
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Berdirinya 

Sejarah berdirinya Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara 

adalah sebagai berikut: 

1. Dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

500/KPTS CK/X/1987 tanggal 28 Oktober 1987 dengan nama BPAM 

/Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Jepara.   

2. Keputusan bersama antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 18/KPTS/1984/2/Tahun/1994, maka pengelolaan BPAM 

Kabupaten Jepara di serahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara 

dengan nama berubah menjadi PDAM/Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Jepara yang dikukuhkan dengan Peraturan Daerah/Perda Nomor 

03 Tahun 1993 tanggal 13 Februari 1993. 

3. Peraturan Daerah/Perda Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 04 Juli 2012  tentang 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara. 

4. Peraturan Bupati/Perbub Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018 

tentang Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara. Penggunaan 

nama PDAM menjadi Perumda Air Minum (Perumdam) Tirta Jungporo 

mulai diberlakukan sejak tanggal 4 Februari 2019.   
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4.1.2 Nama dan Tempat Kedudukan 

Nama   : Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara      

                                       atau Perumdam Tirta Jungporo Kabupaten Jepara 

Tempat kedudukan : Jl. Shima No. 12 A Jepara telp. (0291) 591498 fax 593677 

NPWP   : 01.462.690.7.516.000 

Email   : pdam.jepara@yahoo.com 

 

4.1.3 Kondisi  Geografis Wilayah Kabupaten Jepara 

Kabupaten Jepara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa tengah 

terletak di semenanjung pantai utara pulau Jawa. Secara geografis, kabupaten 

Jepara terletak pada posisi 5˚43ʹ 30ʺ  sampai 6˚47ʹ44ʺ  garis lintang selatan dan 

antara 103˚ 23 ʹ44 ʺ sampai 104˚ 09ʹ 35ʺ  bujur timur dengan ketinggian antara 1 

s.d 1.301 meter di atas permukaan air laut. Sebelah timur laut terdapat Gunung 

Muria. (sumber: business plan Perumdam Tirta Jungporo, 2017) 

Batas  kabupaten Jepara  adalah sebagai berikut: 

- sebelah utara  : Laut Jawa 

- sebelah selatan : Kabupaten Demak 

- sebelah barat  : Laut Jawa 

mailto:pdam.jepara@yahoo.com


34 

 

- sebelah timur  : Kabupaten Pati dan Kudus 

 

Gambar 4.1 

Peta Kabupaten Jepara 

Sumber: Https://www.google.com/search=gambar+peta+kota+jepara 

1.1.4 Maksud Dan Tujuan Pendirian 

Maksud dan tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Jungporo 

Kabupaten Jepara adalah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten 

Jepara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 

Jungporo Kabupaten Jepara tanggal 17 Oktober 2018 pasal 4 dan pasal 5. 

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Jungporo adalah  untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. 

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Jungporo  adaah turut serta 

melaksanakan: 

https://www.google.com/search=gambar+peta+kota+jepara
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a. Pembangunan daerah. 

b. Pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 

c. Memberikan pelayanan air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan 

air minum masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan 

pemerataan pelayanan mempertimbangkan keterjangkauan  masyarakat, 

membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta sebagai 

salah satu sumber asli pendapatan daerah. 

 

4.1.5   Visi dan Misi Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kab. Jepara 

Visi adalah gambaran yang realistis, nyata dan menarik tentang masa 

depan suatu perusahaan. Visi merupakan artikulasi untuk menyampaikan suatu 

tujuan yang akan dicapai oleh sutau perusahaan dan organisasi. Adapun visi 

Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut : 

Visi : 

Menjadi perusahaan air minum yang mandiri berkinerja unggul  yang 

berkelanjutan. 

Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

oleh perusahaan, sehingga membawa perusahaan kepada suatu fokus untuk 

menggalang sumber daya yang ada, guna melaksanakan aktivitas perusahaan 

berdasarkan visi perusahaan. Adapun misi Perumda Air Minum Tirta Jungporo 

Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut: 
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1. Memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat dengan kuantitas, 

kontinuitas, kualitas yang memenuhi persyaratan. 

2. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dengan memandang SDM 

adalah asset perusahaan. 

3. Memberikan keuntungan yang wajar ke stakeholder. 

4. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. 

5. Mengelola perusahaan dengan menerapkan prinsip kewajaran, transparasi, 

akuntabilitas dan responsibilitas sebagai bentuk pelaksanaan Good 

Corporate Governance. 

