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ABSTRAK 

 

Nama  :  Ismail 

Jurusan :  Ilmu Komunikasi 

Judul : Peran Humas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)                 

Tirta Indragiri Dalam Mensosialisasikan Penghematan Air 

Bersih Pada Masyarakat Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir 

Penelitian ini dilatar belakangi pemborosan air yang terjadi di masyarakat, dimana 

masyarakat dalam penggunaan air melebihi batas yang di tentukan oleh 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri yaitu 10 kubik perhari. 

Maka diperlukan peran humas dalam mensosialisasikan penghematan air bersih 

pada masyarakat untuk mengatasi permasalahan terjadi di masyarakat. Penelitian 

ini bertujuan untuk melihat Bagaimana Peran Humas Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirta Indragiri Dalam Mensosialisasikan Penghematan Air 

Bersih Pada Masyarakat Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir. Metode penelitian ini 

menggunakan deskriftif kualitatif. Adapun informan penelitian ini berjumlah 3 

(tiga) orang yaitu Abdul Muin, Said Alwi Sahab dan Andi Ria Arifudin. Data 

yang dikumpulkan dengan metode yang mencakup: observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Sedangakan teknik analisis data menggunakan teknik analisis non 

statistik. Menggunakan teori peran humas menurut Rosady Ruslan. Hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran humas Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirta Indragiri dalam mensosialisasikan penghematan air bersih 

pada masyarakat berdasarkan indikator-indikator dari teori yang digunakan secara 

keseluruhan telah berjalan dengan baik, dimana humas menjalakan fungsinya 

sebagai comunikator, relationship, back up managemen, dan good image maker 

sebagaimana mestinya.  

 

Kata kunci : Humas, Comunicator, Relationship, Back Up Managemen, Dan 

Good Image Maker  
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ABSTRACT 

 

Name : Ismail 

Department : Communication 

Title : The Role Of The Public Relation Company Of Drinking        

Water Companies (PDAM) Tirta Indragiri in Promoting 

The Promotion Of Clean Water To The Community Of 

Kac.Kempas Kab.Indragiri Hilir 

 

 

This research  is motivated by the waste of water that occurs in the community, 

where the community in the use of water exceeds the limit set by the Regional 

Water Company (PDAM) Tirta Indragiri, which is 10 cibic per day. Then the role 

of public relations is needed in socializing the saving of clean water to the 

community to overcome problems occurring in the community. This study aims to 

look at how the role of public relations Tirta Idragiri Regional Water Company 

(PDAM) in promoting clean water saving in the community of Kec. Kempas Kab. 

Indragiri Hilir. This research method uses qualitative descriptive. The informants 

of this study amounted to 3 (Tree) people, Abdul Muin, Said Alwi Sahab,and 

Andi Ria Arifudin. Data collected by methods that include : observation, 

interview and documentations. While the data analysis technique uses non-

statistical analysis techniques. Using the theory of the role of public relations 

according to Rosady Ruslan. The results of this study can be concluded about the 

role of Public Relations Regional Water Company (PDAM)  Tirta Indragiri in 

socializing clean water saving in the community based on indicators of the theory 

used in all that has been done well, where public relations uses its function as 

communicator, relationship, back up managemen, and good image maker as it 

should be. 

Keywords : Public Relations, Communicator, Relationship, Back Up 

Managemen, And Good Image Maker 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya alam adalah kekayaan bumi yang berasal dari alam, dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam ini 

tergolong dari dua komponen yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. 

Sumber daya alam biotik adalah semua kekayaan alam berupa hewan, 

tumbuhan dan mikroorganisme. Sedangkan sumber daya alam abiotik adalah 

kekayaan alam yang dimanfaatkan berupa benda mati seperti minyak bumi. 

Pada saat sekarang ini, minyak bumi masih merupakan sumber daya alam 

yang paling utama dalam memenuhi kebutuhan energi dunia
1
. 

Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat 

digolongkan menjadi sumber daya alam (SDA) yang dapat diperbaharui dan 

sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam 

(SDA) yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang masih terus ada 

selama penggunaannya tidak dieksplotasi secara berlebihan. Tumbuhan, 

hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin dan air merupakan beberapa 

contoh dari SDA yang terbaharukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah, 

namun pengunaannya tetap harus dibatas dan dijaga untuk dapat terus 

berkelanjutan. Sedangkan, SDA yang tidak dapat diperbaharui adalah SDA 

yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses 

pembentukannya dan apabila di gunakan secara terus-menerus akan habis. 

                                                             
1
 Http:id.m.wikipedia.org/wiki/sumber daya alam diakses (12 April 2019) 
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Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi sumber 

kehidupan manusia bahkan manusia tidak bisa hidup tanpa adanya air. Air 

bersih merupakan kebutuhan dasar yang selalu diperlukan setiap saat. Air 

merupakan sumber kehidupan dan manusia tidak bisa hidup tanpa adanya air. 

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang selalu diperlukan setiap saat. 

Mulai dari kebutuhan dasar untuk mandi, mencuci, memasak, dan minum 

sampai kebutuhan sekunder untuk menyiram tanaman dan mencuci kendaraan 

serta mencuci pakaian
2
. 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, dapat mengubah pola pikir 

dan gaya hidup masyarakat menjadi semakin sehat. Untuk itu, masyarakat 

dapat memilih menggunakan air bersih sebagai salah satu kebutuhan hidup. 

Oleh karena itu di perlukan peran pemerintah dalam mewujudkan ketersediaan 

air bersih untuk masyarakat, agar mudah bagi masyarakat memperoleh akan 

air bersih dan berkualitas . Masyarakat tidak lagi kesulitan dalam memperoleh 

air bersih, karena Pemerintah Daerah Indragiri Hilir telah mendirikan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri. Dengan adanya 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri tentu saja sangat 

membantu masyarakat mendapatkan air bersih yang berkualitas, higienis dan 

dengan harga terjangkau. Hal ini yang menyebabkan Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirta Indragiri menjadi salah satu gantungan harapan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih.  

                                                             
2
 Pdamtirtasiak.blogspot.com/20 diakses (12 April 2019)  
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Semua itu tidak terlepas dari ketersedian dan kemampuan kapasitas 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM ) Tirta Indragiri dalam melayani  

penyalurkan air bersih kepada masyarakat, dimana setiap kebutuhan industri 

rumah tangga itu dibatasi penggunaan maksimalnya hanya 10 kubik air. Tetapi 

di masyarakat terjadi kesalah pahaman, sehingga menggunakan air melebihi 

batas maksimal yang ditentukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Tirta Indragiri dan mengakibatkan pemborosan air bersih, dimana perusahaan 

memiliki keterbatasan dalam pengelolaan air bersih baik dari kapasitas 

kemampuan pengelolaan air bersih serta terbatasnya sumber air yang layak 

bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukanlah peran humas dalam mengatasi 

hal tersebut.  Dimana peran humas itu sangat erat kaitannya dengan fungsi 

humas. Fungsi utama humas adalah menumbuhkan dan mengembangkan 

hubungan baik antara lembaga/organisasi dengan publiknya, intrn  maupun 

ekstrn, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan 

partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik) 

yang menguntungkan lembaga/ organisasi
3
. 

Peran humas dalam suatu organisasi berkaitan dengan tujuan utama dan 

fungsi-fungsi manajemen perusahaan. Fungsi dasar manajemen tersebut 

merupakan suatu proses kegiatan atau pencapaian suatu tujuan pokok dari 

                                                             
3
 Rachmadi, Public Relations Antara Teori Dan Praktek.(Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama:1992), hlm. 21 
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organisasi/ lembaga dan biasanya berkaitan dengan memanfaatkan berbagai 

potensi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi/lembaga tersebut
4
.  

Melihat perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 

Indragiri, penulis ingin melihat peran humas perusahaan tersebut dalam 

mensosialisasi penghematan air bersih pada masyarakat kecamatan Kempas 

kabupaten Indragiri Hilir. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

peran humas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri dengan 

mengangkat judul “Peran Humas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Tirta Indragiri Dalam Mensosialisasikan Penghematan Air Bersih  Pada 

Masyarakat Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir”.   

