kecamatan Telanaipura.
c) Sebagian kecil Kecamatan Jambi Timur.
d) Sebagian kecil Kecamatan Jambi Selatan.
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2. Instalasi Pengolahan Air Broni dengan kapasitas 600 liter/detik.Wilayah
pelayanan IPA Broni meliputi:
a) Kecamatan Telanaipura.
b) Kecamatan Kota Baru.
c) Sebagian Kecamatan Jambi Selatan.
d) Sebagian Kecamatan Jelutung.
3. Instalasi Pengolahan Air Tanjung Sari dengan kapasitas 200 liter/detik.
Wilayah pelayanan IPA Tanjung Sari meliputi:
a) Kecamatan Jambi Timur.
b) Kecamatan Jambi Selatan.
4. Instalasi Pengolahan Air Aur Duri dengan kapasitas 200 liter/detik.
a) Kecamatan Kota Baru.
b) Kecamatan Telanaipura.
5. Instalasi Pengolahan Air Pasir Panjang dengan kapasitas 40 liter/detik.
a) Kecamatan Danau Teluk.
b) Kecamatan Pelayangan.
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KAPASITAS TERPASANG
NO

INSTALASI

LITER/ DETIK

1

Broni

600

2

Benteng

220

3

Tanjung sari

200

4

Aurduri

200

5

Pasir panjang

40

Total
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Tim Penyusun, 65 Tahun Pelayanan Air Minum di Kodya Jambi (Jambi: Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi, 1993).59-63

Tabel 4. Wilayah Pelayanan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi

Tabel 5. Jumlah Pelanggan PDAM Menurut Kecamatan43
JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH
N0

KECAMATAN

PELANGGAN

1

Telanaipura

8.289

2

Kota Baru

10.965

3

Jelutung

11.882

4

Pasar

3.758

5

Jambi Timur

9.170

6

Jambi Selatan

7.548

7

Danau Teluk

1.956

8

Pelayangan

1.804

9

Alam Barajo

10.894

10

Pall Merah

2.653

Total

43

Dokumentasi PDAM Tirta Mayang Kota Jambi tahun 2019

68.919

C. Standard Operasional Pelayanan (SOP) PDAM
1. Mekanisme Permohonan Informasi Publik
a) Pemohon

informasi

datang

ke

desk

layanan

informasi PPID

Pembantu PDAM JL. Letkol Slamet Riyadi Broni, Kota Jambi, untuk
mengisi formulir permintaan informasi publik dengan melampirkan
fotocopy KTP pemohon.
b) Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi
Publik kepada pemohon informasi publik.
c) Petugas memproses permintaan informasi publik tersebut sesuai dengan
isi formulir yang telah ditandatangani oleh pemohon.
d) Petugas mengecek isi permintaan informasi publik, apabila isinya
mengenai sesuatu hal yang menjadi tugas dan wewenang PPID
Pembantu, maka formulir informasi publik tersebut diserahkan ke PPID
Pembantu PDAM Kota Jambi, dan PPID Pembantu wajib memberi
respon atas permintaan informasi publik tersebut dengan menyampaikan
jawaban/alasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Jangka Waktu Penyelesaian
Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi
publik dilakukan

setelah pemohon

informasi

publik

memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan:
a) Jangka waktu penyelesaian atas permintaan informasi publik adalah
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya

formulir

permintaan informasi, dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja.
b) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan
menyampaikan

pemberitahuan yang tentang isi informasi tersebut

kepada Pemohon bahwa informasi dimaksud apakah berada dibawah
penguasaannya atau tidak (Pengecualian).

c) Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada
pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax,
ataupun jasa ekspedisi.44
Standart Pelayanan Pelanggan Setiap penyelenggaraan pelayanan public
harus mempunyai standar pelayanan dan dipublikasikan untuk jaminan adanya
kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan suatu ukuran
yang telah ditetapkan dalam penyelenggaran pelayanan public dan wajib ditaati
baik oleh pemberi maupun penerima pelayanantersebut. Berdasarkan keputusan
MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan, setidaknya meliputi:45
1. Prosedur Pelayanan
Sebuah peraturan pelayanan yang telah ditetapkan bagi pemberi dan
penerima pelayanan, dimana keduanya harus menaati dan tidak
melanggar peraturan tersebut.
2. Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian yang telah disepakati sejak saat pengajuan
permohonan atau pengaduan sampai dengan penyelesaian pelayanan dan
tertangani secara baik dan benar.
3. Biaya Pelayanan
Tarif pelayanan yang sudah termasuk dalam rincian yang ditetapkan
dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk Pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
5. Sarana dan Prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggara sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pelanggan.
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6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan atau sering disebut customer
service harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengalaman,
pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan semua kebutuhan yang dapat
memenuhi kualifikasi sebagai petugas pemberi pelayanan.