(Sumber data: LPJ PDAM Kabupaten Jepara tahun 2017) 

 

4.1.6 Struktur organisasi dan tata kerja 

Berdasarkan Perdir/Peraturan Direktur PDAM Kabupaten Jepara Nomor 04 

Tahun 2015 tentang Organisasi Dan tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Jepara, susunan organisasi Perumda Air Minum Tirta Jungporo 

Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut: 

1. Bupati selaku pemilik modal. 

2. Dewan Pengawas. 

3. Direktur, membawahi: 

a. Kepala Bagian Umum, membawahi: 

1) Sub Bagian Umum, Kesekretariatan, dan Pembelian. 

2) Sub Bagian Personalia. 

3) Sub Bagian Logistik. 



37 

 

b. Kepala Bagian Keuangan, membawahi: 

1) Sub Bagian Kas dan Penagihan. 

2) Sub Bagian Anggaran, Pelaporan, dan Pembukuan. 

c. Kepala Bagian Hubungan Langganan, membawahi: 

1) Sub Bagian Pelayanan Langganan, Humas, dan Marketing. 

2) Sub Bagian Baca Meter dan Rekening. 

d. Kepala Bagian Teknik, membawahi: 

1) Sub Bagian Produksi dan Distribusi. 

2) Sub Bagian Pemeliharaan. 

3) Sub Bagian Perencanaan. 

e. Satuan Pengendalian Internal (SPI), membawahi: 

1) Sub Bagian Pengendalian Internal 

2) Sub Bagian Pengendalian Teknik Hubungan Langganan 

f. Kepala Kantor Cabang, membawahi: 

1) Pelaksana Administrasi dan Keuangan 

2) Pelaksana Teknik dan Hubungan Langganan 

g. Satuan Pengendalian Internal (SPI), membawahi: 

1) Sub Bagian Pengendalian Internal 

2) Sub Bagian Pengendalian Teknik Hubungan Langganan 

h. Kepala Kantor Cabang, membawahi: 

1) Pelaksana Administrasi dan Keuangan 

2) Pelaksana Teknik dan Hubungan Langganan 
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Struktur Organisasi Perumdam Tirta Jungporo sesuai Perdir no. 04 Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Perdir No. 4 Tahun 2015 

Gambar 4.2.Bagan Struktur Organisasi Perumdam Tirta Jungporo 
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Tabel 4.1  

Data Jumlah Pegawai Perumdam Tirta Jungporo Menurut Status Dan Pendidikan Tahun 2018 

 

 

NO 

 

PENDIDIKAN 

TETAP TIDAK TETAP JUMLAH JUMLAH 

TOTAL 
L P L P L P 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

S2/Magister 

S1/Sarjana 

D3/Sarjana Muda 

SLTA 

SLTP 

SD 

 

2 

13 

4 

49 

13 

8 

 

- 

5 

1 

15 

- 

- 

 

- 

2 

1 

13 

2 

2 

 

- 

4 

- 

3 

- 

- 

 

2 

15 

5 

2 

15 

8 

 

- 

9 

1 

18 

- 

- 

 

2 

24 

6 

80 

15 

8 

 

JUMLAH 

 

87 

 

21 

 

20 

 

7 

 

107 

 

28 

 

135 

 

Sumber: Laporan Keuangan  Perumdam Tirta Jungporo Kab. Jepara tahun 2018 sebelum audit



 

Deskripsi tugas pokok susunan organisasi PDAM Kabupaten Jepara berdasarkan 

Peraturan Direktur Nomor 04 Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

a. Direktur 

Direktur memiliki tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan 

usaha dan tujuan perusahaan dengan rincian tugas dan wewenang  sebagaimana 

dimaskud pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 Perda No. 6 Tahun 2012 tentang 

Perusahaaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara. 

b. Bagian Umum 

 Bagian Umum mempunyai tugas di bidang perencanaan, pembinaan dan 

tata usaha, administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan 

aset PDAM. 

Bagian Umum terdiri dari: 

1) Sub Bagian Umum, Kesekretariatan, dan Pembelian, mempunyai 

tugas menyusun perencanaan bidang rumah tangga, pemeliharaan dan 

pengadaan aset, dan administrasi umum. 

2) Sub Bagian Personalia dan Kepegawaian, mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan administrasi dan pembinaan kepegawaian 

PDAM. 

3) Sub Bagian Logistik, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

perencanaan dan pengadaan barang/jasa PDAM. 
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c. Bagian Keuangan 

Bagian Keuangan mempunyai tugas di bidang pengelolaan keuangan PDAM. 