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah dan menghindar terjadinya kesalahpahaman 

terhadap istilah-istilah dalam penelitian “Peran Humas Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirta Indragiri Dalam Mensosialisasikan Penghematan Air 

Bersih  Pada Masyarakat Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir”, maka peneliti 

merasa perlu adanya penegasan istilah dalam judul penelitian ini, anatar lain 

1. Peran 

Menurut Giros Meson dan Mceachere mendefinisikan peran adalah 

sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang 

                                                             
4
 Rosady, Ruslan PR Dan Komunikasi Metode Penelitian(Jakarta: PT. Grafindo 

Persada:2006 ), hlm. 12  
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menepati kedudukan sosial tertentu dan didalam peran ada dua macam 

harapan, yaitu : 

a. Harapan-harapan masyarakat terhadap pemegang peran. 

b. Harapan – harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap 

masyarakat atau orang – orang yang berhubungan dengannya dalam 

menjalankan perannya atau kewajibannya
5
. 

2. Humas 

Humas adalah segala bentuk komunikasi yang terencana, baik sifatnya 

internal (ke dalam) maupun sifatnya eksternal (ke luar). Antara suatu 

organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-

tujuan spesifik yang berlandasan pada saling pengertian
6
. 

3. Sosialisasi 

Sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan suatu informasi 

tentang suatu kabar atau berita. Sosialisasi juga dapat disebut sebagai 

promosi. Promosi terjadi karena ada yang harus disampaikan. Terjadinya 

sosialisasi membuat tersebarnya suatu informasi membuat terjalinnya 

hubungan antara penyampaian pesan dengan penerima pesan
7
. 

4. Perusahaan Daerah Air  minum Tirta Indragiri 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri adalah sebuah 

lembaga milik pemerintah daerah Kab. Indragiri Hilir yang bergerak di 

bidang penyaluran air bersih kepada masyarakat. Di dalam peraturan 

                                                             
5
 Kasali, Rhenald, Manajemen Public Relations, (Jakarta: Gratifi:1994), hlm. 99 

6
 Frank Jeffkins, Public Relation Edisi Kelima, (Jakarta: Erlangga: 2003), hlm. 10 

7
 Widjaja, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Rineka Cipta: 2008), hlm. 31 
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didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri 

dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Memproduksi dan mendestribusikan air yang memenuhi syarat kesehatan 

kepada masyarakat di Kab. Indragiri Hilir. 

b. Melaksanakan fungsi sebagaai suatu perusahaan yang efisien sehingga 

mampu memperoleh keuntungan untuk mengembangkan pelayanantanpa 

melupakan fungsi sosial masyarakat. 

c. Mampu menjalankan salah satu alternatif sumber pendapatan asli daerah 

melalui kontribusi keuntungan yang di peroleh tanpa mengabaikan upaya 

pengembangan perusahaan dan tidak memberatkan masyarakat. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalahnya adalah  Bagaimana Peran Humas Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirta Indragiri Dalam Mensosialisasikan Penghematan Air 

Bersih  Pada Masyarakat Kec. Kempas Kab. Indaragiri Hilir? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Humas 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri Dalam 
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Mensosialisasikan Penghematan Air Bersih  Pada Masyarakat Kec. 

Kempas Kab. Indaragiri Hilir. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Akademis 

1) Untuk mengetahui bagaimana Peran Humas Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri Dalam Mensosialisasikan 

Penghematan Air Bersih  Pada Masyarakat Kec. Kempas Kab. 

Indaragiri Hilir. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Sebagai bahan informasi dan masukan kepada Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan dan ilmu komunikasi khususnya budaya yang terdapat 

disebuah perusahaan sebagai bagian dari proses belajar sehingga 

dapat memahami aplikasi teori-teori yang telah diperoleh dari 

bangku kuliah 

3) Untuk menambah wawasan pembaca pada umumnya dan penulis 

pada khususnya mengenai permasalahan dalam penelitian ini. 
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E. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini dibagi atas enam bab 

kemudian dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Secara sistematis sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah,          

rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Menjelaskan tentang kajian teori peran, teori humas, teori 

sosialisasi, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri 

(PDAM), kajian terdahulu dan kerangka piker. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. KAJIAN TEORI 

1. Peran   

Peran diartikan bagian penting dari tugas utama yang harus 

dilaksanakan
1
. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh 

orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu 

sistem. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan 

suatu peran
2
.   

Menurut Soekanto dalam Zainal Aqli mengatakan bahwa peran dibagi 

menjadi tiga yaitu peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif 

adalah yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam 

kelompok sebagai katifis, kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan sebaginya. 

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada 

kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi 

kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota 

kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar 

memberi kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat 

berjalandenganbaik.
3

                                                             
1
  Kamus besar bahasa Indonesia: hlm 454 

2
  David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi ( Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada: 2003), hlm. 105-106 
3
 Zainal Aqli, Peran Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur 

dalam Mensosialisasikan Bahaya Banjir di Kota Samarinda, eJournal Ilmu 

Komunikasi, Vol 1 No 4 Tahun 2013, hlm 317 
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Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan 

kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang di 

sandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial
4
. 

Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status dan prilaku yang 

diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang 

status, atau peranan hanyalah sebuah aspek dari status
5
. Harapan-harapan yang 

dikenakan pada individu-individu yang menepati kedudukan sosial tertentu. 

Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan 

oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu di tentukan oleh 

norma-norma di dalam masyartakat, maksudnya adalah kita diwajibkan untuk 

melakukan hal-hal yang di harapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaan kita
6
. 

Beberapa unsur-unsur yang terkandung dalam peranan atau role, yaitu 

sebagai berikut:
7
 

 a. Aspek dinamis dari kedudukan, 

 b. Perangkat dan hak-hak dan kewajiban, 

 c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan, 

d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.  

Berdasarkan pengertian peran dan peranan di atas dapat di simpulkan 

bahwa peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang di harapkan oleh 

                                                             
4
 Bimo Walgito, Psikologi Sosial, Edisi Revisi (Yogyakarta, Andi Offset, 2003), 

hlm. 7 
5
 Maurice Duverger, Sosiologi Politik ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 

hlm. 102 
6
 Sarwito Wirangan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada,2005),  hlm. 105-106 
7
 Soerjono Soekanto, Teori Peranan ( Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.  441 
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masyarakat atau pihak lain terhadap seseorang sesuai dengan status yang 

dimiliki sehingga peran dan peranan dapat di rasakan manfaatnya dalam 

masyarakat lingkungannya. 

2. Humas 

Humas pada dasarnya merupakan singkatan dari frasa kata “hubungan 

masyarakat”. Istilah humas sebagai terjemahan dari istilah public relations di 

Indonesia sudah benar-benar memasyarakat dalam arti kata telah 

dipergunakan secara luas oleh departemen, jawatan, perusahaan, badan, 

lembaga, dan lain-lain organisasi kekaryaan
8
. 

Humas adalah segala bentuk komunikasi yang terencana, baik sifatnya 

internal (ke dalam) maupun sifatnya eksternal (ke luar). Antara suatu 

organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan 

spesifik yang berlandasan pada saling pengertian
9
. 

Humas menurut Scott M Cutlipdan allen H. Center dalam bukunya 

efektif public relation menyatakan public relation merupakan fungsi 

manajemen yang menilai sikap public, mengidentifikasi kebijaksanaan dan 

tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan public, serta 

merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk meraih 

pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya.
10

 

                                                             
8
 Uchjana, onong effendi, Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktik, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya: 2013), hlm. 131 
9
 Frank Jeffkins, Public Relation Edisi Kelima, (Jakarta: Erlangga: 2003), hlm. 

10 
10

 Rosadi Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relation, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2000) hlm.6-7 
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Menurut profesor Edward L. Bernays mengatakan, bahwa hubungan 

masyarakat mempunyai tiga pengertian, yaitu: 

a. Memberikan penerangan pada masyarakat. 

b. Membujuk langsung terhadap masyarakat guna mengubah sikap dan 

tindakan. 

c. Usaha – usaha pengintegrasian sikap dan tindakan dari perusahaan kita 

dengan masyarakat dan dari masyarakat dengan perusahaan kita
11

. 

