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Kata Pengantar 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas 

rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan buku berjudul 

Pengelolaan Komunikasi Layanan Publik di Organisasi Pemerintah Daerah. 

Penyusunan buku ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Strategis sehingga dapat 

menghasilkan petugas layanan publik yang memiliki kompetensi komunikasi 

dan kemampuan dalam complaint handling (mengatasi keluhan warga) serta 

mampu menjaga mutu layanan publik sebagai layanan yang memiliki citra 

positif. 

Buku ini membahas tentang langkah-langkah dalam menangani keluhan 

publik melalui kompetensi komunikasi yang terencana dengan baik dari institusi 

layanan publik. Berbagai penyesuaian tentu saja dapat dilakukan untuk membuat 

buku ini menjadi lebih efektif. Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

bagi para petugas layanan public, terutama para peserta di bawah Diklat 

Manajemen Strategis. Namun demikian, saran dan masukan dari pihak-pihak 

terkait bagi pengembangan materi pembelajaran tetap dibutuhkan demi 

perbaikan buku ini di masa yang akan datang. 

 

 
Jakarta, Maret 2020 
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A. Kebutuhan Komunikasi dalam Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 

Komunikasi memiliki peranan penting dalam menunjang keberhasilan 

proses pelayanan publik. Komunikasi dan hubungan baik antara pemerintah 

sebagai pihak pemberi layanan dengan masyarakat (warga) sebagai pihak 

penerima layanan, tidak hanya akan menciptakan kepuasan publik tapi juga 

menimbulkan efisisensi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan 

mengacu pada pedoman Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 

Komunikasi Publik. Terciptanya efisisensi pelayanan publik adalah salah satu 

upaya pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil 

setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang 

disediakan melalui pelayanan publik. Efektivitas suatu sistem pemerintahan 

sangat ditentukan oleh baik atau buruknya penyelenggaran pelayanan publik. 

Dalam organisasi pemerintahan, komunikasi memegang peran penting, 

karena komunikasi menjadi penggerak organisasi sehingga tujuan organisasi 

dapat tercapai. Untuk menunjang keberhasilan pelayanan publiK yang prima, 

diperlukan upaya perbaikan kualitas pelayanan publik yaitu melalui pentingnya 

kompetensi komunikasi dalam organisasi. Melalui kompetensi komunikasi yang 

dimiliki petugas layanan dapat menunjang aktivitas dan interaksinya kepada 

penerima layanan (masyarakat) sehinga terjalin hubungan yang positif. Seperti 

dikutip dalam sebuah pemberitaan, Kepala Bidang Pengaduan dan Komunikasi 

Masyarakat, Maryanta, menyampaikan komunikasi sebagai kunci, untuk itu 

memelihara serta mengembangkan penyebaran informasi dan komunikasi yang 

terpadu dan terintegrasi dalam meningkatkan citra Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta sebagai 

perangkat daerah penjamin kualitas pelayanan publik yang prima di Jakarta, 

merupakan hal yang harus terus dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara.1 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terus berbenah dalam upaya 

perbaikan layanan baik perizinan maupun non perizinan, yang proses 

pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah 

dokumen dilakukan di dalam suatu tempat. PTSP diharapkan dapat melayani 

masyarakat dengan lebih baik dan mudah dari sebelumnya. Dalam 

meningkatkan kualiyas layanan, kebutuhan akan kompetensi komunikasi 

layanan publik bagi para petugas  layanan menjadi hal penting yang harus 
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dimiliki sehingga dapat tercipta sebuah layanan yang prima yang dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

B. Pentingnya Panduan Pegelolaan Komunikasi Layanan 

Publik 

Secara keseluruhan, buku Pengelolaan Komunikasi Layanan Publik 

Organisasi Pemerintah Daerah terdiri dari tiga pembahasan: Pertama, 

pengenalan konsep dasar komunikasi dan komunikasi efektif, Kedua, 

pengenalan konsep keahlian berkomunikasi serta langkah-langkah dalam 

meningkatkan kompetensi berkomunikasi khususnya pada layanan publik dan 

Ketiga pengenalan konsep komunikasi penanganan keluhan publik serta strategi 

dan langkah-langkah dalam mengatasi keluhan publik. Melalui pembahasan ini 

diharapkan pembaca akan mengenal dan memahami konsep komunikasi pada 

layanan publik, serta strategi dalam mengatasi keluhan publik sehingga 

menciptakan reputasi layanan publik yang positif. 

Buku pengelolaan komunikasi layanan publik di Organisasi Pemerintah 

Daerah ini penting bagi para penyelenggara layanan publik sebagai bahan 

panduan di unit kerjanya masing-masing. Hal ini diharapkan dapat menambah 

wawasan, pengetahuan dan serta kinerja penyelenggara layanan publik saat 

memberikan pelayanan serta mampu mengatasi keluhan-keluhan publik melalui 

kompetensi komunikasi yang dimilikinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1https://news.detik.com/berita/d-4784101/komunikasi-efektif-jadi-kunci-sukses- 

pelayanan- dpmptsp-dki-jakarta 

https://news.detik.com/berita/d-4784101/komunikasi-efektif-jadi-kunci-sukses-pelayanan-
https://news.detik.com/berita/d-4784101/komunikasi-efektif-jadi-kunci-sukses-pelayanan-
https://news.detik.com/berita/d-4784101/komunikasi-efektif-jadi-kunci-sukses-pelayanan-dpmptsp-dki-jakarta
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A. Pengertian Komunikasi 
 

Komunikasi memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan 

manusia. Melalui komunikasi, manusia dapat berinteraksi antara satu dengan 

lainnya. Begitu pentingnya komunikasi dalam kehidupan, membuat manusia 

dituntut untuk memiliki kompetensi dalam komunikasi. Komunikasi tidak hanya 

sekedar lancar berbicara, tapi juga bagaimana pesan yang disampaikan dapat 

diterima dengan baik oleh lawan bicaranya. 

Menurut De Vito (dalam Panuju, 2018), komunikasi merupakan sebuah 

transaksi dimana komponen-komponen dalam proses komunikasi saling 

terkait/berhubungan. Menurut Mulyana (2005), komunikasi atau communication 

dalam bahasa Inggris berasal dari kata latin communis yang berarti “membuat 

sama” (to make common). Istilah communis adalah istilah yang paling sering 

disebut sebagai asal usul komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata latin 

lainnya. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses pertukaran 

pesan antara pemberi pesan/sender (komunikator) kepada penerima/receiver 

(komunikan) yang menghasilkan kesepahaman makna diantara keduanya. 

Beberapa ahli juga menambahkan kesuksesan sebuah komunikasi terjadi jika 

tidak ada kesalahpamaham atau misinterprestasi pada pesan yang diterima oleh 

pihak-pihak yang berkomunikasi. 