Bagian Keuangan terdiri dari: 

1) Sub Bagian Kas dan Penagihan, mempunyai tugas 

menyelenggarakan pengelolaan kas dan inventarisasi data tunggakan 

rekening perusahaan. 

2) Sub Bagian Anggaran, Pelaporan, dan Pembukuan,mempunyai 

tugas menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan dengan 

sistem akuntansi keuangan sesuai rencana kerja anggaran tahunan 

perusahaan. 

d. Bagian Hubungan Langganan 

Bagian Hubungan Langganan mempunyai tugas di bidang administrasi dan 

menyelenggarakan koordinasi penyambungan, pelayanan, strategi pemasaran, dan 

pengaduan. 

Bagian Hubungan Langganan terdiri dari: 

1) Sub Bagian Pelayanan Langganan, Humas, dan Marketing, 

mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan kas dan invetarisasi 

data tunggakan rekening perusahaan. 

2) Sub Bagian Baca Meter dan Rekening, mempunyai tugas 

menyelenggarakan pengelolaan kas dan invetarisasi data tunggakan 

rekening perusahaan. 
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e. Bagian Teknik 

Bagian Teknik mempunyai tugas di bidang penyusunan program kerja dan 

desain perencanaan teknik, pengujian kimia dan pelaksana pengendalian pekerjaan 

pemborongan dengan pihak ketiga. 

Bagian Teknik terdiri dari: 

1) Sub Bagian Produksi dan Distribusi,mempunyai tugas 

merencanakan kapasitas produksi meliputi kualitas, kuantitas dan 

kontinuitas produksi air, menangani masalah teknik perencanaan dan 

pemeliharaan jaringan. 

2) Sub Bagian Pemeliharaan, mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan peralatan 

teknik secara berkala. 

3) Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, mengembangkan sarana prasarana perusahaan dalam 

rangka peningkatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan air minum. 

 

f. Satuan Pengendalian Internal 

Satuan Pengendalian Internal mempunyai tugas di bidang merumuskan 

kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan di bidang pengendalian internal 

perusahaan. 
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Satuan Pengendalian Internal terdiri dari: 

1) Sub Bidang Pengendalian Administrasi/Keuangan, mempunyai tugas 

melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan administrasi dan 

keuangan agar sesuai dengan kebutuhan PDAM. 

2) Sub Bidang Pengendalian Teknik, mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi di bidang teknik dan opersional secara periodik. 

 

g. Kepala Cabang. 

Kepala Cabang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan 

melaksanakan operasionalisasi administrasi, keuangan dan teknik pada kantor 

cabang yang dipimpinnya dalam rangka mencukupi kebutuhan air bersih pada 

pelanggan. 

 

1.2. Deskripsi Informan. 

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian 

Keunagan, Kepala Cabang dan Kepala Sub Bidang, sehingga jumlah informan dan 

responden ada 4 orang. 

 

1.3. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan peneliti berdasarkan Sugiyono (2012) yang 

terdiri dari analisis sebelum ke lapangan dan analisis setelah ke lapangan dengan 

model Miles dan Huberman (1984), menemukan temuan kesimpulan tentang pola 
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komunikasi antara pemimpin dan pegawai di Perumdam Tirta Jungporo adalah 

sebagai berikut: 

1. Pola komunikasi secara tertulis dari atasan ke bawahan yang diterapkan 

adalah komunikasi pola rantai, karena mengikuti alur struktur organisasi 

yang ada di perusahaan atau pekerjaan secara jabatan struktural. Media yang 

digunakan dalam komunikasi secara tertulis yaitu disposisi, memo, 

informasi dan berita yang ada grup whatsapp perusahaan, di papan 

pengumuman atau surat- surat. 

 

Gambar 4.3 

Komunikasi pada lembar disposisi 

Sumber : Bagian Umum Perumdam Tirta Jungporo(2019) 

 

Berdasarkan gambar 4.3 tersebut nampak bahwa aliran komunikasi mengalir 

dari Direktur menuju ke Kabag Umum dilanjutkan menuju ke kasubag 

umum. Pada lembar dispoisisi tersebut Direktur melingkari tulisan Kabag 
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Umum berarti surat turun menuju Kabag Umum dan menulis disposisi 

“untuk ditindaklanjuti/mengikuti”, dilanjutkan Kabag Umum menulis 

“Kasubag Umum untuk transfer biaya sejumlah sesuai surat”. Dari gambar 

4.1 jelas bahwa alur komunikasi berlangsung berdasarkan sruktur organisasi 

yang ada. Direktur – Kabag Umum – Kasubag Umum - Staf 

 