Humas adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang 

terencana, baik itu kedalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan 

semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang 

berlandaskan pada saling pengertian
12

. 

 Humas adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung, pembinaan, 

pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkiut 

aktivitas komunikasi, pengertian dan penerimaan kerja sama, melibatkan 

manajemen dan menghadapi persoalan/permasalahan, membantu manajemen 

untuk mampu menghadapi public, mendukung manajemen dalam mengikuti 

dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem 

peringatan dini dalam mengantisipasi kecendrungan pengguanan penelitian 

serta reknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama
13

.  

                                                             
11 Suryosubroto, B. Humas Sekolah  Dengan Masyarakat (School Pubic 

Relations), (Jakarta : Rieneka Cipta, 2012), hlm. 13 
12

 Frank Jefkins, Public Relations (terjemahan Haris Munandar), (Jakarta: 

Erlangga: 2004), hlm. 9 
13

 Frank Jefkins, Public Relation, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Partama, 2003), 

hlm. 16 
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Webster’s New World Dictionary, humas adalah hubungan dengan 

masyarakat luas, seperti melalui pubisitas, khususnya fungsi – fungsi 

korperasi, organisasi, dan sebagainya yang berhubungan dengan usahan untuk 

menciptakan opini publik dan citra yang menyenangkan untuk dirinya sendiri. 

Definisi yang lebih spesifik yang menekankan tanggung jawab khususnya, 

diberikan oleh public relations news: Humas adalah fungsi manajemen yang 

mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan 

prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan 

kepentingan puublik, dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan 

pengertian dan penerimaan publik
14

.  

Humas dalam kamus Webester’s Third New Internasional Dictioary 

mendefinisikan humas (Public Relations) sebagai : The art of science of 

developing reciprocal understanding and goodwill ( seni pengetahuan untuk 

mengembangkan pengertian timbal balik dan niat baik). Erward L.Berney 

dalam buku The Engineering Of Consent (1955) menyatakan Public Relations 

(humas) sebagai inducing the public to understanding for and goodwill 

(membujuk publik untuk memiliki pengertian yang mendukung serta memiliki 

niat baik)
15

. 

Humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana 

dan berkesinambunggan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik 

dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya. 

                                                             
14

 H. Frazier Moore,Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi,(Bandung: 

PT. Remaja Rosadakarya, 2004), hlm. 6 
15

 Elfiandri, Artis, Nurdin, Pengantar Public Relations Konsep Dan Aplikasi,( 

Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018 ), hlm. 1-2 
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Jadi humas adalah suatu rangkaian kegiatan yang di organisasi sedemikian 

rupa sebagai suatu rangkaian kampanye atau program terpadu, dan semuanya 

itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur. Kegiatan humas sama 

sekali tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau dadakan. Tujuan humas 

itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa niat baik atau kiprah organisasi 

yang bersangkutan senantiasa dimengerti oleh pihak – pihak lain yang 

berkepentingan (atau, lazim disebut sebagai seluruh”khalayak” atau 

publiknya)
16

. 

a. Peran Humas 

Berbicara mengenai peran hubungan masyarakat sangat erat 

hubungannya dengan fungsi humas. Menurut F. Rachmadi fungsi utama 

humas public relation adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan 

baik antara lembaga/organisasi dengan publiknya, intern maupun ekstern, 

dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan 

partisipasi publik dalam upaya menciptkan iklim pendapat (opini publik) yang 

menguntungkan lembaga/organisasi
17

. 

Bagus tidaknya sebuah instansi di mata publik itu juga ditentukan oleh 

seorang humas sebab salah satu peran atau tugas humas adalah dia  harus 

mampu membangun dan mempertahankan reputasi baik dengan publik. Ini 

merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, memerlukan pengorbanan 

waktu, memerlukan keahlian perencanaan dan profesional yang berkaliber 

                                                             
16

 M. Linggar Anggoro, Teori & Profesi Kehumasan,(Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2001),  hlm. 2  
17

 Rachmdi, Log.Cit. hlm 21 
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tinggi.Untuk dapat terlibat dalam kegiatan membangun reputasi sebuah 

kelembagaan merupakan suatu pekerjaan yang sulit
18

. 

Rosady Ruslan menjelaskan secara rinci empat peran utama hubungan 

masyarakat adalah sebagai berikut:
19

 

a. Sebagai communicator atau penghubung antara organisasi/ lembaga yang 

diwakili dengan publiknya. 

b. Membina Relationship, yaitu berupaya membina hubungan yang positif 

dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya. 

c. Peranan back up management, yaitu sebagai pendukung dengan fungsi 

manajemen organisasi/ lembaga. 

d. Membentuk good image maker, artinya peranan humas berupaya 

menciptakan citra bagi organisasi/lembaganya. 

Selanjutnya Dozier dan Broom peranan Public Relations dalam 

suatu organisasi dibagi menjadi empat kategori diantaranya:
20

 

a. Penasehat Ahli (Expert Presciber) 

Seorang praktisi pakar public relations yang berpengalaman dan 

memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam 

penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya (public relationship). 

Hubungan praktisi pakar public relations sama halnya hubungan dokter 

dengan pasiennya. Artinya, pihak manajemen bertindak pasif untuk 

                                                             
18

 Suryadi, Strategi Mengelola Public Relations Organisasi, (Jakarta: Edsa 

Mahkota,  2007), hlm. 82 
19

 Ruslan, Rosady, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relation. (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada: 2005), hlm. 10 
20 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relation Dan  Media Komunikasi (Jakarta 

: Rajawali Pers, 2008), hlm. 20 
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menerima atau mempercayai apa yang telah disarankan atau usulan dari 

pakar PR (expert presciber) tersebut dalam memecahkan dan mengatasi 

persoalan public relations yang tengah dihadapi oleh organisasi 

bersangkutan.  

b. Fasilitator Komunikasi (Communication Fasilitator) 

Dalam hal ini, praktisi PR bertindak sebagai komunikator atau 

mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar 

apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Dipihak lain, dia juga 

dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan harapan 

organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal 

balik tersebut dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, 

mendukung dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak.  

c. Fasilitator proses pemecahan masalah (Problem Solving Proces 

Fasilitator) 

Peran praktisi PR dalam proses pemecahan persoalan public 

relations 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 menghadapi suatu krisis yang teljadi, maka dibentuk suatu 

tim posko yang dikorrdinir praktisi ahli PR dengan melibatkan berbagai 

macam departemen dan keahlian dalam suatu tim khusus untuk membantu 
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organisasi, perusahaan dan produk yang tengah menghadapi suatu 

persoalan krisis tertentu.  

 

d.  Teknik Komunikasi (Communication T echnician)  

Berbeda dengan tiga peran praktisi PR profesional sebelumnya 

yang terkait erat dengan fungsi manajemen organisasi. Peranan 

communication techician ini menjadikan seorang PR sebagai joumalis in 

resident yang hanya menyediakan layanan teknik komunikasi atau dikenal 

dengan metode komunikasi. Sistem komunikasi dalam organisasi 

tergantung masing-masing bagian atau tingkatan, yaitu secara teknis 

komunikasi, baik arus maupun media komunikasi yang dipergunakan dari 

tingkat pimpinan dengan bawahan akan berbeda dan' bawahan ketingkat 

atasan.  

3. Sosialisasi  

Sosialisasi (pemasyarakat) juga mengandung arti penyedia sumber 

daya ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak 

sebagai anggota masyarakat yang efektif yang menyebabkan sadar akan fungsi 

sosialnya sehingga ia dapat aktif dalam masyarakat
21

. Syarat terpenting untuk 

berlangsungnya sosialisasi adalah interaksi sosial, dimana sosialisasi tersebut 

dapat berlangsung secara tatap muka, tetapi biasanya juga dilakukan dalam 

jarak tertentu melalui saran media. 