BAB III
STRATEGI HUMAS DALAM MENGATASI KELUHAN PELANGGAN
PDAM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI

A. Keluhan Pelanggan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi
Sebagai satu-satunya perusahaan yang menyediakan distribusi air bersih
PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, pastinya tidak terlepas dari berbagai macam
permasalahan terutama pada pelanggan atau pengguna jasa PDAM. Adapun jenisjenis keluhan pelanggan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi adalah sebagai berikut :
Tabel 6. Jenis pengaduan Pelanggan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi46

No

Jenis pengaduan pelanggan

Waktu penyelesaian

1

Perubahan tarif dan status kepelangganan

3-10 hari kerja

2

Perubahan / penetapan pemakaian air

2 hari kerja

3

Mutasi alamat dan tariff

2 hari kerja

4

Kebocoran pipa penghubung saluran air

3-6hari kerja

5

Tidak dapat air/ air sering tidak keluar

1-2hari kerja

6

Meter rusak, buram, catat meter, tera

2 hari kerja

7

Tagihan yang terlalu tinggi

1-2 hari kerja

8

Segel hilang atau rusak

2 hari kerja

9

Air kotor atau bau

1-2 hari kerja

Sebagai perusahaan yang menggeluti bidang jasa distribusi air bersih,
PDAM Tirta Mayang Kota Jambi pastinya tidak terlepas dari namanya masalah
yang berkaitan dengan air, Bapak Dedi salah satu pelanggan PDAM, Tirta
Mayang Kota Jambi mengatakan bahwa keluhan yang sering dialami yaitu:

46
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[A]irnya sering macet, kemudian air PDAM hanya dapat kami gunakan untuk
kebutuhan mencuci saja karena air yang keluar terkadang bau dan kotor, untuk
kebutuhan air minum kami menggunakan air bor. Beruntung saja kami
mempunyai air bor. Walaupun demikian, kami berharap sebaiknya penyaluran
air PDAM lancar sehingga kamipun senang membayar tagihannya.47
Selanjutnya Bapak Ardy pelanggan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi juga
mengeluhkan hal yang sama. Beliau mengatakan bahwa:
[A]irnya tidak lancar, jarang hidup dan selalu bayar beban. Terkadang hanya
sebagian kompleks perumahan saja yang hidup. Kalau bisa pendistribusian air
dikontrol dan diperhatikan sebaik mungkin oleh petugas PDAM, kemudian
Pelayanan yang diberikan PDAM kurang memuaskan dan tidak sesuai dengan
yang diharapkan.48
Lain halnya dengan pendapat Ibu Dewi pelanggan PDAM Tirta Mayang
Kota Jambi beliau mengatakan bahwa:
[K]inerja PDAM saat ini dalam mengatasi keluhan pelanggan sangat tidak baik
karena saya pernah mengalami permasalahn seperti kebocoran pipa
penghubung dan meteran air tidak jalan, kemudian saya mengadukan
permasalahan tersebuttetapi berjam-jam kemudian baru mendapatkan respon
dari pihak PDAM, jika seperti ini pelayanan yang diberikan PDAM tidak
sesuai dengan keinginan pelanggan.49
Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa banyaknya
keluhan yang dialami oleh pelanggan seperti tidak mendapatkan air/air sering
tidak keluar dan beberapa bentuk keluhan lainnya yang merugikan pelanggan.
Pelanggan tentu tidak akan mengeluh jika pendistribusian air sesuai dengan
kebetuhan yang mereka gunakan. Mereka juga menggunakan sumur bor untuk
sumber air cadangan yang mana mereka berharap dengan adanya air PDAM ini
kebutuhan air bisa terpenuhi dengan baik. Kemudian komplain pelanggan yang di
berikan kepada PDAM tidak mendapatkan respon yang cepat dari pihak PDAM
sehingga masyarakat kebingungan dalam mengatasi air PDAM yang sering tidak
keluar/macet. Sebagai pelayanan masyarakat, pihak perusahaan diharapkan harus
47
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siap dengan segala permasalahan dan solusi yang diberikan untuk masalah
tersebut. Dengan zaman yang modern ini pemberian kritik dan saran sangat
mudah di lakukan oleh semua instansi termasuk PDAM, dalam menangani
komplain pelanggan.
Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi
kehidupan, ketika salah satu perusahaan pendistribusian air bersih tidak dapat
memenuhi kebutuhan air untuk pelanggan atau masyarakat maka secara otomatis
pelanggan akan mempertanyakan kepada perusahaan tersebut dan meminta untuk
mendapatkan solusi yang tepat bagi permasalahan tersebut.
Apabilah hal tersebut terjadi secara terus menerus maka citra PDAM akan
menjadi buruk di pandangan pelanggan serta pelanggan akan merasa kurang puas
terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan, walaupun PDAM merupakan
perusahaan BUMN satu satunya di Indonesia dan pelangganya sangat banyak
serta air merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat tetapi
PDAM tidak akan mendapatkan simpati dari masyarakat terkhusus pelanggannya.
Dalam hal ini diharapkan unit bagian pelayanan yang bertugas
menghubungkan pelanggan dengan perusahaan bagian terkait harus mampu
menyelesaikan keluhan pelanggan, menjelaskan informasi berkaitan dengan
kepelanganan dengan detail dan tentunya menguasai betul semua permasalahan
dan bagaimana cara mengatasinya. Humas pun merupakan bagian terpenting
dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, baik melalui media, atau
tanggapan langsung yang diberikan kepada masyarakat.