Komunikasi yang efektif di antara pihak pengirim dan penerima dapat 

berjalan dengan baik, jika pada saat proses komunikasi tersebut tidak terjadi 

gangguan atau noise. Gangguan yang dimaksud bisa saja terjadi pada diri 

pengirim maupun penerima pesan. Misalnya pesan yang diterima melalui 

televisi tidak dapat diterima dengan baik lantaran antena televisi penerima pesan 

mengalami gangguan. Pada hal lain misalnya kita mengalami salah makna pada 

saat menerima pesan melalui WhatsApp. Tulisan yang muncul pada pesan 

WhatsApp bisa dimaknai berbeda oleh penerima pesan, karena pesan tertulis 

tidak sepenuhnya sesuai dengan makna yang diinginkan oleh pengirim pesan 

(sender/komunikator). Pesan dengan kata yang sama di WhatsApp bisa saja 

memiliki makna yang berbeda ketika diucapkan secara langsung. Hal ini 

menyebabkan proses komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik. Contoh 

sederhana kegagalan dalam berkomunikasi dapat terjadi pada beragam situasi, 

misalnya adanya penggunaan bahasa yang berbeda antara pengirm dan penerima 

pesan, tidak adanya pengetahuan yang sama antar pihak yang berkomunikasi, 

dan masih banyak lagi. 
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B. Keahlian Berkomunikasi 
 

Salah satu upaya untuk menghasilkan keberhasilan komunikasi adalah 

keahlian dalam berkomunikasi. Keahlian dalam berkomunikasi sangat 

diperlukan, terutama bagi mereka yang seringkali berinteraksi dengan orang lain 

baik dalam situasi formal maupun non formal. Pada level organisasi, kebutuhan 

akan kecakapan dalam berkomunikasi memiliki peran yang sangat besar dalam 

keberhasilan sebuah organisasi. Organisasi yang bergerak dalam bidang 

pelayanan publik adalah contoh yang paling terlihat bagaimana kompetensi 

komunikasi yang dimiliki pegawainya menjadi alat ukur keberhasilan dalam 

memberikan pelayanan. Publik yang terdiri dari beragam latar belakang 

pendidikan, usia, dan tingkat sosial tentunya membutuhkan cara komunikasi 

yang berbeda. Pelayan publik dituntut untuk dapat melakukan pelayanan yang 

baik melalui kompetensi komunikasi yang dimiliki oleh karyawannya. Menurut 

Angelo (2014), ada tujuh keahlian yang harus dimiliki seseorang dalam 

menunjang keahlian berkomunikasi, yaitu efektif dalam penggunaan komunikasi 

verbal, kemampuan mendengarkan, kemampuan membaca bahasa tubuh (body 

language), empati, percaya diri dan kharisma, kerjasama/sikap koperatif. 

 

Skill 1: Penggunaan Komunikasi Verbal yang Efektif 
 

Kunci keberhasilan komunikasi adalah penggunaan komunikasi verbal 

yang efektif. Komunikasi verbal (verbal communication) adalah bentuk 

penyampaian pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan melalui 

kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Pada bagian ini, bahasan akan lebih 

memfokuskan pada komunikasi verbal yang dilakukan secara lisan. 

 

Komunikasi verbal yang dilakukan secara lisan berperan penting dalam 

proses komunikasi. Jika komunikasi verbal mengalami hambatan, dapat 

mengakibatkan gagalnya proses berkomunikasi. Salah satu contoh hambatan 

yang terjadi misalnya adanya perbedaan bahasa yang dimiliki antara pengirim 

dan penerima. Si A yang bertanya sesuatu menggunakan bahasa Arab, 

sedangkan lawan bicaranya (B) tidak mengerti maksud pesan yang disampaikan 

si A. Ketika hal ini terjadi, akhirnya membuat orang menggunakan isyarat non 

verbal (misalnya gerakan tangan) untuk menjelaskan pesan yang dimaksud. 

Hambatan yang lain yang biasanya terjadi pada komunikasi verbal adalah 

adanya ketidakjelasan pada penyebutan kata yang mengakibatkan pesan harus 

diulang-ulang agar lawan bicara dapat memahami pesan yang dikirimkan. 
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Keahlian komunikasi verbal yang efektif sangat diperlukan pada 

komunikasi yang melibatkan layanan publik. Petugas yang berada di depan 

(front liner) secara aktif menggunakan komunikasi verbal untuk melayani 

masyarakat. Untuk menunjang keberhasilan tersebut, komponen kunci yang 

harus dimiliki dalam komunikasi verbal pada pelayanan publik diantaranya 

adalah kemampuan berbahasa, cara berbicara (way of speaking), dan suara 

(sound). Ketiga komponen ini saling terkait satu sama lain. Pada kemampuan 

berbahasa, petugas diharapkan mampu menggunakan bahasa yang sesuai, 

misalnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, penguasaan pada 

kosa kata, hingga penguasaan pada bahasa asing (jika diperlukan) untuk 

menerima tamu dari luar negeri. Kemampuan berbahasa juga dimaknai sebagai 

kemampuannya dalam menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan lawan 

bicara (usia, pendidikan dan status sosial ekonomi). Misalnya berbicara dengan 

tamu yang memiliki pendidikan rendah dan tidak memahami istilah tertentu, 

maka petugas dapat menjelaskan kata-kata yang lebih mudah dipahami agar 

pesan dapat diterima tamu tersebut. 

Selanjutnya adalah cara berbicara, yang memiliki peran dalam pengiriman 

suatu pesan. Pesan yang disampaikan dengan cara sistematis, berurutan akan 

lebih mudah dipahami oleh lawan bicara. Cara berbicara juga dilihat dari 

kemampuan dalam menyampaikan kata-kata dengan mempertimbangkan pada 

etika berbicara. Gunakan cara yang sopan ketika Anda berbicara dengan 

siapapun, meskipun terkadang Anda juga memerlukan ketegasan dalam 

menyampaikan pesan pada orang lain. Komponen terakhir adalah suara (sound). 

Suara yang terdengar jelas tentu akan lebih mudah dipahami oleh penerima 

pesan. Untuk pelayanan yang menggunakan telepon, suara sangat berpengaruh 

pada penerimaan pesan. Selain suara yang jelas, nada suara juga sangat 

menentukan bagaimana penerima pesan akan menyimpulkan tentang Anda. 

Misalnya kata “selamat pagi” yang diucapkan dengan senyuman tentu akan 

dirasakan berbeda jika berbicara dengan wajah cemberut meskipun melalui 

jaringan telepon. 

Untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam komunikasi verbal, berikut 

ini adalah latihan yang dapat Anda terapkan: 

1. Pastikan suara Anda saat menyampaikan informasi jelas dan 

terdengar. Suara yang terdengar jelas dapat memberikan kemudahan 

pesan dapat diterima dengan baik oleh penerima. Jika suasana bising, Anda 

dapat meningkatkan volume suara, dan jika melalui sambungan telepon 

pastikan penerima tidak menerima gangguan sinyal yang menyebabkan 
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pesan tidak dapat didengar dengan jelas oleh lawan bicara. 

2. Jangan tergesa-gesa. Ketika menyampaikan pesan, pastikan Anda tidak 

terburu-buru dalam menyampaikan karena hal tersebut dapat 

menyebabkan kesalahan dalam pelafalan kata yang pada akhirnya dapat 

mengakibatkan penerima pesan tidak memahami maksud pesan Anda. 