                                                             
21

 Sekar Komariah, Perencanaan Komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Kota Balikpapan Dalam Mensosialisasikan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) Kepada Masyarakat Kota Balikpapan, eJournal 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Vol.3, No.2, 2015, hlm. 113 
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Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan seseorang (individu) 

untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan 

diakui dalam sebuah perusahaan. Menurut pendapat Soejono Dirdjosisworo 

menyatakn bahwa sosialisasi mengandung 3 pengertian yaitu: 

a. Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses 

akomodasidengan mana individu menahan, mengubah impulus dalam 

dirinya dan mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakat. 

b. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-

ide, pola-pola nilai dan tingkah laku dimana dia hidup 

c. Semua sikap dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu 

disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri 

pribadinya. 

Dari penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi 

adalah peranan humas dalam menyebarkan informasi sebagai kominikator 

untuk menyampaikan pesan kepada karyawan sehingga dapat diketahui 

oleh karyawan semua divisi dalam sebuah perusahaan. 

4. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri adalah 

sebuah lembaga milik pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir yang 

bergerak di bidang penyaluran air bersih kepada masyarakat. Di dalam 

peraturan didirikannya perusahaan daerah air minum tirta indragiri dengan 

tujuan sebagai berikut: 
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a. Memproduksi dan mendestribusikan air yang memenuhi syarat 

kesehatan kepada masyarakat di kabupaten indragiri hilir. 

b. Melaksanakan fungsi sebagaai suatu perusahaan yang efisien sehingga 

mampu memperoleh keuntungan untuk mengembangkan 

pelayanantanpa melupakan fungsi sosial masyarakat. 

c. Mampu menjalankan salah satu alternatif sumber pendapatan asli 

darah melalui kontribusi keuntungan yang di peroleh tanpa 

mengabaikan upaya pengembangan perusahaan dan tidak 

memberatkan masyarakat. 

 

B.   Kajian Terdahulu 

TABEL 2.1 KAJIAN TERDAHULU 

No Nama 

peneliti 

Judul Penelitian Metodologi Penjelasan dan 

Hasil Penelitian 

1 Maita 

Teresiah 

Aktivitas Public 

Relations Dalam 

Mensosialisasikan 

Investasi 

Komoditi Di PT. 

Daspac Futures 

Deskriptif 

kualitatif untuk 

mendapatkan 

data-data 

berdasarkan 

hasil 

wawancara dan 

studi literatur 

sehingga 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa Public 

Relations 

berperan penting 

dalam 

mensosialisasikan 

investasi 

komoditi tidak 
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memperoleh 

gambaran 

tentang peran 

dan strategi 

Public 

Relations 

hanya dalam 

pembentukan 

strategi namun 

juga komunikasi 

dalam 

mensosialisasikan 

investasi 

komoditi. 

2 Inca Rahel, 

dkk 

Peranan Humas 

Dalam 

Mensosialisasikan 

BPJS Ketenaga 

Kerjaan Pada 

Pedagang Pasar 

Segar PAAL2. 

Deskriptif yang 

dapat diartikan 

sebuah 

penelitian yang 

dilakukan untuk 

melukis 

variabel demi 

variabel, satu 

demi satu, 

dengan 

mengumpulkan 

data secara 

univarian, yang  

digunakan 

untuk mencari 

Hasil penelitian, 

pedagang yang 

mengikuti 

sosialisasi, 

petugas humas 

sangatlah 

komunikatif saat 

memberikan 

sosialisasi 

sehingga para 

pedagang yang 

mengikuti 

sosialisasi dapat 

memahami 

program-program 
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teori-teori 

tentatif bukan 

menguji teori
22

. 

yang dijelaskan 

dan merasa puas 

terhadap 

sosialisasi yang 

diberikan
23

. 

 

3 Bintari Santi  Sosialisasi Humas 

Bank Indonesia 

Pada Program 

Akselerasi 

Pengembangan 

Perbankkan 

Syariah Periode 

2007 – 2008. 

Kualitatif 

dengan teknik 

pengumpulan 

data melalui 

wawancara 

mendalam dan 

obsevasi. 

hasil penelitian 

program 

akselerasi 

pengembangan 

perbankkan 

syariah tersebut 

masih belum 

efektif, 

dikarenakan 

khalayak yang 

seharusnya 

mengetahui pola 

pemasaran 

produk syariah 

                                                             
22

 Inca Rahel Lalihatu, dkk. Peranan Humas Dalam Mensosialisasikan BPJS 

Ketenagakerjaan Pada Pedagang Pasar segar PAAL2, (Acta Diurna, volume VI. No.3 

tahun 2017), hlm.8 
23

 Ibid hlm.1  
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tidak lagi 

dilakukan secara 

konservatif
24

. 

4 Frizki 

Yulianti 

Nurnisya 

Peran Humas 

Pemerintah Kota 

Yogyakarta 

Dalam Sosialisasi 

Tagline “Jogja 

Istimewa” 

Kualitatif dan 

tehnik 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

data primer 

yakni 

wawancara 

kepada 

informan yang 

dipilih secara 

purposive, 

sedangkan data 

sekuder yakni 

menggunakan 

data pustaka 

dan 

dokumentasi 

Hasil dari 

penelitan tersebut 

bahwa Peran 

Humas 

Pemerintah 

Yogyakarta 

Dalam Sosialisasi 

Tagline “Jogja 

Istimewa”, hanya 

sebagai pelaksana 

atau 

implementator 

saja untuk 

memperkenalkan 

adanya brand 

baru kota 

Yogyakarta saja 

tetapi tidak 

                                                             
24

 Bintari Santi, Sosialisasi Humas Bank Indonesia Pada Program Akselerasi 

Pengembangan Perbankkan Syariah Periode  (2007 – 2008), ( Jakarta : Universitas 

Mercu Buana, 2008). 
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guna 

mengkonfirmasi 

dan 

memperkuat 

data untuk di 

analisis. 

dilibatkan secara 

langsung
25

 

5 Verida Indri 

Dan 

Muslikhah 

Dwihartanti 

Pelaksanaan 

Public Relations 

Dalam Sosialisasi 

Program Jaminan 

Sosial 

Ketenagakerjaan 

Di Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan 

Gunung Kidul 

Yogyakarta. 

Menggunakan 

metodologi 

deskriptif 

kualitatif 

dengan tehnik 

pengumpulan 

data 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi. 

Tehnik analisis 

data yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

Hasil penelitan 

dan pembahasan 

mengenai 

pelaksanaan 

Public Relations 

dalam sosialisasi 

program jaminan 

sosial 

ketenagakerjaan 

di kantor bpjs 

ketenagakerjaan  

gunung kidul  

yogyakarta secara 

keseluruhan 

sudah dilakukan 

                                                             
25

 Frizki Yulianti Nurnisya Dan Andhianty Nurjannah, Peran Humas Pemerintah 

Kota Yogyakarta Dalam Sosialisasi Tagline “Jogja Istimewa” Vol.4, No 2 

(Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), Hlm. 135-152 
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yaitu reduksi 

data, penyajian 

data, dan 

menarik 

kesimpulan. 

namun belum 

berjalan dengan 

optimal. 

 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah penjelasan tentang variabel yang akan dijadikan 

tolak ukur penelitian di lapangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah. 

Berdasarkan hal yang diangkat oleh peneliti yaitu Peran Humas Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri Dalam Mensosialisasikan 

Penghematan Air Bersih Pada Masyarakat Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir.  

Peran humas sebagai komunikator atau penghubung antara perusahaan 

dengan masyarakat hal ini digunakan untuk mensosialisasikan pesan 

perusahaan kepada masyarakat dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum 

Tirta Indagiri untuk mensosialisasikan pesan kepada masyarakat sekitar 

perusahaan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan teori Rosady 

Ruslan. Hal ini peneliti mengkaji bagaimana Peran Humas Perusahaan Daerah 

Air Minum Tirta Indragiri dalam mensosialisasikan penghematan air bersih.  
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Adapun indikator dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penjelasan 

diatas adalah sebagai berikut
26

: 

1. Peran Humas sebagai communicator atau penghubung antara organisasi/ 

lembaga yang diwakili dengan publiknya. 