B. Strategi Humas dalam mengatasi keluhan pelanggan PDAM Tirta
Mayang Kota Jambi
Penelitian mengenai strategi Humas PDAM dalam mengatasi keluhan
pelanggan dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana strategi humas PDAM Tirta
Mayang Kota Jambi dalam mengatasi keluhan pelanggan khususnya pada air
PDAM, sebelum melakukan strategi humas PDAM melakukan langkah-langkah
pemecahan masalah dalam mengatasi keluhan pelanggan PDAM Tirta Mayang
Kota Jambi yang pertama yaitu:

a) Mengidentifikasi masalah
Mengidentifikasi masalah adalah salah satu hal yang harus dilakukan
oleh setiap perusahaan karena dengan hal tersebut kita bisa mengetahui opini dan
fakta apa yang terjadi dengan permasalahan tersebut sehingga kita bisa
mengetahuinya.Seperti yang dikatakan oleh Bapak Supariyadi humas PDAM Tirta
Mayang Kota Jambi bahwa:
[M]elihat keluhanyang sering terjadi kami melakukan beberapa strategi
dalam menangani permasalahan tersebut yaitu dengan mengidentifikasi
permasalahan atau keluhan apa saja yang ada kaitanya dengan air PDAM
yang bersifat teknis dan berpotensi membuat reputasi citra PDAM menjadi
tidak baik.50
Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa seorang
humas sebelum melakukan strategi, langkah pertama yang harus dilakukan
humas yaitu mengidentifikasi permasalahan apa saja yang ada kaitanya dengan
PDAM, yang bersifat teknis, sehingga humas bisa mengetahui masalah apa saja
yang pelanggan keluhkan kemudian humas harus bisa melihat dan mencari tau
opini atau tuduhan apa yang menjadi penyebab munculnya opini tersebut, agar
permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik
b) Tidak memandang ringan masalah
Tidak memandang ringan/mengabaikan setiap permasalahan yang terjadi
merupakan salah satu cara yang baik karena dengan tidak mengabaikan
masalah yang terjadi di setiap lembaga perusahaan/organisasi itu akan
menimbulkan citra yang baik terhadap suatu perusahaan seperti yang dikatakan
oleh Bapak Supariyadi Humas PDAM Tirta Mayang Kota Jambi dibawah ini:
[P]DAM tidak pernah mengabaikan keluhan yang terjadi atau memandang
ringan masalah yangditerima. Dengan hal ini PDAM Tirta Mayang Kota
Jambi selalu berusaha untuk mengatasi semua keluhan pelanggan dengan
sebaik mungkin sehingga pelanggan merasa selalu diperhatikan dan tidak
diabaikan keluhannya. PDAM Tirta Mayang Kota Jambi tidak akan seperti
sekarang ini tanpa adanya pelanggan setia yang menggunakan jasa
PDAM.Keluhan yang sering disampaikan para pelanggan dianggap bagian
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dari komunikasi, sehingga keluhan dari pelanggan akan menghasilkan
sebuah informasi.51
Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa humas
PDAM Tirta Mayang Kota Jambi tidak pernah mengabaikan keluhan yang
terjadi di PDAM apabila keluhan tidak diatasi dengan cepat maka pelanggan
akan merasa kecewa atau tidak diperhatikan dan didengarkan keluhannya oleh
pihak PDAM, sehingga image atau kepercayaan dari para pelanggan akan
selalu buruk dalam pandangan pelanggan,
c) Menentukan target sasaran informasi
Menentukan target sasaran dari informasi ini merupakan hal yang sangat
penting dikarenakan tanpa adanya sasaran dari informasi yang akan
disampaikan maka tidak akan membuat informasi ini tepat pada sasaran yang
akan dituju seperti yang dikatakan oleh Bapak Supariyadi Humas PDAM Tirta
Mayang Kota Jambi:
[H]umas PDAM menentukan target dari sasaran informasi yang akan
disampaikan, dalam hal ini PDAM Tirta Mayang Kota Jambi telah
menentukan siapa target sasaran dari informasi tersebut seperti kelompok
pelanggan perusahaan yang ada hubungan dan kepentingan terhadap
PDAM, apabila informasi yang disampaikan tanpa menentuka target dari
informasi maka hal tersebut tidak akan sampai kepada sasaran.52
Berdasarkan pemaparan

diatas

dapat

penulis

simpulkan bahwa

menentukan target sasaran ini sangat penting sehingga pihak PDAM bisa
mengetahui apa yang diinginkan oleh para pelanggan tersebut dan dapat
memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan sehingga
pelanggan akan merasa puas atas kebutuhan informasi yang didapatkan,
dengan pemenuhan informasi yang baik maka PDAM akan mampu memenuhi
semua pertanyaan pelanggan, selain hal tersebut, penentuan target ini PDAM
juga dapat mengukur tingkat pemahaman pelanggan terhadap perusahaan.
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d) Menentukan strategi
Menentukan strategi merupakan hal yang sangat penting dalam
menangani komplain dari