3. Jeli pada siapa Anda berkomunikasi. Seperti yang disampaikan 

sebelumnya, Anda harus paham dengan siapa Anda berbicara. Pemahaman 

Anda pada lawan bicara dapat mempengaruhi bagaimana situasi 

komunikasi yang akan dilakukan, apakah dengan cara formal atau non 

formal. Untuk mencairkan suasana, Anda dapat juga melakukan 

komunikasi terlebih dahulu dengan menyapa lawan bicara. Hal ini juga 

dapat dilakukan misalnya pada petugas layanan yang menerima tamu 

dengan membawa komplain, sapaan ramah yang dilakukan petugas dapat 

sedikit mendinginkan suasana hati tamu. 

4. Tahu kata yang tepat untuk diucapkan. Kunci keberhasilan dalam 

melakukan komunikasi langsung adalah kemampuan dalam menggunakan 

kata yang tepat. Jika Anda menemui tamu yang datang dengan keluhan ada 

baiknya Anda memikirkan kata yang tepat untuk menjelaskan agar tidak 

terjadi permasalan lanjutan. Jika Anda tidak menguasai solusi pada 

masalah yang disampaikan tamu Anda, sebaiknya Anda mencari tahu 

terlebih dahulu kepada pihak terkait untuk menghindari kesalahan dalam 

penyampaian informasi. 

5. Berikan pujian. Terkadang Anda juga dapat memberikan pujian pada 

lawan bicara Anda. Misalnya saat tamu telah menyampaikan keluhan, 

Anda dapat membalasnya dengan mengucapkan, “Terima kasih atas 

informasi yang telah diberikan, sangat jelas sekali dan kami dapat 

memahami persoalan Bapak/Ibu”. Hal ini dilakukan agar suasana 

komunikasi menjadi cair meskipun pesan yang disampaikan adalah 

keluhan-keluhan yang bermuatan negatif. 

 

Skill 2: Kemampuan Mendengarkan (listening) 
 

Dalam berkomunikasi, selain dituntut untuk memiliki keahlian dalam 

berbicara, kita juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mendengarkan. 

Sejatinya komunikasi adalah proses dimana pesan dapat tersampaikan dengan 

baik, dimana dalam proses tersebut melibatkan suatu kemampuan 

mendengarkan yang baik dari masing-masing individu yang berkomunikasi. 
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Kita kadangkala hanya berasumsi jika orang lain dapat terlibat dalam diskusi 

artinya sudah berkomunikasi, padahal keterlibatan dalam diskusi bukan 

menandakan bahwa lawan bicara telah memahami pesan yang disampaikan 

dengan baik. Untuk memahami sebuah pesan diperlukan adanya kemampuan 

dalam mendengarkan. 

Kemampuan mendengarkan menjadi hal penting ketika seorang individu 

berinteraksi dengan individu lainnya melalui komunikasi. Kemampuan 

mendengarkan tidak hanya diam ketika lawan bicara berbicara dengan kita, 

namun kemampuan mendengarkan menekankan pada bagaimana kita dapat 

memahami dengan baik pesan yang diterima oleh lawan bicara secara utuh. 

Beberapa cara dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam 

mendengarkan, diantaranya adalah: 

1. Pastikan Anda mendengar dengan baik. Ketika Anda mendengarkan 

orang lain bicara, pastikan Anda tidak sedang terdistraksi dengan hal lain, 

misalnya faktor eksternal adanya gangguan suara bising atau dari faktor 

internal Anda sedang memikirkan hal lain sehingga tidak memahami pesan 

yang disampaikan lawan bicara. 

2. Perhatikan Tingkat Standar Mendengarkan. Dalam meningkatkan 

kompetensi mendengarkan, Anda dapat memahami bahwa dalam 

mendengarkan ada level atau tingkatan yang dapat dipelajari saat menjadi 

pendengar. Pertama, discriminative listening. Level ini menjelaskan 

tentang kemampuan kita dalam membedakan antara suara, nada suara, 

kecepatan suara yang terdengar dari lawan bicara, Hal ini berguna untuk 

kita dapat mengidentifikasi ketika pesan yang disampaikan kurang 

dipahami, sehingga kita bisa meminta ulag pada lawan bicara untuk 

menaikkan volume suara atau mengurangi kecepatannya dalam berbicara. 

Kedua, comprehensive listening. Pada level ini menjelaskan tentang 

bagaimana seorang individu mampu memahami kata-kata yang 

disampaikan lawan bicara. Biasanya pada level ini ditandai dengan 

kemampuan individu dalam menemukan poin-poin yang disampaikan oleh 

lawan bicaranya. Ketiga, critical listening. 

Pada level ini, kemampuan mendengarkan individu ditandai dengan 

kemampuannya mengevaluasi dan menilai pesan yang disampaikan 

individu agar mendaptkan kesimpulan atau kritik sebagai cara merespon 

pesan yang telah diterimanya. Keempat, empathetic listening. Level ini 

ditunjukkan dengan individu yang menunjukkan empati dalam 
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mendengarkan seolah-olah ia berada dalam posisi lawan bicaranya 

sehingga dapat membangun kedekatan diantara keduanya. 

3. Perhatikan poin penting saat mendengarkan. Ketika orang lain 

berbicara, pastikan Anda benar-benar memahami poin penting yang 

sedang dibicarakan. Biasanya kata yang paling sering diucapkan oleh 

lawan bicara saat menggarisbawahi poin pesannya adalah dengan kata, 

“Catat ini.”, “Ingat ini..”, “Perhatikan ini..” dan seterusnya. Kata-kata 

tersebut secara tidak langsung ingin menjelaskan pada lawan bicara 

tentang pentingnya pesan yang ia sampaikan. Poin penting juga dapat 

dilihat dari bagaimana lawan biacara secara berulang-ulang menyebut kata 

atau kalimat yang sama selama pembicaraan berlangsung. Ketika hal 

tersbut terjadi, persiapkan diri Anda untuk menemukan 

jawaban/penjelasan pada poin pesan yang disampaikan lawan bicara. 

4. Jangan menginterupsi. Hal penting dalam mendengarkan adalah tidak 

menginterupsi lawan bicara saat ia sedang menyampaikan pesan. Ketika 

Anda berniat untuk mendengarkan, maka dengarkanlah informasi yang 

disampaikan oleh lawan bicara hingga selesai, agar Anda mendapatkan 

poin-poin pesan yang disampaikan. Pada individu yang bekerja di sektor 

layanan publik, kemampuan medengarkan menjadi hal yang penting yang 

harus dimiliki. 

5. Tetap fokus dengan pesan yang disampaikan orang lain. Saat 

mendengarkan latihlah diri Anda untuk dapat fokus mendengarkan 

meskipun terkadang tidak tahu bagaimana harus merespon. Misalnya 

ketika orang lain sedang bercerita tentang masalah dalam rumah 

tangganya, sedangkan Anda tidak tahu bagaimana harus merespon karena 

Anda sendiri belum pernah menikah, namun sebagai pendengar yang baik 

Anda dapat tetap mendengarkannya karena pada dasarnya orang lain 

senang jika cerita yang disampaikan dapat didengarkan oleh orang lain. 