2. Peran Humas dalam membina Relationship, yaitu berupaya membina 

hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak 

publiknya. 

3. Peran Humas sebagai back up management, yaitu sebagai pendukung 

dengan fungsi manajemen organisasi/ lembaga. 

4. Peran Humas dalam membentuk good image maker, artinya peran humas 

berupaya menciptakan citra positif bagi organisasi/lembaganya. 

Dari keempat indikator  penelitian tersebut menjelaskan bahwa seorang humas 

harus memiliki keterampilan hubungan antara individu dan hubungan teknis 

dalam berkomunikasi dan bersikap sehingga program yang di sosialisasikan dapat 

diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan keempat indikator tersebut 

penelitian ini dapat menjawab bagaimana Peran Humas Perusahaan Daerah Air 

Minum (Pdam) Tirta Indragiri Dalam Mensosialisasikan Penghematan Air Bersih 

Pada Masyarakat Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir. 

Dari penjelasan di atas, dapat di gambarkan kerangka pikir dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

                                                             
26

Rosady, Ruslan. Kiat Dan Strategi Kampanye Public Relations.(Jakarta: PT 

.Rajagrafindo. Persada: 2005 ), hlm. 10 



26 

 

 
 

Peran Humas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 

Indragiri Dalam Mensosialisasikan Penghematan Air Bersih Pada 

Masyarakat Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir 

 

GAMBAR 2.1 KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Kerangka Pikir Peneliti 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Adapun metode penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti 

dalam bentuk kalimat.  Nantinya peneliti hanya memaparkan situasi dan 

peristiwa, dimana peneliti tidak mencari dan menjelaskan hubungan, tidak 

menguji hipotesis atau membuat prediksi. 

Hal ini mengacu pada jenis pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini, 

yaitu deskritif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskriptif 

secara sistematif, factual dan akurat tentang fakta-fakta atau sifat-sifat objek 

tertentu
1
. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penelitian 

dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 dan berakhir 

bulan Desember 2019. 

 

                                                             
1
 Kriyantono, Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertasi Contoh Praktis 

Riset Media, Public Relations, Adverticing Organisasi, Komunikasi Pemasaran, (Jakarta: 

Kencana: 2007), hlm. 69 
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C. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek 

penelitian perorangan kelompok dan organisasi
2
. Penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif, oleh karena itu tidak menggunakan istilah sampel tetapi 

informan. Informan mengunakan teknik purposive. Purposive ini berdasarkan 

ketentuan yang telah ditetapkan yaitu yang dianggap dapat memberikan 

informasi yang terkait masalah yang diteliti. 

Dalam penelitian ini sumber data primer ada tiga orang yang dianggap 

memahami dan bersentuhan langsung dengan kinerja humas perusahaan 

daerah air minum (pdam) tirta indragiri, yaitu: 

a. Bapak Abdul Muin Selaku Kepala Bagian Umum/Humas 

b. Bapak Said Alwi Sahib Selaku Kepala Bagian Langganan 

c. Bapak Andi Ria Aripudin Selaku Kepala Sub Bagian Langganan 

2. Data Sekunder 

Data skunder adalah data penelitian yang di peroleh dari instansi yang 

umumnya berbentuk catatan atau laporan  data dokumentasi
3
. Berupa 

dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang tersedia diperusahaan tersebut guna 

mendukung pernyataan-pernyataan informan penelitian. Misalnya berupa 

brosure sosialisasi, dan laporan kegiatan sosialisasi. 

 

                                                             
2 Ibid., hlm 138 
3
 Ibid., hlm 138  
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D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi tentang 

penelitian sebagai pelaku atau orang lain yang memahami objek penelitian
4
.  

1. Informan kunci 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah sebanyak 

1 (satu) orang yaitu, Kepala Bagian Umum selaku Humas,. Informan yang 

dianggap kredibel dan memahami informasi tentang peran humas 

perusahaan tersebut. 

TABEL 3.1 INFORMAN PENELITIAN 

No Nama Jabatan 

1 Abdul Muin Kepala Bagian Umum/ Humas 

 

2. Informan pelengkap 

Yang menjadi informan pelengkap dalam penelitian ini yaitu 

kepala bagian langganan dan kepala sub bagian langganan.  

TABEL 3.2 INFORMAN PENELITIAN 

No Nama Jabatan 

1 Said Alwi Sahab Kepala Bagian Langganan 

 Andi Ria Arifudun Kepala Sub Bagian Langganan 

 

 

 

                                                             
4
 Burhan, Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana: 2010), hlm. 76 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data 

bertujuan agar data-data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan 

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan: 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan data ialah studi yang disengaja dan sistematis 

tentang fenomenal sosial dan gejala-gelaja psikis dengan jalan pengamatan 

dan pencatatan.
5
 Observasi dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirta Indragiri di kab. Indragiri Hilir, pengamatan ini dilakukan 

secara langsung mengenai peran humas Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirta Indragiri dalam mensosialisasikan penghematan air bersih 

pada masyarakat kec. Kempas kab. Indragiri Hilir guna mendapatkan data-

data untuk mendukung penelitian yang dilakukan peneliti. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antara periset (seseorang yang 

berharap mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang 

diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek)
6
. Peneliti 

melakukan wawancara langsung dengan Kepala Bagian Umum/Humas, 

Kepala Bagian Langganan Dan Kepala Sub Bagian Langganan guna 

mendapatkan informasi tentang Peran Humas Perusahaan Daerah Air 

                                                             
5
 Gunawan Imam, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) 

hlm 143 
6
 Kriyantono, Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group: 2006), hlm. 111 
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Minum (PDAM) Tirta Indragiri Dalam Mensosialisasikan Penghematan 

Air Bersih Pada Masyarakat Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen dan arsi-arsip yang tersedia. Dokumentasi ini 

bertujuan untuk mendukung informasi-informasi yang di dapat dari hasil 

proses wawancara dengan Kepala Bagian Umum/Humas , Kepala Bagian 

Langganan, Kepala Sub Bagian Langganan di Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirta Indragiri sehingga hasil dari penelitian lebih 

lengkap dan komplek. 

 

F. Validitas Data 

Setelah penelitian dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan validitas 

data atau pengujian dan pemeriksaan keabsahan data. Tringulasi adalah teknik 

pemeriksaan data
7
. Validitas data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

yaitu tringulasi data. Tringulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang di luar data itu untuk pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu
8
. 

Tringulasi asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui 

pengamatan akan lebih akurat apabila juga dilakukan interview atau 

menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi 

                                                             
7
 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya: 

2004), hlm. 330 
8
 Ibid., hlm. 331 
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yang telah diperoleh dari kedua metode tersebut
9
. Untuk menguji keabsahan 

data peneliti menggunakan tringulasi data dari narasumber, yaitu 

membandingkan hasil wawancara informan yang satu dengan yang lain yaitu 

kepala humas dan pegawai, dan dilakukan pengamatan serta dokumentasi 

yang berkaitan sehingga dapat diperoleh data yang akurat. 

 

G. Analisa Data 

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan 

kedalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Ia membedakan dengan 

penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, 

menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan antara uraian satu dengan 

lainnya
10

. 

Adapun langkah-langkah yang diambil dalam menganalisis data adalah: 

1. Inventarisasi data; dengan cara mengumpulkan data sebanyak mungkin 

2. Kategorisasi data; data disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan 

yang disusun sebelumnya. Kategorisasi juga dilakukan untuk mengetahui 

kecenderungan negatif, positif atau netral 

3. Penafsiran data; pada tahap ini data yang sudah ada kemudian diintepretasi 

melalui analisis logis dengan cara deduktif-induktif yang berdasarkan pada 

teori kehumasan 

                                                             
9
 Bungin,  Op. Cit., hlm. 252 

10
 Yazid, Dkk. Metode Penelitian, (Pekanbaru: CV. Wirta Izani: 2009), hlm. 114 
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4. Penarikan kesimpulan; tahap akhir dalam penentuan penilaian terhadap data 

yang telah ditemukan, dibahas dan dianalisis selama penelitiannya
11

 

Dengan demikian, setelah melakukan beberapa hal penelitian ini dengan cara 

observasi, wawancara dan dokumentasi, maka hasil selanjutnya adalah melakukan 

analisis dengan menyeleksi, memutuskan, menganalisa serta mengambil sebuah 

kesimpulan.