2. Pola komunikasi lesan dari atasan ke bawahan adalah komunikasi pola roda, 

yaitu pemimpin acara kegiatan sebagai pusat komando. Contoh komunikasi 

lesan tersebut adalah pada saat rapat, apel pengarahan. Semua peserta rapat 

atau peserta apel dapat langsung  berkomunikasi kepada pemimpin rapat 

atau pemberi apel tersebut tanpa perantara. Seperti nampak pada gambar 4.4 

 

Gambar 4.4 

Direktur memberi pengarahaan saat akan jalan sehat 

Sumber: Bagian Umum Tirta Jungporo(2019) 
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3. Pola komunikasi dari bawahan ke atasan baik lesan maupun tertulis adalah 

mengikuti alur struktur organisasi perusahaan. Untuk komunikasi secara 

lesan, misalnya seorang staf ingin menyampaikan laporan tentang geolistrik 

tanah untuk sumur produksi, maka seorang staf tersebut tidak bisa  langsung 

ke Direktur, tapi harus lewat atasannya dulu, yang melaporkan hasil 

pekerjaan tersebut adalah bawahan langsung Direktur dalam hal ini Kabag 

Teknik. Sedangkan untuk komunikasi tertulis dari bawahan ke atasan 

nampak pada gambar 4.5 berikut ini. 

 

 

 

Gambar 4.5 

Surat dari Kacab kepada Direktur 

Sumber: Bagian Umum Perumdam Tirta Jungporo(2019) 
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Dari gambar 4.5 tersebut  memberikan gambaran bahwa  surat dari bawah 

ke atas melalui staf dulu dilanjutkan ke Kacab kemudian ke Direktur. 

Staf Cabang – Kacab - Direktur 

 

4. Menurut informan yaitu Kepala cabang Pusat Bp. Juwadi, ST, bahwa 

komunikasi di kantor Perumam Tirta Jungporo sudah berjalan baik sesuai 

struktur organisasi dan sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai, tapi 

Bp. Direktur juga tetap berkomunikasi dengan semua pegawai tak pandang 

bulu dan tetap menjaga integritas dan komintmen untuk mencapai kemajuan 

bersama 

 

Gambar 4.6  

Foto bersama Direktur dan pegawai  

sumber: Bagian Umum Perumdam Tirta Jungporo,2019 
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Dari gambar 4.6 memberikan gambaran bahwa pegawai Perumdam Tirta 

Jungporo Kabupaten Jepara memiliki semangat integritas dan komitmen 

menuju kemajuan bersama. 

Berikut keterangan menurut informan Bp. Juwadi,ST (kepala Cabang pusat) 

pada tanggal 22 Februari 2019: 

“Pimpinan kami yaitu Bp. Direktur sangat menjaga semangat integritas dan 

berkomitment untuk kemajuan bersama, hal tersebut nampak pada 

pengadaan acara HUT yng selalu diadakan setiap tahun, yang mana kegiatan 

HUT tersebut belum pernah diadakan oleh Direktur-Direktur PDAM 

sebelumnya”. 

 

5. Komunikasi horizontal 

Komunikasi horisontal terjadi antara 2 orang atau lebih pada tingkatan 

otoritas jabatan yang sama. Contohnya Kabag Hublang dengan Kacab Pusat 

dan Kacab Selatan koordinasi pemasangan jaringan pipa untuk sumur 

produksi seperti nampak pada gambar 4.7  berikut. 
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Gambar 4.7 

Komunikasi horisontal antara kabag Hublang,  

Kacab Pusat dan Kacab Selatan 

 

 

6. Komunikasi diagonal. 

Komunikasi diagonal terjadi antar orang–orang yang memiliki hierarki yang 

berbeda dan tidak memilii hubungan kewenangan secara langsung dalam 

perusahaan dan memotong jalur vertikal dan jalur horizontal, seperti nampak 

pada gambar 4.8 berikut ini. Gambar ini menunjukkan komunikasi diagonal 

antara Kacab Pusat, Kasubag Prodist dan Staf Teknik Cabang Batealit. 

 

 

Gambar 4.8 

Komunikasi diagonal antara Kacab Pusat, 

Kasubag Prodist dan Staf Teknik Cabang Batealit 
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7. Menurut observasi dari peneliti, dan rangkuman questioner ada beberapa 

pegawai baru  yang kurang komunikatif dalam bersosialisasi dengan teman 

teman di perusahaan, hal tersebut karena mereka merasa minder dan malu. 