 

Skill 3: Memahami Bahasa Tubuh (Body Language) 
 

Para ahli mengatakan bahwa bahasa tubuh memiliki peran penting saat 

orang saling berinteraksi. Bahasa tubuh tidak selalu dapat dimaknai sama pada 

suatu situasi yang berbeda. Misalnya saat seorang individu bersalaman dengan 

orang lain (tamu) kita dapat mengartikan adanya kesan penghormatan, namun 

situasi saat ini ketika wabah virus corona menyebar, tidak bersalaman menjadi 

hal yang tidak bisa diartikan sebagai cara tidak menghormati tamu karena hal ini 
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dilakukan semata-mata untuk menjaga jarak interaksi. Meskipun ada banyak 

bahasa tubuh yang tidak bisa dimaknai sama pada situasi yang berbeda, namun 

ada beberapa bahasa tubuh yang merupakan tanda umum dan diakui di 

masyarakat. 

1. Eskpresi wajah. Melalui ekspresi wajah kita dapat melihat bagaimana 

seseorang terlihat bahagia, sedih, marah dan frustrasi. Mungkin ada juga 

orang yang sangat pandai mengelola emosinya sehingga ekspresi wajah 

tidak tampak, namun kebanyakan orang tidak mampu menyembunyikan 

perasaannya dan terlihat nyata melalui ekspresi wajahnya. 

2. Mata. Ketika seseorang tertarik dengan percakapan mereka cenderung 

akan menunjukkan mata yang bersinar. Mata orang yang tidak tertarik 

dengan percakapan biasanya ditunjukkan dengan tidak mengarah pada 

lawan bicara. 

3. Isyarat Tubuh. Gerakan tangan seseorang saat berbicara juga sangat 

menentukan bagaimana kondisi hati orang tersebut. Misalnya banyak 

gerakan tangan bisa diartikan orang tersebut sedang gugup dan sebagainya 

4. Postur. Beberapa riset menunjukkan bahwa postur seseorang sangat 

menentukan tertarik atau tidaknya seseorang dengan percakapan. 

Misalnya saat diajak berbicara, lawan bicaranya duduk menyender seperti 

orang malas, itu menunjukkan tidak tertarik. Berbeda dengan orang yang 

duduk tegap, ada sinyal dia tertarik dengan percakapan. 

Bahasa tubuh yang dikemukakan di atas adalah beberapa contoh non 

verbal dari sekian banyak non verbal lain yang ada di masyarakat. Namun 

poin penting yang dapat disimpulkan adalah bahasa tubuh seringkali tidak 

disadari oleh seseorang dan manusia tidak dapat mengontrolnya. Itulah 

mengapa bahasa tubuh dapat dimaknai sebagai pesan yang paling jujur 

dibandingkan pesan yang diucapkan secara langsung (verbal). 

 

Skill 4: Empati 

Empati dapat dikatakan sebagai sesuatu yang penting dalam komunikasi. 

Seseorang dapat berkomunikasi secara baik dengan orang lain jika memiliki 

empati. Empati yang tinggi dapat ditunjukkan dengan bagaimana seseorang 

dapat menempatkan posisinya seperti lawan bicaranya. Seebelum seseorang 

merasakan empati, kita harus menjadi seseorang yang disukai. Ada beberapa tips 

untuk menjadi pribadi yang disukai: 
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1. Tersenyum. ini adalah hal paling dasar jika anda ingin disukai seseorang, 

gunakan senyum anda untuk menciptakan kedekatan. Anda bisa 

memulianya ketika menyapa dengan warga/masyarakat yang 

membutuhkan layanan kepada Anda. Jadikan senyum menjadi hal yang 

wajib Anda lakukan saat bertemu dan menyapa orang lain yang 

membutuhkan bantuan Anda. 

2. Ucapkan kata terima kasih. Kata terima kasih mungkin adalah kata yang 

sederhana, namun kata ini sangat bermakna bagi yang mendengarkan. Jika 

Anda ingin disukai oleh orang lain ucapkan kata terima kasih sesering 

mungkin, tidak perduli seberapa besar bantuan yang diberikan kepada 

Anda. 

3. Bicara pada hal positif. Bicara pada hal-hal positif terutama pada 

percakapan awal dengan orang lain. Biasakan untuk berbicara hal-hal yang 

positif dan ringan saja, hindari bicara langsung pada isu-isu yang berat 

karena kita belum tahu apakah dia tertarik dengan isu tersebut atau tidak; 

 

4. Bersikap jujur. Jujur dengan sikap dan perasaan anda. Jika berbuat baik 

pada orang lain lakukanlah dengan tulus dan jangan mengharapkan 

imbalan atau pamrih agar orang lain berbuat hal sama kepada Anda. Hal 

penting yang dapat dilakukan pada saat anda jujur dengan diri anda adalah 

jadilah pendengar yang tulus, karena orang lain akan merasakan hal itu. 

Dengan demikian orang lain akan merasa kenyamanan dengan Anda dan 

akan lebih terbuka dengan Anda. 

 

Skill 5: Kepercayaan Diri 
 

Terkadang orang memiliki banyak ide, namun mereka tidak memiliki 

kepercayaan diri saat ingin menyampaikan ide tersebut. Ini adalah salah satu 

hambatan komunikasi yang dialami banyak orang. Dalam suatu percakapan 

orang cenderung menjadi pasif. Bagaimana meningkatkan kepercayaan diri? 

Kepercayaan diri tidak bisa didapatkan dalam semalam. Anda harus melalui 

serangkaian proses. Berikut tips yang bisa anda lakukan untuk menumbuhkan 

kepercayaan diri: 

1. Latihan. Kepercayaan diri dapat ditumbuhkan dengan memperbanyak 

latihan. Latihan sederhana yang dapat Anda lakukan di rumah adalah 

tersenyum di depan cermin, kemudian latihlah diri Anda seolah-olah 

sedang menyapa orang lain. Anda tidak perlu memforsir diri untuk 
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melakukan hal ini, karena jika Anda rutin melakukannya kepercayaan diri 

yang natural akan terlihat. Praktekan latihan ini dalam kehidupan Anda 

sehari-hari di tempat Anda bekerja. Jika terjadi kekurangan, dapat Anda 

jadikan evaluasi agar ke depannya kepercayaan diri dapat meningkat. 

2. Jaga wajah untuk selalu tampil positif. Sebagai individu yang bekerja 

dengan bertemu banyak orang, penting untuk menjaga raut wajah agar 

selalu tampil menyenangkan. Ekspresi positif yang terpancar pada wajah 

Anda akan memberikan kesan nyaman bagi lawan bicara. Jika orang lain 

nyaman, maka kepercayaan diri Anda akan meningkat dengan sendirinya. 

3. TIngkatkan self competence (kompetensi diri). Untuk meningkatkan 

kepercayaan diri, hal penting yang harus Anda lakukan adalah peningkatan 

kompetensi diri (self competence). Untuk menumbuhkan hal tersebut, 

tingkatkan kompetensi anda dengan banyak membaca, memahami topik 

atau isu hangat, terutama jika anda akan tampil dalam presentasi atau 

kegiatan seminar. Dengan meningkatkan pengetahuan Anda, maka 

kepercayaan diri dengan sendirinya akan meningkat. 