                                                             
11

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2010), hal.189. 
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BAB IV 

PROFIL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRAGIRI 

 

A. Sejarah PDAM Tirta Indragiri 

Awalnya prasarana air bersih di Kabupaten Indragiri Hilir dibangun pada 

tahun 1980 dengan paket BNA kapasitas 20 l/dt yang terletak di desa Pulau 

Palas kurang lebih 13 Km dari kota Tembilahan. Dengan sistem paket 

Pengolahan Lengkap, sungai Indragiri yang melintasi desa Pulau Palas 

dijadikan sebagai sumber air baku bagi Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang 

dibangun guna melayani kebutuhan air bersih masyarakat di kota Tembilahan 

Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir. 

Pada tahun 1983 prasarana yang dibangun telah mulai dioperasikan untuk 

melayani kebutuhan air bersih masyarakat kota Tembilahan dengan 

membentuk Badan Pengelola Air Minum (BPAM) berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 

148/KPTS/CK/1983 Tanggal 20 Agustus 1983.  

Pada tahun 1992, tepatnya Tanggal 28 Nopember 1992 Badan Pengelola 

Air Minum (BPAM) diserah terimakan pengelolaanya dari Menteri Pekerjaan 

Umum RI kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Riau melalui Surat Keputusan 

Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor : 759/KPTS/1992, Tanggal 24 Nopember 

1992, dan selanjutnya oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Riau menyerahkan 

kepada  
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Pemerintah Daerah Tingkat II Indragiri Hilir melalui Berita Acara 

Penyerahan Pihak Pertama (Pemda Tk. I Riau) Nomor : 174/BA/1992, dan  

pihak   kedua (pemda Tk,II  Indragiri Hilir) Nomor : 3584/UM.1992/690 

Tanggal 28 November 1992. Sebelumnya tahun 1990, pemerintah daerah 

tingkat II Indragiri Hilir  telah mengesahkan peraturan daerah tentang 

pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri nomor : 2 tahun 1990, 

dan telah disahkan oleh Gubernur kepala tingkat I Riau, Nomor : 

KPTS.325/VI/91 Tanggal 15 juni 1991 yang selanjutnya diundangkan dalam  

lembaran daerah tingkat II Indragiri Hilir Nomor : 11 Tahun 1991 Tanggal 25 
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September 1991 seri D Nomor 8. Dan selanjutnya sejak tahun disyahkannya Perda 

Pendirian tersebut, pengelolaan sarana prasarana air minum sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri sebagai 

suatu Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dalam 

Peraturan Daerah tersebut didirikan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Memproduksi dan mendistribusikan air yang memenuhi syarat kesehatan 

kepada masyarakat di kabupaten Indragiri Hilir 

2. Melaksanakan fungsi sebagai suatu perusahaan yang efisien sehingga 

mampu memperoleh keuntungan untuk mengembangkan pelayanan tanpa 

melupakan fungsi social kemasyarakatan, 

3. Mampu menjadi salah satu alternatif sumber pendapatan asli daerah 

melalui kontribusi keuntungan yang diperoleh tanpa mengabaikan upaya 

pengembangan perusahaan dan tidak memberatkan masyarakat. 

Pada awal beroperasinya, tahun 1992 PDAM Tirta Indragiri hanya 

mengelola asset-asset yang telah dibangun sejak tahun 1983 dari proyek 

BPAM yang dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum RI dengan 

kapasitas produksi 20 l/dt yang berada di desa Pulau Palas yang khusus untuk 

melayani masyarakat dikota Tembilahan. Dengan rentang panjang pipa 

transmisi 10.500 m, yang berdiameter 200 mm, jenis pipa ACP yang dibangun 

tahun 1984. Sedangkan untuk pipa distribusinya berdiameter 250 mm jenis 

pipa DCIP, 250 mm jenis pipa PVC, 200 mm, 50 mm jenis pipa ACP, 150 

mm, 100 mm, 75 mm dan 50 mm jenis pipa PVC dengan keseluruhan panjang 

pipa distribusi di kota Tembilahan 17.750 m. Dari kapasitas terpasang 
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sebagaimana tersebut, jumlah pelanggan yang baru dapat dilayani hanya 376 

SR (sambungan rumah) pada tahun 1992 dengan jam pelayanan 7 jam setiap 

harinya.Dengan kondisi yang masih sangat terbatas ini praktis PDAM hanya 

mampu melayani 5,3 % dari jumlah penduduk kota Tembilahan pada tahun 

tersebut. 

Selanjutnya pada tahun 1993, melalui proyek pengembangan air bersih, 

dibangun 1 paket Instalasi Pengolahan Air (IPA) lengkap dengan kapasitas 20 

l/dt di desa Pulau Palas, sehingga tahun 1994 PDAM Tirta Indragiri memiliki 

2 unit IPA dengan kapasitas 40 l/dt. Pada tahun yang sama jaringan pipa 

transmisi ditambah sepanjang 10.500 m lagi dengan ukuran diameter 250 mm 

jenis pipa PVC dari desa Pulau Palas ke kota Tembilahan, yang dengan 

demikian terdapat 2 jaringan pipa transmisi yang mensuplai reservoir 450 m3 

yang dibangun tahun 1979-1980 pada buster pump parit 7 Tembilahan. 

Jaringan pipa distribusi terus pula bertambah sampai akhir tahun 1993 

sepanjang 30.000 m sehingga jumlah keseluruhan panjang pipa distribusi dari 

diameter 250 mm s/d 75 mm dibangun sejak tahun 1994 adalah 47.750 m 

yang berada di kota Tembilahan. 

Sejak tahun 1994, dengan peningkatan kapasitas produksi dan jaringan 

yang ada, PDAM Tirta Indragiri terus menambah jumlah pelanggan kota 

Tembilahan. Pada tahun 1994 telah dapat melayani sebanyak 9,12 % 

penduduk kota Tembilahan dengan jumlah sambungan rumah 1.009 SR. 

Namun sejalan dengan berjalannya waktu, jaringan pipa transmisi yang 

dibangun tahun 1984 jenis pipa SCP sudah mengalami banyak kebocoran, dan 
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pada beberapa ruas pipa sepanjang desa Pulau Palas ke buster pump parit 7 

sering mengalami gangguan akibat korosif. Keadaan ini membuat biaya 

perawatan cukup tinggi, dengan kemampuan yang juga terbatas, suplai air 

bersih ke buster pump parit 7 sering terganggu dan sering terjadi kemacetan. 

Kondisi inilah yang pada gilirannya berdampak pada menurunnya pelayanan 

kepada pelanggan. Hampir 40% pelanggan yang ada sudah tidak mau lagi atau 

tidak disiplin membayar karena tidak mendapat suplai air secara kontiniu. 

Kondisi ini sampai akhir tahun 1998, meskipun kapasitas Instalasi 

Pengolahan Air Bersih (IPA) sudah cukup memadai yaitu 110 l/dt, dengan 

panjang pipa distribusi sudah mencapai 88.900 m yang berada di kota 

Tembilahan, dengan cakupan pelayanan mencapai 14,7% atau 3.095 

Sambungan Rumah. Karena pipa transmisi masih terbatas yang lama jenis 

ACP (dibangun tahun 1984) sudah tidak mungkin lagi dipakai, pelayanan 

yang diberikan PDAM masih belum membaik, terjadi banyak tunggakan 

karena komplain pelanggan yang tidak mendapatkan suplai air bersih secara 

kontiniu. 