 

4.3 Uji Keabsahan Data 

Uji Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi: 

1. Uji Kredibilitas Data. 

Uji kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi 

teknik, yaitu pengecekan data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 

2. Uji transferability 

Untuk uji transferability, peneliti telah melakukan pengamatan secara 

mendalam sehingga pneliti dapat memberikan laporan penelitian 

secara jelas. 

3. Uji dependability. 

Uji dependability dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.    Peneliti menfokuskan penelitiannya pada  objek pola 

komunikasinya dari sebelum penelitian di lakukan sampai 

penelitian selesai dilakukan. 
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2.    Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi serta para informan. 

Untuk sumber data sekunder berupa jurnal, buku-buku laporan 

dari Perumda, buku-buku yang dipinjam dari Perpustakaan dan 

teman yang relevan. 

3.    Peneliti melakukan analisa data secara mendalam sesuai 

dengan teori yang telah disebutkan. 

4.   Peneliti melakukan uji kebsahan data seperti yang telah 

disebutkan. 

5.   Peneliti memperoleh kesimpulan berdasarkan data-data yang 

ada   

4. Uji confirmability. 

Uji confirmability dalam penelitian ini adalah sesuai dengan informan 

dari Ibu Sulistyaningsih, SE, kabag Umum yang menyampaikan 

bahwa, pola komunikasi di kantor perumdam adalah sesuai struktur 

organisasi yang ada, baik yang ke atas maupun yang ke bawah, namun 

khusus untuk komunikasi dari Bapak Direktur yang secara lesan 

kepada pegawai adalah langsung tanpa perantara.  

 

 



 

52 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pola Komunikasi 

Untuk menjawab rumusan masalah tentang pola Komunikasi Antara 

Pemimpin Dan Pegawai di Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kab. Jepara, 

seperti yang telah diuraikan dalam analisa data sebelumnya, maka dapat 

sampaikan pola komunikasi di Perumda Air Minum Tirta Jungporo adalah 

sebagai berikut: 

1. Pola rantai. 

Pola komunikasi yang terjadi di Perumda Air Minum Tirta 

Jungporo adalah secara prosedural mengikuti struktur organisasi yang 

ada. Baik komunikasi ke atas maupun komunikasi ke bawah, seperti 

nampak pada gambar 4.9 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 

 

Komunikasi pola rantai ke atas 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Direktur 

Kabag/Kacab 

 

Kasubag/Pelaksana Cabang 

Staf 
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Gambar 4.10 

Komunikasi pola rantai ke bawah 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Umum, Ibu 

Sulistyaningih, SE selaku informan (hasil wawancara tanggal 2 Maret 

2019): 

“Komunikasi di kantor kami mengikuti struktur organisasi yang ada, 

misalnya saja sesuai bidang saya, jika Bapak Direktur memberikan 

tugas kepada saya, maka alur perintah itu dimulai dari Direktur turun 

ke Kabag Umum Turun ke Kasubag Bagian Umum. Misalnya tugas 

itu berupa perintah untuk membuat surat keputusan tentang kenaikan 

pangkat pegawai, maka arus perintah itu di mulai dari Bapak Direktur 

ke kabag Umum kemudian ke Kasubag Personalia kemudian 

pekerjaan itu dikerjakan, perintah tersebut secara tertulis dengan 

disposisi atau memo. Itu adalah contoh komunikasi ke bawah. Untuk  

komunikasi ke atas  contohnya permohonan pengadaan barang 

keperluan kantor, maka arus komunikasi adalah dari Kasubag 

Pembelian kemudian ke Kabag Umum kemudian ke Bapak Direktur. 

Untuk komunikasi ke atas, baik secara lesan dan tertulis adalah sesuai 

dengan struktur organisasi. Perlu kami sampaikan juga bahwa 

komunikasi secara prosedural sesuai struktur organisasi adalah agar 

tercapai efektif dan efisien dalam menjalankan program-program 

perusahaan, selain itu Bapak Direktur memiliki tanggungjawab dan 

komitment yang tinggi untuk memajukan perusahaan ini”.  
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2. Pola lingkaran 

Sesuai dengan observasi, wawancara dan dokumentasi yang 

telah dikumpulkan, tidak terdapat adanya komunikasi pola lingkaran. 