Perlu diingat bahwa kepercayaan diri bukan berarti Anda over 

percaya diri dan mendominasi pembicaraan. Kepercayaan diri yang baik 

ditunjukkan dengan kemampuan berbicara dengan orang lain, mampu 

berdiskusi dengan orang lain dan mampu menyeimbangkan diri sebagai 

pendengar kepada lawan bicaranya. 

 

Skill 6: Karisma dan Keahlian Persuasi 
 

Menurut KBBI, karisma dapat didefinisikan dalam dua poin, yaitu 

(1) keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar 

biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan 

pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya 

(2)  atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian 

individu. Dua definisi tersebut menjelaskan akan pentingnya karisma 

dalam diri seseorang agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh 

orang lain karena pemberi pesan dapat sangat meyakinkan. 

Banyak orang menganggap bahwa karisma hanya dimiliki oleh orang 

tertentu yang dibawanya sejak lahir karena dianggap sebagai anugerah. Padahal 

karisma dapat dimiliki dan dibentuk oleh setiap orang. Karisma yang baik yang 

dimiliki sesorang individu sangat ditentukan oleh keahliannya dalam melakukan 
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persuasi. Menurut Perloff (2010), persuasi adalah suatu proses simbolis di mana 

komunikator berusaha meyakinkan orang lain untuk mengubah sikap atau 

perilaku mereka mengenai suatu masalah/pesan, yang disampaikan melalui 

media dan suasana tertentu. Artinya, seorang yang mampu mempengaruhi dan 

meyakinkan orang lain dalam penyampaian pesan, ia tidak hanya mampu 

menyampaikan pesan sebagai informasi, namun juga bagaimana ia dapat 

mengubah perilaku seseorang melalui pesan yang disampaikannya. Dalam 

upaya meningkatkan kemampuan persuasif, beberapa tips berikut dapat 

membantu hal tersebut. 

1. Terlihat percaya diri. Perlihatkan kepercayaan diri Anda ketika 

berhadapan dengan lawan bicara, meskipun terkadang Anda tidak paham 

betul dengan permasalahan yang disampaikan lawan bicara. Misalnya 

ketika Anda dihadapkan pada masalah blanko e-KTP yang belum tersedia, 

meskipun Anda belum tahu perihal waktu ketersesediaan blanko tersebut 

dari pusat, Anda tetap harus terlihat percaya diri dan menyampaikan 

informasi tersebut dengan mengatakan bahwa blanko telah disiapkan 

dengan baik dan menunggu distribusi ke wilayah Anda. Jangan terlihat 

lemah dihadapan lawan bicara, seperti ragu-ragu dalam menjawab, karena 

hal ini akan dinilai lawan bicara sebagai kelemahan Anda dan dapat 

memunculkan pertanyaan- pertanyaan lain yang mungkin belum siap 

Anda hadapi. Upayakan hal yang Anda sampaikan perihal bagaimana 

Anda mempersuasi orang lain agar mau menunggu proses pendistribusian 

blanko e-KTP. 

2. Pertahankan suara Anda dalam keadaan stabil. Karisma yang baik 

dalam mempersuasi orang lain juga diperlihatkan dengan 

mempertahankan suara yang stabil. Usahakan agar suara Anda tetap pada 

volume suara yang tidak turun atau melemah. Perlu Anda ingat, bahwa 

suara Anda juga sangat menentukan bagaimana orang lain menyimpulkan 

tentang Anda. Suara yang makin melemah akan menimbulkan persepsi 

bahwa Anda tidak mengetahui dengan pasti informasi yang diberikan, 

Anda terlihat lemah dan membuat orang lain ragu akan informasi yang 

Anda berikan. 

3. Mengetahui jawaban dari setiap pertanyaan. Pastikan Anda selalu 

memahami jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Untuk melatih 

hal tersebut, hal yang harus Anda lakukan adalah pelajari dengan baik 

pengetahuan tentang layanan yang ada, selalu update akan informasi pada 

layanan yang Anda lakukan. Ketika Anda menemui masalah karena tidak 
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mengetahui jawaban atas pertanyaan lawan bicara, usahakan hindari 

mengatakan, “saya tidak tahu”, karena hal ini akan menurunkan kualitas 

anda sebagai petugas layanan. Anda bisa menggantinya dengan kalimat, 

“Baik Bapak/Ibu, kami akan sampaikan terlebih dahulu kepada pihak 

terkait untuk menemukan solusi Bapak/Ibu.” Hal ini secara tidak langsung 

Anda sedang mempersuasi orang lain agar sabar menunggu karena untuk 

menyelesaikan suatu masalah ada prosedur yang harus dilalui. 

4. Bersikap tenang. Sikap tenang adalah kunci keberhasilan dalam 

melakukan persuasi kepada orang lain. Ketika menyampaikan pesan, 

upayakan emosi Anda berada dalam keadaan stabil dan tenang. Ketika 

lawan bicara datang dalam keadaan emosi karena ingin mengurus suatu 

layanan administrasi dengan cepat, usahakan Anda tetap tenang dengan 

tidak terpancing emosi pada lawan bicara. Biarkan ia berbicara terlebih 

dahulu, lalu pada gilirannya Anda dapat menjelaskan prosedur pengurusan 

administrasi yang harus dilakui setiap masyarakat, dengan harapan pesan 

yang Anda sampaikan dapat meyakinkan orang tentang poin penting pada 

proses pengurusan administrasi. 

5. Pahami audience. Agar pesan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat 

mempengaruhi sikap orang lain, kenali juga lawan bicara Anda. Dengan 

mengenali lawan bicara, seperti siapa dia, usianya, pendidikannya, 

pekerjaannya, mungkin juga jabatannya, akan mempengaruhi bagaimana 

sikap dan cara penyampaian pesan Anda terhadap lawan bicara. Misalnya 

Anda diberi tugas penyuluhan tentang informasi layanan kepada 

masyarakat/warga, sebelum Anda datang ada baiknya Anda telah 

mengetahui profil warga tersebut sehingga Anda tahu bagaimana cara 

terbaik untuk memberikan informasi kepada mereka. 

 

Skill 7: Koperatif/ Kerjasama 

Salah satu kompetensi komunikasi juga ditandai dengan sikap koperatif. 

Sikap koperatif dapat ditunjukkan ketika Anda berada dalam sebuah tim. Tim 

yang didalamnya terdapat orang-orang yang koperatif akan menghasilkan 

suasana kelompok yang harmonis. Untuk melatih sikap koperatif dalam diri 

Anda, lakukan langkah-langkah berikut: 

1. Mendengarkan. Dalam sebuah tim dimana interaksi dengan banyak 

orang, maka kemampuan mendengarkan orang lain sangat diperlukan. Jika 

terjadi perbedaan pendapat dalam sebuah tim, ada baiknya Anda dapat 

mendengakan pendapat rekan-rekan, meskipun saran yang diberikan tidak 
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membantu menyelesaikan masalah. 