pelanggan, sekaligus untuk memperbaiki citra

perusahaan, karena pada tahap ini, praktisi yang akan mengatasi masalah
nantinya harus melakukan pemikiran untuk mengatasi masalah dan
menentukan startegi harus sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh. Seperti
yang dijelaskan oleh Bapak Supariyadi Humas PDAM Tirta Mayang Kota
Jambi dibawah ini:
[H]umas berkomunikasi secara langsung kepada pelanggan, hal tersebut
humas lakukan agar pelanggan merasa diperhatikan dan tidak diabaikan
keluhannya, apabilah keluhan itu bersifat teknis, maka partisi humas akan
segera menghubungi bagian teknisi supaya turun langsung kelokasi untuk
melakukan perbaikan terhadap keluhan yang terjadi pada pelanggan.53
Selanjutnya Bapak Rendy staf konfers PDAM Tirta Mayang Kota Jambi
juga menambahkan bahwa:
[S]eperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyampaian informasi
dilakukan secara langsung kepada para pelanggan apabila pelanggan
langsung datang ke PDAM jika pengaduan dilakukan melalui telepon maka
pihak PDAM akan menjelaskan solusi dari keluhan tersebut melalui telepon,
apabilah pelanggan merasa belum puas maka pihak kami akan terjun
langsung ke lokasi untuk melihat kondisi dan situasi kemudian menjelaskan
kepada para pelanggan terhadap keluhan yang disampaikanya, informasi
bisa disampaikan melalui media cetak seperti harian Jambi, tribun Jambi,
maupun melalui aplikasi media sosial seperti Istagram, facebook dan web
pengaduan yang sudah di sediakan oleh pihak PDAM.54
Selain Humas dan para karyawan atau staf PDAM juga berhak dalam
memberikan informasi kepada para pelanggan, pelanggan pastinya sangat
membutuhkan informasi yang terbaru. Sehingga setiap karyawan diharapkan
juga bisa berkerja sama dan bersosialisasi kedalam maupun keluar, kemudian
menguasai setiap informasi yang ada dan selalu melakukan komunikasi dengan
atasan.
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Kemudian Ibu Meli petugas Call CenterPDAM Tirta Mayang Kota
Jambi Juga menambahkan bahwa:
[A]pabilahpelanggan melakukan pengaduhan, baik secara langsung maupun
melalui media sosial atau telpon diharapkan memberi nama dan alamat
lengkap serta nomor telpon pada laporannya, sehingga kami cepat dan
mudah dalam mengatasi keluhan tersebut.55
e) Evalusi
Pada tahap evaluasi ini sangat perlu dilakukan karena dengan melakukan
evaluasi kita bisa mengetahui hasil dari program atau aktivitas yang sudah kita
laksanakan berhasil atau tidaknya kita bisa mengetahui melalui evaluasi.
Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Supariyadi Humas PDAM Tirta Mayang
Kota Jambi bahwa:
[M]elakukan evaluasi tahap ini adalah langka akhir dari pelaksanaan strategi
yang dilakukan humas PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, evaluasi yang
dilakukan oleh humas PDAM adalah dengan melihat dibagian pelayanan
apa masih ada pelanggan yang mengeluh dengan permasalahan yang sama,
selain itu humas menanyakan langsung kepada para pelanggan apakah
masih ada permasalah terkait dengan air PDAM atau tidak ada lagi masalah.
Apabilah strategi yang sudah dilakukan dianggap tidak dapat mengatasi
masalah maka strategi yang sudah diterapkan sebelumnya harus di perbaiki
agar menjadi lebih baik untuk kedepannya.56
Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa tujuan dari
evaluasi adalah untuk mengetahui dan mengukur efektifitas dari proses secara
keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari para
pelanggan untuk mengetahui proses strategi yang telah dilakukan sudah
berjalan dengan baik atau belum, apabila evaluasi tidak dilakukan maka pihak
PDAM tidak dapat mengetahui hasil dari strategi yang telah dilakukannya
Dari penjelasan diatas, penulis melakukan beberapa wawancara kepada
para pelanggan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi untuk mengetahui efektifitas
mengenai kinerja dan strategi yang dilakukan humas dalam mengatasi keluhan
pelanggan PDAM seperti yang ungkapkan oleh Ibu Titin Maryana Pelanggan
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PDAM Tirta Mayang Kota Jambi mengenai kinerja dan strategi yang sudah
dilakukan humas PDAM yaitu:
[M]enurut saya kinerja dan strategi PDAM dalam mengatasi keluhan
pelanggannya sangat baik karena dalam menyambut pelanggannya saja
sangat ramah, kemudian pada saat menjelaskan atau memberikan informasi
selalu dengan kata-kata yang lembut. Kemudian jika saya mengalami
permasalahan yang berkaitan dengan air PDAM teknisi yang bertugas
memperbaiki permasalahan cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah
tersebut57
Lain halnya dengan pendapat Ibu Misna Hariyanti Pelanggan PDAM
Tirta Mayang Kota Jambi juga mengungkapkan kinerja dan strategi yang
dilakukan Humas PDAM Tirta Mayang Kota Jambi
[M]enurut saya kinerja dari PDAM sudah bagus dan saya merasa cukup
puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PDAM karena saya tidak perna
di sia-siakan atau diabaikan, setelah saya mengeluhkan masalah yang saya
alami di rumah amaupun datang langsung ke kantor PDAM, teknisi PDAM
langsung melakukan tindakan dan turun langsung kelapangan dengan
peralatan lengkap.58
Berdasarkan wawancara diatas maka dapat penulis disimpulkan bahwa
evaluasi yang dilakukan terhadap strategi/kinerja humas PDAM Tirta Mayang
Kota Jambi dalam mengatasi keluhan pelanggan PDAM sudah baik. Hal ini
dapat dilihat dari pernyataan-pernyataanpara pelanggan PDAM Tirta Mayang
Kota Jambi diatas setelah dilakukannya strategi oleh PDAM. Pelanggan juga
menambahkan agar pelayanan dan kinerja yang diberikan PDAM dapat
ditingkatkan ke arah lebih baik secara berkala dan terus menerus.
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BAB IV
FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT STRATEGI HUMAS
DALAM MENGATASI KELUHAN PELANGGAN DI PDAM TIRTA
MAYANG KOTA JAMBI