Tahun 1999 s/d 2000 pipa transmisi dibangun dengan diameter 300 mm 

jenis pipa PVC sepanjang 10.500 m, sejak tahun 2001 s/d awal tahun 2005 

pelayanan semakin membaik, sehingga awal tahun 2005 PDAM Tirta 

Indragiri untuk kota Tembilahan telah mampu menambah cakupan 

pelayanannya hingga 36,6% atau 5.900 Sambungan Rumah, dengan 

kontinuitas pelayanan 24 jam, tahun 2010 PDAM telah membangun jaringan 

pipa transmisi baru 16 inci jenis PE 100 yang akan diselesaikan tahun 2010 ini 
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sepanjang 11.000 meter dari instalasi Pulau Palas sampai ke Boster pump 

yang berada di parit 7 Tembilahan hulu. Sejalan dengan bertambahnya usia, 

sebagai Perusahaan Daerah, PDAM Tirta Indragiri terus berbenah dan 

mengembangkan kinerjanya, sampai awal tahun 2010 telah memiliki 1 kantor 

pusat yang berada di Tembilahan ibukota kabupaten dan 18 cabang pelayanan 

yang berada di ibukota kecamatan, serta 4 unit pelayanan desa yang berada 

dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dengan cakupan pelayanan pada 

awal tahun 2010 mencapai 13.804 Sambungan Rumah. 

 

B. Logo PDAM Tirta Indragiri 

 

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri Tembilahan Tahun 

2019 

 

C. Visi dan Misi PDAM Tirta Indragiri 

1. Visi Perusahan:  

Menjadi Salah Satu PDAM Terbaik Untuk Katogori PDAM Kabupaten 

Se-Sumatera 2020 

GAMBAR 4.1 
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2.  Misi Perusahaan: 

a. Memberikan layanan air minum kepada masyarakat secara 

berkesinambungan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan 

b. Meningkatkan kontribusi perusahaan kepada Pemerintah Daerah 

c. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia 

d. Turut melestarikan Sumber Daya Air 

 

D. Struktur Organisasi 

Bentuk dari perusahaan ini adalah perseroan terbatas, sedangkan tipe 

organisasi yang digunakan DAM Tirta Indragiri ini adalah organisasi Lini dan 

Staff yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 
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GAMBAR 4.2 STRUKTUR ORGANISASI 
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Dari gambar struktur organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 

Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, maka sudah terlihat dengan jelas tentang 

tugas dan tanggung jawab dari setiap unit kerja. Oleh karena itu untuk 

memajukan perusahaan, maka setiap unit kerja yang telah dibentuk harus lah 

menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Dan 

pimpinan setiap unit kerja harus selalu memantau dan memberikan motivasi 

kerja yang baik kepada setiap karyawan yang ada di bawahnya, sehingga 

karyawan bisa menjalankan pekerjaan mereka dengan baik. Setiap pimpinan 

unit kerj harus bertanggung jawab kepada pimpinan yang ada di perusahaan 

tersebut, sehingga kinerja masing-masing unit kerja dapat dipantau dan tujuan 

perusahaan dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Susunan organisasi 

yang ada pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Indragiri 

Tembilahan adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Pengawas terdiri dari: 

a. Ketua merangkap anggota 

b.  Sekretaris merangkap anggota 

c. Anggota-anggota 

Tugas dari bagian pengawas ini adalah untuk melakukan pengawasan 

terhadap kinerja perusahaan maupun manajerial, dan memberikan 

pertanggung jawaban kepada Bupati Indragiri Hilir, selaku pemegang 

kekuasaan tertinggi dalam organisasi tersebut. 

2. Dewan Direksi terdiri dari: 

a. Direktur utama 
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b. Direktur bidang umum 

c. Direktur bidang teknik 

Dewan Direksi bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan manajemen dan kegiatan perusahaan, dan membuat laporan 

pertanggung jawaban kepada badan pengawas dan Bupati Indragiri. 

3. Direktur Umum terdiri dari: 

a. Bagian pembukuan 

1) Sub Bagian Pembukuan 

Bertugas untuk menjaga keuangan perusahaan, dan menyusun 

laporan keuangan perusahaan. 

2) Sub Bagian Pengolahan Rekening 

Bertugas untuk menjaga rekening keuangan perusahaan, seperti 

rekening pembayaran konsumen, dan pengeluaran perusahaan. 

b. Bagian Kas Dan Penagihan 

1) Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan ini bertugas untuk memantau kondisi 

pemasukan keuangan perusahaan dari pembayaran konsumen. 

2) Sub bagian Penagihan  

Sub Bagian Penagihan ini bertugas untuk melakukan pemantauan 

dan penagihan terhadap tunggakan pembayaran yang dilakukan 

oleh konsumen 

c. Bagian Umum 

1) Sub Bagian Personalia 
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Bertugas untuk melakukan pemantauan kinerja karyawan dan 

melakukan peningkatan mutu karyawan, serta melakukan 

pengadaan karyawan. 

2) Sub bagian Adm Umum dan Gudang 

Bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap ketersediaan 

sarana prasarana pendukung kerja, dan perlengkapan lainnya yang 

berhubungan dengan pelaksaaan pemberian pelayanan air minum 

kepada konsumen. 

 

4. Direktur Teknik terdiri dari: 

a. Bagian Langganan 

1)  Sub Bagian Pelayanan Langganan 

Bertugas untuk melakukan pelayanan terhadap keluhan konsumen 

terhadap pelayanan pengadaan air minum untuk konsumen. 

2) Sub Bagian Pencatatan Meter 

Bertugas untuk melakukan pencatatan penggunaan air yang 

digunakan oleh konsumen dan mengawasi terhadap kecurangan 

yang dilakukan oleh konsumen. 

b. Bagian Produksi dan Distribusi 

1) Sub Bagian Produksi 

Bertugas untuk mengawasi kualitas air yang tersedia dan 

melakukan pengawasan terhadap ketersediaan air. 

2) Sub Bagian Laboratorium 
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Bertugas untuk melakukan pengujian terhadap kualitas air yang 

disalurkan kepada konsumen. 

3) Sub Bagian Distribusi 

Bertugas untuk menjaga saluran pendistribusian air kepada para 

konsumen, sehingga air yang disalurkan tidak terkendala. 

c. Kepala Bagian Teknik 

1) Sub Bagian Teknik 

Bertanggung jawab atas tersedianya mesin, peralatan dan 

kebutuhan listrik demi kelancaran produksi 

d. Kepala Bagian Perencanaan Teknik 

1) Sub Bagian Perencanaan Teknik 

Merencanakan pembagunan intalasi pengolahan air bersih pada 

lokasi yang belum tersedia pengolahan air bersih dan 

merencanakan pengembangan instalasi dan jaringan perpipaan 

serta sarana atau prasarana penunjang lainnya. 
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BAB VI 

  PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan dari peneliti dapat ditulis sebagai berikut: 

1. Peran sebagai Comunikator 

Peran humas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri 

sebagai  Comunikator atau penghubung antara organisasi atau lembaga 

yang diwakilinya dengan publiknya, yang pada intinya humas perusahaan 

harus bisa menangkap keinginan dan kebutuhan masyarakat kemudian 

menyampaikan kepada pimpinan dan kemudian menyampaikan 

tanggapan kepada masyarakat kembali sesuai fungsi humas sebagai 

penghubung antara perusahaan dan masyarakat. Dan humas menjadi 

mediator dalam sosialisasi penghematan air bersih. Dimana strategi yang 

dilakukan dengan dua cara , pertama dengan menggunakan media cetak 

berupa brosure dan kedua dengan bertemu langsung dengan masyarakat 

(face to face) guna menyampaikan sosialisasi penghematan air bersih 

pada masyarakat. 

2. Peran sebagai Relationship 

Peran humas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 

Indragiri sebagai  Relationship yaitu, berupaya membina hubungan positif 

dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya, dimana humas lebih 

menekankan gaya komunikasi yang baik terhadap masyarakat guna 

menjaga hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Dalam hal ini, 
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humas menekankan supaya karyawan dalam melayani masyarakat 

dengan mengunakan komunikasi sopan santun dalam hal ini ucapan dan 

sikap karyawan terhadap masyarakat. Dan humas merangkul semua 

elemen baik internal dan eksternal perusahaan agar tercipta hubungan 

harmonis antarakeduanya. 