3. Pola Roda 

Untuk pola komunikasi pola roda terjadi pada saat rapat atau 

pada saat ada kegiatan pelatihan atau pada saat Apel pengarahan, 

sambutan dsb. Ketua rapat sebagai pusat kendali dan semua peserta 

rapat berhak berkomunikasi langsung kepada ketua rapat tanpa 

jaringan perantara seperti pola rantai. Dan pada saat kegiatan 

pelatihan, yaitu nara sumber sebagai pusat kendali dan peserta 

pelatihan sebagai peserta. Peserta pelatihan dapat langsung 

berkomunikasi dengan nara sumber tanpa perantara. 

 

4. Pola Y 

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi yang 

dikumpulkan peneliti, tidak ditemukan komunikasi pola Y. 

 

5. Pola bintang/semua saluran 

Sesuai dengan pengumpulan data dan analisa yang dilakukan 

peneliti, komunikasi pola bintang tidak dijumpai di Perumda Air 

Minum Tirta Jungporo karena adalah Perumda Air Minum Tirta 

Jungporo adalah perusahaan dengan struktur organissai yang jelas,  

jadi memiliki seorang pemimpin sebagai pusat pengambil keputusan. 
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1.4.2. Arah Komunikasi. 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan peneliti, uraian arah 

komunikasi di Perumda Air Minum Tirta Jungporo adalah sebagai berikut: 

 

1. Komunikasi ke bawah/downward communication. 

Komunikasi ke bawah di Perumda Air Minum Tirta Junporo 

berbentuk tertulis dan berbentuk tidak tertulis/lesan. Untuk komunikasi 

secara tertulis adalah mengikuti struktur organisasi perusahaan. Contoh 

komunikasi ke bawah secara tertulis: memo, disposisi,  surat tugas, 

pengumuman, surat edaran, surat kuasa, surat perjanjian kerja, surat perintah 

dsb. Untuk komunikasi ke bawah secara lesan terjadi saat apel pengarahan, 

acara sambutan, rapat dinas dsb. Untuk komunikasi ke bawah secara lesan 

tidak mengikuti alur struktur organisasi, jadi langsung disampaikan dengan 

yang berhak menerima informasi tanpa perantara. 
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Gambar 4.11 

Arah komunikasi ke bawah secara tertulis 

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 

Arah komunikasi ke bawah pola roda 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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2. Komunikasi ke atas/upward communication 

Komunikasi ke atas baik tertulis maupun lesan di Perumda Air 

Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara mengikuti alur struktur 

organisasi perusahaan. Contoh komunikasi ke atas adalah usul, 

laporan pekerjaan, laporan setiap bagian dsb. Gambar 4.12 berikut 

adalah komunikasi ke atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 

Arah komunikasi ke atas 

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

 

3. Komunikasi horizontal 

Komunikasi horizontal di Perumda Air Minum Tirta Jungporo 

Kabupaten Jepara, terjadi saat koordinasi, konfirmasi, permintaan data 

dsb. Contohnya Kabag Keuangan konfirmasi dengan Kabag Umum 

tentang pembelian barang, Kepala Cabang koordinasi dengan kabag 

Keuangan tentang laporan pendapatan air, Kabag Hubungan 

Direktur 

Kabag/Kacab 

Kasubag/Pelaksana Cabang 

Staf 
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Langganan koordinasi dengan Kepala Cabang tentang aliran air, dsb. 

Banyak sekali komunikasi horizontal  yang terjadi karena antara 

bagian yang satu selalau berhubungan dan berkaitan dengan bagian 

yang lain. 

 

4. Komunikasi diagonal 

Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara terdiri 

dari 5 bagian dan 3 cabang. Setiap bagian terdiri dari Kabag, Kasubag 

dan Staf. Setiap cabang terdiri dari  Kacab. Komunikasi diagonal ini 

terjadi jika salah satu bagian tidak berada di kantor. Contohnya 

Kasubid SPI ingin berkoordinasi dengan bagian Hublang, saat itu 

Kabag dan Kasubag Hublang sedang keluar, maka otomatis terjadi 

komunikasi diagonal yaitu antara Kasubid SPI dengan staf bagian 

Hublang. Contoh lain, Ka SPI ingin koordinasi tentang  status pegawai 

ke bagian umum, sedangkan Kabag Umum sedang rapat di luar, 

akhirnya terjadilah komunikasi diagonal antar Ka SPI dengan Kasubag 

Personalia. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa komunikasi diagonal 

terjadi jika pegawai dalam otoritas yang sama tidak sedang berada di 

kantor dan komunikasi ini bersifat koordinasi dan konfirmasi. 

 