A. Faktor Pendukung Humas dalam Mengatasi Keluhan Pelanggan PDAM
Setiap kegiatan pastilah tidak terlepas dari yang namanya faktor
penghambat dan pendukung. Demikian pula pada strategi yang dilakukan oleh
humas PDAM Tirta Mayang Kota Jambi dalam mengatasi keluhan pelanggan.
Ada beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi humas antara
pelanggan dan pihak PDAM. Berikut faktor pendukung strategi humas dalam
mengatasi keluhan pelanggan, seperti;
a. Penambahan Teknisi
Teknisi merupakan salah satu hal terpenting yang harus ada di dalam
perusahaan, karena teknisi bertanggung jawab dalam distribusi terhadap
masyarakat. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Supariyadi Humas PDAM
Tirta Mayang Kota Jambi menjelaskan Faktor pendukung Strategi Humas
dalam mengatasi keluhan pelanggan yaitu:
[A]danya penambahan teknisi yang mempunyai keterampilan atau
kemampuan di dalam bidang PDAM, dengan penambahan teknisi ini
juga diharapkan permasalahan yang terjadi dan bersifat teknis, dan
memerlukan tindakan dapat diatasi dengan cepat.59
Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa dengan
Penambahan teknisi ini sangat perlu dilakukan, karena orang yang memiliki
kemampuan atau berpengalaman di bidang teknisi PDAM pastinya paham
tata cara yang paling baik dalam memperbaiki permasalahan atau kerusakan
yang terjadi dengan PDAM. Selain itu dengan adanya teknisi dalam
mengatasi permasalahan yang terjadi akan lebih mudah dan aman, artinya
dengan kemampuan para teknisi dalam memperbaiki kerusakan. Mereka
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pasti mengikuti prosedur yang biasa mereka lakukan, seperti misalnya
memperbaiki meteran air yang rusak dan bagaimana cara memperbaiki
kebocoran pipa penyambung aliran air. dengan adanya teknisi seperti ini
pekerjaan yang berkaitan dengan permasalah PDAM dapat cepat teratasi
tanpa membuat pelanggan menunggu terlalu lama atas keluhan yang mereka
keluhkan.
b. Adanya petugasCall Center
Call centermerupakan tempat pengaduan pertama yang dapat
dihubungi oleh siapapun jika terjadi kendala maupun menyampaikan
komplain terhadap perusahaan. Maka dari itu setiap perusahaan harus
memiliki call center untuk dapat memenuhi bagian pelayanan masyarakat.
Selain itu juga keberadaan call center dapat membantu meringankan dan
mempermudah saat adanya pengaduan maupun penyampaian komplain.
Selanjutnya Bapak Supariyadi Humas PDAM Tirta Mayang Kota Jambi
juga menambahkan faktor pendukung strategi humas yaitu:
[A]danya petugas Call Center, dengan adanya call center ini pastinya
sangat membantu seorang humas untuk mengetahui dengan cepat dan
mudah apabila ada keluhan yang masuk atau disampaikan para pelanggan
kepada PDAM.60
Penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya
petugas call center ini apabila ada keluhan dari pelanggan kepada PDAM,
maka dengan cepat petugas call center mengetahui keluhan apa saja yang
masuk ke perusahaan kemudian petugas call center akan langsung
menyampaikan

kepada

seorang

humas

selanjutnya

humas

akan

menyampaikan keluhan tersebut kepada petugas teknisi PDAM untuk segera
mengatasi keluhan tersebut dan datang langsung ke rumah pelanggan.
Sehingga para pelanggan akan merasa puas dengan pelayanan yang
diberikan perusahaan.
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c. pelatihan Komunikasi
Pelatihan komunikasi merupakan sesuatu yang dilakukanuntuk
membuatkomunikasi yang dimiliki seseorang agar menjadi lebih baik dalam
berkomunikasi kepada publik. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak
Supariyadi Humas PDAM Tirta Mayang Kota Jambi bahwafaktor
pendukung strategi humas yaitu:
[M]enggadakan pelatihan komunikasi kepadapegawai atau karyawan
PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, agar lebih mudah untuk
berkomunikasi dengan para pelanggan dan diharapkan adanya pengertian
pelanggan terhadap keadaan perusahaan.61
Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa dengan
mengadakan pelatihan komunikasi kepada karyawan seperti bagaimana cara
menyampaikan informasi dengan tata karma yang baik, jujur dan
sopan.Keterampilan berkomunikasi karyawan adalah faktor yang sangat
penting untuk bisa memberikan informasi dengan baik serta bisa
memberikan kenyamanan bagi para pelanggannya,setiap karyawan harus
siap menghadapi semua pelanggan yang membutuhkan informasi. Tidak
hanya itu penyampaian yang baik akan membuat informasi yang diberikan
lebih mudah dimengerti oeleh pelanggan