2. Berpastisipasi. Sikap koperatif juga dapat ditunjukkan dengan partisipasi 

Anda pada kelompok atau tim. Misalnya dalam sebuah diskusi atau rapat, 

Anda ikut berpartisipasi mengemukakan pendapat. Jika Anda tidak 

memiliki ide untuk menyampaikan sesuatu, Anda bisa mencatatnya dalam 

notes, sehingga Anda tetap terlihat tertarik pada diskusi yang berlangsung. 

Berpartisipasi pada tim juga dapat ditunjukkan dengan mengikuti prosedur 

pelayanan yang sesuai disepakati oleh tim. Misalnya ketika teman-teman 

rekan kerja Anda menyepakati jika ada yang berhalangan hadir karena 

sakit, maka rekan lain dengan suka rela membantu pekerjaannya, bentuk 

suka rela Anda pada kesepakatan ini juga menunjukkan adanya partisipasi 

pada kelompok. 

3. Memberi semangat pada tim. Salah satu upaya menumbuhkan sikap 

koperatif adalah dengan memberi semangat pada seluruh anggota tim. 

Misalnya saat terjadi masalah pada anggota tim yang melakukan kesalahan 

fatal dalam pekerjaan administratif melayani masyarakat, maka Anda 

sebagai anggota tim yang baik tetap memberi dukungan, misalnya dengan 

membantunya untuk melakukan perbaikan hingga memberi support agar 

ia tidak memiliki perasaan bersalah berlarut-larut yang dapat menghambat 

pekerjaan lainnya. 

4. Memiliki hubungan baik. Kualitas tim yang baik ditandai dengan 

hubungan yang baik di antara sesama anggota tim. Hubungan yang baik 

dapat ditunjukkan baik di di dalam kantor maupun di luar kantor. Hal 

sederhana yang dapat Anda lakukan misalnya mengobrol ringan tentang 

keluarga, hobi, hingga berbagi minuman/makanan kepada teman dan hal 

kecil lainnya. Hal-hal yang ringan ini tanpa disadari akan menumbuhkan 

kekuatan sebuah tim. Salah satu contoh yang dapat terapkan dalam 

menjaga hubungan baik adalah tidak menceritakan hal buruk perihal 

kinerja rekan kerja Anda ketika ada masyarakat yang mengeluh layanan 

yang dilakukan oleh teman Anda tersebut. Anggota tim yang baik selalu 

menjaga nama baik teman-temannya dalam sebuah tim. 
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KOMUNIKASI PENANGANAN KELUHAN PUBLIK 
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A. Urgensi Komunikasi Penanganan Keluhan Publik 
 

Keluhan warga sebagai konsumen dari layanan publik merupakan sesuatu 

yang tak dapat dihindari oleh petugas layanan publik. Keluhan dari konsumen 

sebagai pengguna jasa bahkan merupakan sesuatu yang tak dapat dihindari oleh 

semua lembaga yang bergerak melayani publik. Hal ini karena, seperti kata 

pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada pelayanan yang sepenuhnya 

dapat memuaskan ekspektasi public penggunanya. 

Akan tetapi, tidak semua keluhan dari publik sebagai pengguna layanan 

harus dianggap sebagai kabar buruk. Keluhan publik, jika tertangani dengan 

baik, justru dapat menjadi jalan bagi institusi penyedia layanan publik untuk 

memperbaiki layanannya dan untuk membangun hubungan yang lebih baik 

dengan publik. Karena publik pengguna yang terpuaskan atau tertanggapi 

dengan baik keluhannya justru akan menjadi publik yang loyal (atau minimal 

memiliki kesan positif terhadap institusi layanan publik) serta lebih jauh dapat 

menjadi duta reputasi institusi layanan public tersebut kepada anggota public 

lainnya. 

Yang terpenting, seperti juga telah disinggung, keluhan publik dapat 

menjadi sarana bagi institusi penyedia layanan public untuk tumbuh dan 

berkembang melalui perbaikan layanannya kepada public. 

 

B. Langkah-langkah Komunikasi Penanganan Keluhan 
Publik 

Menangani keluhan public memerlukan langkah yang terencana dengan 

baik dari institusi layanan public maupun kemampuan komunikasi petugas 

dalam mengejawentahkannya di lapangan. Terdapat setidaknya 4 langkah yang 

dapat dipersiapkan oleh institusi layanan publik dalam menangani keluhan dari 

public pengguna layanan. 

 

# Langkah 1: Mengelola Ekspektasi Publik 
 

Langkah pertama yang sangat penting dilakukan dalam menangani keluhan 

public adalah langkah antisipatif sebelum keluhan itu sendiri muncul. Hal ini 

dapat dilakukan dengan mengelola ekspektasi public atau bayangan mengenai 

layanan yang sewajarnya diterima public dari institusi layanan publik. 
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Logikanya cukup sederhana: keluhan datang dari ketidakpuasan, 

sedangkan ketidakpuasan berasal dari ekspektasi yang tidak terpenuhi (terkait 

layanan yang diberikan). Sehingga, untuk mengantisipasi datangnya keluhan, 

dua pilihan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas layanan yang 

telah ada (sehingga melampaui ekspektasi publik) dan atau menurunkan tingkat 

ekspektasi public sehingga ia berada di bawah kualitas layanan yang dapat 

diberikan. Dari dua pilihan ini, mengelola tingkat ekspektasi publik menjadi 

pilihan yang paling realistis jika peningkatan kualitas layanan sulit dilakukan 

(atau berada di luar kemampuan). 

Meskipun, sebelumnya penting pula dicatat, bahwa ekspektasi berbeda 

dengan kebutuhan dasar public akan layanan. Kebutuhan mendasar public akan 

layanan adalah hal mutlak yang harus dipenuhi sebelum pengelolaan tingkat 

ekspektasi dapat dilakukan. Institusi layanan public yang tidak dapat memenuhi 

layanan dasar yang dibutuhkan public tak akan mungkin bisa memuaskan public 

penggunanya. Secanggih apapun teknik pengelolaan ekspektasi yang dilakukan. 

Misalnya saja, warga yang tidak kunjung terpenuhi kebutuhannya untuk 

memperoleh kartu tanda penduduk dari kantor kecamatan tempatnya berada, 

akan sangat sulit dipersuasi untuk tidak gusar dengan pelayanan yang diberikan 

kantor kecamatan tersebut. Ekpektasi public dapat dikelola melalui dua prinsip 

berikut: 

 

1. Prinsip pertama, janjikan kualitas lebih rendah dari layanan yang 

sebenarnya bisa diberikan. 

Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mengelola ekspektasi 

public adalah dengan menjaga tingkat ekspektasi public untuk berada 

dibawah tingkat kualitas layanan yang sebenarnya bisa diberikan. Hal ini 

karena kepuasan public secara sederhana dapat tercapai manakala public 

memperoleh kualitas layanan yang melampaui ekspektasinya. Untuk 

itulah, sedari awal tingkat ekspektasi dari public perlu di-set secermat 

mungkin agar ia tidak melampaui kemampuan dari institusi layanan 

public dalam memberikan layanannya. 

Sebagai contoh, jika kemampuan petugas PTSP untuk menerbitkan 

surat izin bagi peneliti untuk melakukan penelitian berkisar antara 3 – 5 

hari kerja, maka PTSP dapat menjanjikan kepada public bahwa surat izin 

melakukan penelitian dapat dikeluarkan dalam kurun waktu 7 hari kerja. 