3. Peran sebagai Back Up Managemen 

Peran humas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri 

sebagai Back Up Managemen atau sebsagai pendukung dalam organisasi 

atau perusahaan yaitu humas mendukung penuh kegiatan sosialisasi 

penghematan air bersih baik dengan sikap verbal maupun non verbal. 

4. Peran sebagai Good Image Maker 

Peran humas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri 

sebagai Good Image Maker atau menciptakan citra positif atau publikasi 

yang positif yaitu dengan melakukan sentuhan langsung ke masyarakat 

dengan kata lain ikut aktif dalam menjalankan dan memantau sejauh 

mana program terealisasi di masyarakat. Dengan bersentuhan langsung 

pada masyarakat humas bisa tahu langsung permasalah yang terjadi dan 

cepat mengatasinya sehingga terkesan perusahaan peduli terhadap 

masyarakat. 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, setelah peneliti mendapatkan 

hasil yang baik tentang bagaimana Peran Humas Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirta Indragiri Dalam Mensosialisasikan Penghematan Air 

Bersih pada Masyarakat Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir maka peneliti 

dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan 

kontribusi dalam mengembangkan wawasan pengetahuan serta pemikiran 

dalam bidang komunikasi pada mahasiswa UIN SUSKA RIAU 

khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Ilmu Komunikasi 

Konsentrasi Public Relations  

2. Hendaknya humas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 

Indragiri menjaga, mempertahankan dan meningkatkan pencapaian- 

pencapaian yang di raih oleh perusahaan dalam melayani masyarakat. 

3. Meningkatkan lagi cara  memback up managemen dalam menjalankan 

program sosialisasi di era digital saat ini. 

4. Sedangkan masukan untuk saya sendiri sebagai peneliti ialah dengan 

adanya penelitian skripsi ini dapat menambah pengalaman bagi peneliti 

dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.



70 

 

 

 

 



70 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anggoro M, Linggar. 2001, Teori & Profesi Kehumasan, Jakarta: PT. Bumi 

Aksara. 

Bungin, Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana. 

Duverger, Maurice.2010. Sosiologi Politik, Jakarta: Raja Grafindo Persada.  

Elfiandri, dkk. 2018. Pengantar Public Relations Konsep Dan Aplikasi,Depok : 

PT. RajaGrafindo Persada. 

J. Moleong, Lexy. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

Jeffkins, Frank. 2003.  Public Relation Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga. 

Jefkins, Frank. 2003.  Public Relation. Jakarta: PT. Gelora Aksara Partama. 

Jefkins, Frank. 2004. Public Relations (terjemahan Haris Munandar). Jakarta: 

Erlangga. 

Karim moh. 2010.  Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif Yogyakarta: 

Sukses Offret 

Kriyantono, Rachmat. 2007. Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertasi Contoh 

Praktis Riset Media, Public Relations, Adverticing Organisasi, 

Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Kencana. 

Kriyantono, Rachmat.2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group. 

Moleong. 2004.  Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya 

Moore, H . Frazier.2004.Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi,Bandung: 

PT. Remaja rosadakarya. 

Ruslan, Rosadi. 2000. Kiat dan Strategi Kampanye Public Relation, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada 

Ruslan, Rosady. 2005. Kiat dan Strategi Kampanye Public Relation. Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada. 

Ruslan, Rosady. 2006.  PR Dan Komunikasi Metode Penelitian. Jakarta: PT. 

Grafindo Persada. 



71 

 

Ruslan, Rosady. 2008. Manajemen Public Relation Dan  Media Komunikasi. 

Jakarta : Rajawali Pers. 

Sarwono, Sarwito Wirangan. 2005. Teori-Teori Psikologi Sosial, Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada. 

Soekanto, Soerjono.2002.  Teori Peranan, Jakarta: Bumi Aksara. 

Suryadi. 2007, Strategi Mengelola Public Relations Organisasi, Jakarta: Edsa 

Mahkota. 

Suryosubroto, B.2012. Humas Sekolah  Dengan Masyarakat (School Pubic 

Relations), Jakarta : Rieneka Cipta. 

Uchjana, onong effendi. 2013.  Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktik. Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya. 

Widjaja. 2008.  Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rineka Cipta. 

Yazid, Dkk. 2009. Metode Penelitian. Pekanbaru: CV. Wirta Izani. 

 

 

 

Sumber Lainnya 

Abdul Muin selaku Humas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 

Indragiri 

Andi Ria Arifudin, Selaku Anggota Kabid Langganan 

Aqli, Zainal. 2013. Peran Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur 

dalam Mensosialisasikan Bahaya Banjir di Kota Samarinda, eJournal Ilmu 

Komunikasi, Vol 1 No 4 Tahun 2013 

Http:id.m.wikipedia.org/wiki/sumber daya alam. 

Inca Rahel Lalihatu, dkk. Tahun 2017. Peranan Humas Dalam Mensosialisasikan 

BPJS Ketenagakerjaan Pada Pedagang Pasar segar PAAL2, (Acta 

Diurna, volume VI. No.3 ) 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Diakses 17 April 2019). 

Komariah, Sekar. Tahun 2015. Perencanaan Komunikasi Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kota Balikpapan Dalam Mensosialisasikan 



72 

 

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kepada Masyarakat Kota 

Balikpapan, eJournal Mahasiswa Ilmu Komunikasi Vol.3, No.2. 

          Pdamtirtasiak.blogspot.com/20. 

Said Alwi Sahab, Selaku Kepala Bidang Langganan Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM)Tirta Indragiri 

 



73 

 

Lampiran 1 

INSTRUMENT WAWANCARA 

PERAN HUMAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA 

INDRAGIRI DALAM MENSOSIALISASIKAN PENGHEMATAN AIR 

BERSIH PADA MASYARAKAT KEC.KEMPAS KAB.INDRAGIRI HILIR 

Informant Kunci  : Abdul Muin 

     (Kepala Bagian Umum Humas) 

Informan Pendukung : Said Alwi Sahab 

     (Kepala Bagian Langganan) 

Informan Pendukung : Andi Ria Arifudin, SE 

     (Kepala Sub Bagian Langganan) 

A. Comunicator  

1. Bagaiman peran humas sebagai comunicator dalam mensosialisasikan 

penghematan air bersih? 

2. Apakah humas perusahaan telah melakukan peran sebagai comicator 

dalam mensosialisasikan air bersih? 

3. Seperti apakah cara humas dalam mensosialisasikan penghematan air 

bersih? 

B. Relationship 

1. Bagaimana cara humas dalam membangun hubungan di masyarakat  

2. Siapa saja yang terlibat dalam membina hubungan dalam masyarakat? 

C. Back up management 

1. Bagaimana peran humas sebagai back up management? 

2. Seberapa penting peran humas dalam back up management? 

D. Good image maker 

1. Bagaimanakah peran humas dalam membangun citra positif  di 

masyarakat? 

2. Seberapa penting peran humas sebagai good image maker bagi 

perusahaan? 
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Lampiran 2 

DOKUMENTASI 

1. Dokumentasi wawancara 

 

Gambar 1 : Wawancara dengan Kepala Bagian Umum Humas Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri pada hari selasa, 04 November 

2019 Pukul 10.15 WIB 

 

 

 

Gambar 2 : Wawancara dengan Kepala Bagiaan Langganan Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri pada hari selasa, 04 November 

2019 Pukul 02.00 WIB 
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Gambar 3 : Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Langganan Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri pada hari Rabu, 05 November 

2019 Pukul 08.30 WIB 

 

2. Dokumentasi Program 

 

Gambar 4 : Foto bersama sebelum melakukan kegiatan sosialisasi 

langsung kemasyarakat 
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Gambar 5 : Kegiatan penutupan saluran air sementara  

 

 

Gambar 6: Pembagian Brosur secara langsung kepada masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Lampiran 3 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

DOKUMENTASI TEMU RAMAH DAN GAMBAR GEDUNG 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRAGIRI 

 

 

Gambar 7 : Temu Ramah dengan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 

(PDAM) Indragiri 

 

 

Gambar 8: Gedung Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 

Indragiri 
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