dan pastinya membuat

pendengarnya menjadi nyaman dan puas.
d. Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan merupakan sesuatu yang menunjukan baik atau
tidaknya pelayanan yang diberikan suatu perusahaan terhadap pelanggan
maupun konsumen.
Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Supariyadi humas PDAM Tirta
Mayang Kota Jambi bahwa faktor pendukung strategi humas yaitu:
[K]ualitas pelayanan yang diberikan harus diutamakan karena jika
kualitas pelayanannya baik maka pelanggan akan merasa puas dan
merasa diperhatikan oleh perusahaan, karena pelayanan merupakan
faktor yang sangat penting khususnya bagi PDAM yang bergerak di
bidang jasa, kualitas pelayanan harus tetap dijaga agar pelanggan selalu
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merasa nyaman saat melakukan keluhan baik secara langsung maupun
melalui media sosial.62
Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa PDAM Tirta Mayang
Kota Jambi sangat memperhatikan kualitas pelayanan dalam memuaskan
dan memenuhi keinginan pelanggan. Kepuasan dan kenyamanan pelanggan
dalam menggunakan jasa PDAM sangat dijaga agar pelanggan merasa
nyaman. Selain itu juga humas PDAM sangat terbuka pada pengaduan jika
terjadi masalah pada distribusi air PDAM kepada pelanggan, humas selalu
membuat pelanggan nyaman ketika pelanggan menyampaikan keluahan
terhadap pelayanan PDAM baik melalui penyampaian keluhan secara
langsung maupun keluhan yang disampaikan melalui sosial media akan
ditanggapi secara baik oleh petugas humas PDAM Tirta Mayang Kota
Jambi.

B. Faktor Penghambat Humas dalam Mengatasi Keluhan Pelanggan PDAM
Dalam perusahaan, pelanggan merupakan hal yang sangat diprioritaskan
atau diutamakan, karena pelanggan yang akan menjadi target untuk memperoleh
keuntungan. Ketidakpuasan pelanggan bisa menjadi masalah besar terhadap
perusahaan, oleh karena itu perusahaan harus memiliki strategi yang baik untuk
menarik hati konsumen. Akan tetapi dalam pelaksanaan strategi tersebut,
seringkali mengalami beberapa hambatan sehingga pelaksanaan strategi tidak
berjalan dengan baik, seperti yang dijelaskan oleh narasumber yang penulis
wawancarai.
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang
sangat penting dan tidak dapat terlepaskan dari sebuah organisasi atau
perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan
suatu perusahaan atau organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia
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yang berkerja di semua perusahaan sebagai pengerak, pemikir dan
perencana untuk mencapai tujuan organisasi.
Bapak Supariyadi Humas PDAM Tirta Mayang Kota Jambi
menjelaskan faktor penghambat strategi Humas yaitu:
[K]eterbatasan sumber daya manusia(SDM) dalam pelayanan, banyaknya
permasalahan yang masuk ke PDAM dan memerlukan tindakan tetapi
ada kendala seperti keterbatasan peralatan atau fasilitas dan sumber daya
manusia (SDM) seperti kurangnya karyawan di bidang teknisi yang
dimiliki perusahaan.63
Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bawah dengan
keterbatasan peralatan atau fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) yang
dimiliki PDAM. Hal ini menjadi salah satu penghambat karena tidak
terpenuhinya tuntutan dan harapan dari pelanggan yang akan menyebabkan
rasa ketidakpuasan dari pelanggan.
2. Kurangnya komunikasi
Kurangnya komunikasi merupakan salah satu unsur penghambat yang
membuat suatu rencana atau plaining tidak akan berjalan dengan apa yang
diinginkan. seperti yang dipaparkan oleh Bapak Supariyadi Humas PDAM
Tirta Mayang Kota Jambi bahwa faktor penghambat strategi humas dalam
mengatasi keluhan pelanggan yaitu:
[T]erbatasanya informasi yang diberikan oleh para pelanggan, hal ini
akan menjadi hambatan komunikasi antara pihak PDAM dengan
pelanggan, banyaknya laporan yang masuk ke PDMA, dan perlu
dilakukan tindakan kemudian kita menghubungi pelanggan untuk
menanyakan alamatnya tetapi nomor yang dihubungi tidak bisa
tersambung, maka teknisi akan lambat sampai dilokasi pelanggan yang
mengalami permasalahan tersebut.64
Penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa laporan yang
disampaikan oleh pelanggan ke pada pihak PDAM harus disertakan nomor
telpon yang bisa dihubungi setiap saat, agar keluhan dari pelanggan kepada
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PDAM bisa dilakukan tindakan dengan cepat, sehingga pelanggan tidak lagi
merasa kecewa dengan kinerja PDAM.
3. Kendala Teknis
Pendistribusian air bersih kepada pelanggan terkadang terkendala
akibat adanya kerusakan yang terjadi pada saluran pendistribusian air. Hal
ini merupakan kendala yang dapat terjadi kapanpun dan dapat menyebabkan
terhambatnya pemasokan air terhadap pelanggan. Lebih lanjut Bapak
Supariyadi Humas PDAM Tirta Mayang Kota Jambi menjelaskan bahwa;
[K]ebocoran pipa yang terjadi di dalam tanah merupakan salah satu
penghambat yang terjadi dalam menyalurkan pasokan air kepada
pelanggan. Hal ini terkadang dapat menyebabkan kualitas air yang
tersampaikan kepada pelanggan menjadi tidak jernih, berbau, dan
terkadang tercampur dengan tanah.65
Dari hasil wawancara dengan petugas humas PDAM Tirta Mayang
Kota Jambi ini dapat disimpulkan bahwa, pasokan air bersih terhadap
pelanggan yang sering terjadi kekeruhan ataupun air yang berbau
sebenarnya bukan diakibatkan oleh kondisi air yang memang kurang baik.
Melainkan kendala teknis yang sering terjadi akibat kerusakan pada pipa
pendistribusian.
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung yang
sudah seharusnya dimiliki oleh perusahaan, apalagi perusahaan itu
merupakan perusahaan daerah yang sudah pasti menyangkut dan
berhubungan langsung dengan masyarakat dari suatu daerah tersebut.
Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam suatu perusahaan dapat
menjadi penghambat bagi perusahaan untuk memenuhi target dari
perusahaan. Lebih lanjut humas PDAM Tirta Mayang Kota Jambi bapak
Supriyadi menjelaskan bahwa;
[K]ondisi air yang terdistribusikan kepada pelanggan terkadang memang
berbau kaporit ataupun berwarna keruh, hal ini juga banyak dikeluhkan
oleh pelanggan yang disampaikan kepada kami pihak humas dari PDAM.
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Sebenarnya hal ini rentan terjadi, namun pihak PDAM Tirta Mayang
Kota jambi akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan
dengan selalu memantau bagaimana kualitas air yang terdistribusi kepada
masyarakat, selain itu juga PDAM Tirta Mayang Kota Jambi juga selalu
melakukan pemerikasaan kualitas air, agar air yang didistribusikan dapat
terjamin kualitasnya.66
Dari pemaparan tersebut peneliti dapat mengetahui bahwa pihak
PDAM sudah berusaha melakukan yang terbaik agar dapat menyalurkan air
bersih