Melalui cara ini, para pihak yang berkepentingan untuk mengajukan izin 

penelitian di suatu wilayah telah dapat menyiapkan mental mereka 
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bahwa izin baru bisa mereka peroleh setelah 7 hari kerja. Ketika mereka 

pada kenyataannya memperoleh surat izin tersebut hanya dalam waktu 4 

hari misalnya, maka mereka akan dibuat terkesan dengan “kecepatan” 

layanan yang diberikan. Sehingga hal ini akan memunculkan tingkat 

kepuasan terhadap layanan yang diberikan. 

2. Prinsip kedua, menjaga konsistensi kualitas layanan. 

Hal krusial kedua yang perlu dilakukan untuk mengelola 

ekspektasi publik adalah memberikan tingkat kualitas layanan yang 

konsisten dari waktu ke waktu. Menjaga tingkat kualiltas layanan secara 

konsisten meskipun tidak terlalu istimewa adalah lebih baik 

dibandingkan memberikan pelayanan dengan tingkat kualitas yang naik 

turun (karena ketidakmampuan menjaga konsistensi). Hal ini karena 

publik perlu mendapat bayangan yang jelas dan konsisten tentang apa 

yang mereka bisa harapkan peroleh dari layanan public yang diberikan. 

Sebagai contoh, seorang warga A pada kesempatan pertama dapat 

memperoleh Izin Mendirikan Bangunan untuk suatu bangunan dalam 

waktu 5 hari kerja saja. Namun, pada kesempatan berikutnya, warga A 

memerlukan waktu lebih dari 10 hari kerja untuk memperoleh IMB untuk 

bangunan yang lain. Pengalaman ini akan membuahkan kekecewaan 

pada warga A (karena ia terlanjur memiliki ekspektasi bahwa waktu 

pengurusan IMB selama 5 hari kerja saja berdasarkan pengalaman 

sebelumnya) dan menanamkan kesan buruk dalam persepsinya 

mengenai kualitas layanan yang diberikan. Ia akan lebih memiliki 

persepsi positif terhadap kualitas layanan yang diberikan sekiranya pada 

dua kesempatan tersebut ia sama-sama memperoleh IMB dalam waktu 

misalnya 9 hari. Benaknya akan cenderung mengapresiasi konsistensi 

dari layanan yang diberikan. 

Karena itu, tipsnya adalah tawarkanlah tingkat kualitas layanan 

yang sedikit berada di bawah kemampuan insitutusi Anda dalam 

merealisasikannya, lalu jagalah konsistensi dalam merealisasikan hal 

tersebut. 

# Langkah 2: Membangun Komunikasi yang Kredibel 
 

Membangun komunikasi yang kredibel kepada pengguna jasa layanan 

merupakan langkah selanjutnya yang dapat dilakukan untuk menekan angka 

keluhan public. Karena, komunikasi yang kredibel akan membuat public 
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memahami lebih baik tentang apa yang bisa mereka harapkan peroleh dari 

institusi penyedia layanan. Karena itu, ia juga merupakan bagian penting dari 

strategi manajemen pengelolaan keluhan. 

Meski demikian, perlu disadari bahwa membangun komunikasi yang 

kredibel justru bukan hal mudah. Dukungan baik di tingkat individual (berupa 

komitmen individu petugas layanan untuk berkomunikasi secara responsif dan 

terbuka kepada publik) maupun di tingkat organisasi (berupa kebijakan maupun 

budaya organisasi yang mendukung transparansi komunikasi) harus memadai. 

Membangun komunikasi yang transparan kepada publik setidaknya bisa 

dilakukan oleh institusi penyedia layanan melalui strategi berikut: 

 

1. Membangun sistem komunikasi yang andal dalam memenuhi janji 

untuk melayani keluhan warga 

Yang dimaksud disini adalah bahwa perlu disiapkan saluran 

komunikasi yang andal dimana publik dapat menyampaikan keluhan/ 

pengaduan kepada petugas dan keluhan/ pengaduan tersebut benar- benar 

direspon oleh petugas. Tidak ada gunanya misalnya memberikan saluran 

pengaduan via telepon namun publik susah menjangkau petugas (karena 

saluran selalu sibuk atau publik hanya dilayani oleh mesin penjawab). Jika 

saluran telepon disediakan sebagai saluran komunikasi antara petugas 

dengan publik, maka perlu dijamin bahwa saluran tersebut benar-benar 

dapat diandalkan oleh publik. 

Hal lainnya adalah saluran komunikasi yang disediakan perlu 

aksesibel bagi publik. Artinya, sedapat mungkin saluran komunikasi yang 

disediakan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi publik dalam 

menggunakannya. Dalam hal ini, untuk konteks warga DKI Jakarta 

misalnya media komunikasi seperti whatsapp bisa menjadi pillihan yang 

populer. Media ini digunakan oleh sebagian besar warga dan murah secara 

biaya. Namun, sekali lagi, perlu dipertimbangkan keterandalan media ini 

sebagai saluran komunikasi petugas dan warga. Jika misalnya petugas 

memiliki keterbatasan dalam merespon aduan/ keluhan warga melalui 

media ini (sehingga membuat warga tidak kunjung mendapat balasan chat 

dari petugas), lebih baik dicari alternatif saluran komunikasi lain yang 

lebih realistis bagi petugas dalam merespon warga. 

Terakhir, perlu juga dipertimbangkan standar layanan yang dapat 

diberikan bagi publik melalui saluran komunikasi ini. Pertanyaan- 

pertanyaan yang harus dijawab adalah: Berapa lama publik dapat berharap 
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keluhan/ aduannya untuk direspon oleh petugas? Sejauh mana batas 

kemampuan/ wewenang petugas dalam merespon aduan/ keluhan warga? 

Hal-hal ini harus dengan jelas dikomunikasikan kepada publik sehingga 

publik paham betul apa yang mereka bisa harapkan peroleh dari aduan/ 

keluhan yang mereka sampaikan. Sehingga, rumusnya kembali pada 

menetapkan standar ekspektasi publik pada layanan yang dapat diberikan. 

 

2. Menentukan kapan dan sejauh mana sebuah informasi perlu 

disampaikan secara apa adanya kepada public 

Terkait hal ini, perlu disadari bahwa ada situasi-situasi dimana 

menyampaikan informasi apa adanya kepada public bukanlah hal yang 

perlu dilakukan. Karena itu, institusi penyedia layanan dan petugas harus 

dapat menentukan pada situasi apa mereka dapat transparan seutuhnya 

dan pada situasi apa mereka perlu menentukan batas sebuah informasi 

disampaikan kepada publik. 

Misalnya saja, sebuah perusahaan maskapai penerbangan 

mengalami penundaan jadwal penerbangan yang diakibatkan oleh 

langkah hati-hati perusahaan maskapai tersebut untuk memastikan isu 

adanya beberapa penumpang yang terinfeksi penyakit menular. Ada 

baiknya hal ini tidak secara terang benderang disampaikan kepada publik 

jika hal tersebut bisa mengakibatkan terjadinya kepanikan yang tidak 

perlu atau justru mengakibatkan beredarnya desas desus secara liar 

(padahal belum terbukti kebenarannya). Dalam situasi ini, akan lebih 

baik jika petugas layanan memberikan informasi yang tetap akurat dan 

kredibel tapi tidak “telanjang” (misalnya bahwa penerbangan ditunda 

beberapa saat karena adanya prosedur tambahan pemeriksaan tentang 

keamanan terbang). 