terhadap

pelanggan

dengan

memastikan

kondisi

air

yang

didistribusikan agar dapat memenuhi keluhan dari pelanggan.
5. Ketidakpuasan pelanggan
Keluhan dari pelanggan merupakan salah satu bukti bahwa memang
PDAM Tirta Mayang Kota Jambi belum dapat memenuhhi kepuasan
pelanggan. Lebih lanjut Bapak Supariyadi humas PDAM Tirta Mayang
Kota Jambi memaparkan bahwa;
[P]engaduan yang diberikan oleh konsumen merupakan salah satu bentuk
ketidakpuasan yang diberikan oleh pihak PDAM. Untuk memenuhi
kepuasan pelanggan, PDAM Tirta Mayang Kota Jambi harus
memaksimalkan pelayanan yang ada dengan memastikan kualitas dan
kuantitas air bersih yang didistribusikan kepada pelanggan.67
Dari hasil wawancara dapat menunjukkan bahwa ketidakpuasan
pelanggan terdapat pada kualitas dan kuantitas yang sering mengalami
gangguan ataupun kerusakan. Kedepannya diharapkan PDAM Tirta Mayang
Kota Jambi dapat memenuhi kepuasan pelanggan dengan memastikan
kualitas air yang terdistribusi, kuantitas air yang tersedia harus terus terjaga
agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan pasokan air bersih pelanggan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi humas dalam mengatasi
keluhan pelanggan di PDAM Tirta Mayang Kota Jambi dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Keluhan pelanggan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi yaitu:1) tidak dapat air,
2) pemakaian yang tinggi, 3) air yang keluar kotor dan bau, 4) kebocoran pipa
penghubung, 5) meteran air macet dan tidak jalan.
2. Strategi humas dalam mengatasi keluhan pelanggan PDAM Tirta Mayang Kota
Jambi dengan menerapkan langkah-langkah pemecahan masalah yang pertama
yaitu: Humas PDAM mengidentifikasi masalah apa yang sedang terjadi,
Humas PDAM tidak pernah memandang ringan masalah yang diterima,
kemudian Humas PDAM menetukan target dari sasaran informasi yang akan
disampaikan, selanjutnya humasmenentukan strategi untuk mengatasi keluhan
pelanggan humas berkomunikasi secara langsung kepada pelanggan, hal
tersebut humas lakukan agar pelanggan merasa diperhatikan dan tidak
diabaikan keluhannya, apabilah keluhan itu bersifat teknis, maka partisi humas
akan segera menghubungi bagian teknisi supaya turun langsung kelokasi untuk
melakukan perbaikan terhadap keluhan yang terjadi pada pelanggan, langkah
terakhir evaluasi strategi.
3. Faktor pendukung strategi Humas dalam mengatasi keluhan pelanggan PDAM
Tirta Mayang Kota Jambi yaitu:1) perlunya penambahan teknisi atau karyawan
yang mempunyai kemampuan dalam bidang PDAM 2) adanya petugas Call
Center (3) pelatihan komunikasi terhadap karyawan PDAM (4) kualitas
pelayanan
Faktor penghambat strategi humas dalam mengatasi keluhan pelanggan
PDAM. 1) Keterbatasan SDM, 2) Kurangnya komunikasi antara pelanggan
dengan perusahaan, 3) kendala teknis, 4) kurangnya sarana dan prasarana. 5)
ketidakpuasan pelanggan
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B.Implikasi Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis melihat PDAM Tirta
Mayang Kota Jambi memiliki strategi yang sangat bagus dalam menghadapi
keluhan-keluhan yang dilontarkan oleh para pelanggan. Walaupun demikian, ada
beberapa masukan yang ingin penulis rekomendasikan, diantaranya:
a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi perlu diperhatikan karena
kurangnya SDM dapat menghambat strategi yang telah ditetapkan Humas
b. Sebaiknya PDAM Tirta Mayang Kota Jambi memiliki karyawan yang
memenuhi kualifikasi terhadap perusahaan
c. Sebaiknya PDAM Tirta Mayang Kota Jambi lebih meningkatkan mutu dalam
pelayanan agar pelangganselalu merasa puas dengan apa yang telah diberikan
perusahaan
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Data Dokumenter
- Data Dokumentasi tentang
Keadaan dan letakgeografis
PDAM Tirta Mayang Kota
Jambi

2.

Sejarah PDAM dan Gambaran

- Data Dokumentasi sejarah

Umum Humas PDAM Tirta

PDAM dan Gambaran umum

Mayang Kota Jambi

Humas PDAM Tirta Mayang
Kota Jambi
- Data-data lainnya

3.

Sarana/prasarana PDAM Tirta
Mayang Kota Jambi

- Data Dokumentasi tentang
Sarana/prasarana PDAM Tirta
Mayang Kota Jambi

4.

Visi, Misi, Tujuan, Tugas, Fungsi

- Data Dokumentasi tentang Visi

PDAM dan Tugas Humas PDAM

Misi, Tujuan, Tugas, Fungsi

Tirta Mayang Kota Jambi

PDAM dan Tugas Humas
PDAM Tirta Mayang Kota
Jambi

5.

StrukturOrganisasi PDAM Tirta
Mayang Kota Jambi

- Data dokumentasi struktur
Organisasi PDAM Tirta Mayang

C. Butir-Butir Wawancara
No

Jenis Data

Sumber Data Dan Subtansi
Wawancara

1.

Letak Geografis PDAM Tirta
Mayang Kota Jambi

HUMAS PDAM
- Jelaskan Letak Geografis PDAM
Tirta Mayang Kota Jambi

2.

Sejarah PDAM dan Gambaran
Umum Humas PDAM Tirta
Mayang Kota Jambi

HUMAS PDAM
-

Bagaimana Sejarah PDAM dan
Gambaran umum Humas
PDAM Tirta Mayang Kota
Jambi

3.

Sarana/Prasarana PDAM Tirta
Mayang Kota Jambi

HUMAS PDAM
- Apasajasarana yang dimiliki
PDAM Tirta Mayang Kota Jambi

4.

Apa saja keluhan pelanggan
PDAM Tirta Mayang Kota Jambi

HUMAS PDAM
- Apa saja keluhan
pelangganPDAM Tirta Mayang
Kota Jambi

5.

Bagaimana Strategi Humas dalam

HUMAS PDAM

Mengatasi Keluhan Pelanggan di

- Bagaimana Strategi Humas

PDAM Tirta Mayang Kota Jambi

dalam Mengatasi Keluhan
Pelanggan di PDAM Tirta
Mayang Kota Jambi

6.

Apa saja Faktor Pendukung dan
Penghambat Strategi Humas

HUMAS PDAM
- Apa saja Faktor Pendukung

dalam Mengatasi Keluhan

danPenghambat Strategi Humas

Pelanggan di PDAM Tirta Mayang

dalam Mengatasi Keluhan

Kota Jambi

Pelanggan di PDAM Tirta
Mayang Kota Jambi

DOKUMENTASI

Kantor PDAM Tirta Mayang Kota Jambi

Wawancara Bersama Bapak Supariyadi Humas PDAM Tirta Mayang Kota Jambi

Wawancara Bersama Bapak Rendy Staf Konfers PDAM Tirta Mayang KotaJambi

Wawancara Bersama Ibu Meli Petugas Call Center PDAM Tirta Mayang Kota
Jambi

Wawancara bersama IbuTitik Maryana Pelanggan PDAM Tirta Mayang Kota
Jambi

Wawancara Bersama Ibu Misna Hariyanti Pelanggan PDAM Tirta Mayang Kota
Jambi

Wawancara Bersama Ibu Ina Rustika Pelanggan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi

Wawancara Bersama Bapak Dedi Pelanggan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi

Wawancara Bersama Bapak Ardy Pelanggan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi
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