Situasi lainnya, pembatasan informasi juga perlu dipertimbangkan 

jika memberikan informasi sejujur-jujurnya berarti membuat petugas 

justru berpotensi dipersepsikan melempar tanggung jawab dan kesalahan 

kepada pihak ketiga. Dimana hal ini bisa berakibat pada jatuhnya 

kepercayaan publik terhadap institusi penyedia layanan secara 

keseluruhan. Ada baiknya, dalam kasus ini, petugas mengambil tanggung 

jawab dan meminta maaf kepada public untuk kekurangan yang ada. Hal 

ini mungkin justru dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap 

petugas dan institusi penyedia layanan publik. 
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3. Mengakui kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam 

layanan publik yang diberikan 

Terakhir, langkah yang juga dapat dilakukan dalam rangka 

membangun komunikasi yang kredibel kepada publik adalah dengan 

mengakui kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam layanan 

publik yang diberikan. Karena, keterusterangan kadang merupakan 

bentuk komunikasi terbaik. Terutama ketika upaya untuk menutupi 

kekurangan dan kelemahan yang jelas terlihat justru malah akan 

menyebabkan jatuhnya kepercayaan publik lebih dalam. Dalam 

situasi ini, secara jujur menyampaikan keterbatasan yang dimiliki 

akan lebih dapat diterima oleh publik. 

Meski demikian, perlu diingat bahwa taktik ini tidak dapat 

dilakukan pada kesalahan atau kekurangan yang sama berulang kali. 

Misalnya saja, ketika petugas berulangkali menyampaikan adanya 

kelemahan koordinasi antar unit sebagai penyebab lambatnya proses 

penerbitan perizinan tertentu, hal ini justru akan menjatuhkan 

kepercayaan publik terhadap kompetensi petugas dan bahkan institusi 

penyedia layanan secara keseluruhan. 

Dengan demikian, kuncinya adalah mengetahui kapan harus 

mengakui kesalahan dan hal ini hanya efektif dilakukan jika lembaga 

Anda bisa mengatasi atau memperbaiki kesalahan ini di lain waktu. 

Karena, mengakui kesalahan yang sama berulang-ulang kali sama saja 

dengan menunjukkan ketidakmampuan atau inkompetensi institusi 

dalam mengatasi masalah. 

 

#Langkah 3: Mengkomunikasikan secara Proporsional Porsi 

Tanggungjawab Unit 
 

Langkah lainnya yang juga krusial dilakukan dalam menangani keluhan 

publik adalah mengkomunikasikan porsi tanggung jawab unit dan tanggung 

jawab yang diemban pihak lain. Hal ini terutama jika layanan yang diberikan 

kepada publik merupakan hasil dari sinergi banyak pihak. Karena terkadang, 

ketidakmampuan sebuah unit untuk memberikan layanan yang baik kepada 

pengguna jasa disebabkan oleh adanya bagian pekerjaan yang berada di luar 

kendali unit tersebut. 

Dalam situasi seperti ini, cara yang paling mudah memang adalah 

melemparkan tanggung jawab kepada unit yang “bersalah” tersebut. Dengan 
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melempar tanggung jawab, Anda setidaknya dapat menyelamatkan “wajah” 

Anda atau unit Anda sendiri dari kemarahan warga pengguna jasa 

layanan.Namun demikian, harus disadari bahwa melempar tanggung jawab 

kepada pihak lain akan berdampak negatif pada reputasi organisasi secara 

keseluruhan. Bagaimanapun, publik pengguna jasa akan melihat unit Anda dan 

unit lainnya sebagai sebuah kesatuan. 

Untuk itulah, dalam situasi ini, perlu ada strategi komunikasi khusus yang 

menyeimbangkan antara mengelak dari porsi kesalahan yang bukan Anda atau 

unit Anda lakukan, tapi Anda tidak sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung 

jawab tersebut sebagai bagian dari organisasi secara keseluruhan. Hal ini bisa 

dilakukan misalnya dengan menyampaikan secara terbuka rantai proses 

perizinan yang harus dilalui, dimana Anda menjelaskan bagian yang telah 

dilakukan oleh unit Anda. Komunikasikan pula perkiraan terburuk dari waktu 

tunggu yang harus dilalui oleh warga pengguna jasa (sekaligus meminta maaf 

atas ketidaknyamanan yang dialami). Jika memungkinkan, tawarkan pula 

bantuan yang dapat unit Anda berikan untuk mengobati kekecewaan warga. 

Misalnya, Anda dapat menawarkan diri untuk meng-update warga pengguna 

layanan jika Anda telah menerima kabar progress perizinan yang mereka 

nantikan. Hal-hal seperti ini, meski tidak sepenuhnya mengobati kekecewaan 

warga, dapat menciptakan kesan positif terhadap unit Anda. Kuncinya adalah 

Anda dapat menunjukkan empati Anda terhadap permasalahan yang mereka 

hadapi. 

 

#Langkah 4: Mengambil Langkah Antisipatif atas Kemunculan 

Keluhan Publik 
 

Langkah terakhir yang dapat dilakukan untuk mengelola keluhan publik 

adalah mengantisipasi datangnya keluhan publik itu sendiri sebelum ia benar- 

benar datang. Dalam hal ini, institusi harus memiliki kemampuan prediksi atas 

keluhan publik yang berpotensi muncul. Jika sebuah institusi berhasil 

mengantisipasi keluhan publik sebelum keluhan itu sendiri muncul, hal ini akan 

memunculkan kepercayaan publik terhadap kemampuan institusi dalam 

menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. 

Penanganan keluhan warga secara proaktif bahkan sebenarnya mutlak 

dilakukan manakala institusi telah menyadari bahwa ada potensi gap antara 

ekspektasi publik terhadap layanan yang akan diterima dengan kemampuan 

institusi dalam menyediakan layanan tersebut. Misalnya saja, dengan adanya 
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janji pelayanan satu atap, ekspektasi publik melambung tinggi untuk menerima 

layanan secara lebih cepat dan prosedur yang lebih ringkas. Persoalannya, ketika 

untuk mereallisasikan layanan tersebut pada kenyataannya tidak sesederhana 

yang dilihat. Karena misalnya ada ketergantungan support dari unit di luar unit 

penyedia layanan satu atap tersebut (yang berhadapan langsung dengan warga). 

Hal ini sangat mudah diduga akan memunculkan gelombang ketidakpuasan dan 

keluhan dari warga. 

Dalam situasi seperti di atas, jika unit dapat mengantisipasi jenis keluhan 

yang akan datang, dengan menyiapkan respon in advance terhadap keluhan 

tersebut, akan sangat berdampak menekan kekecewaan yang akan dialami 

publik. Hal itu misalnya dapat dilakukan dengan menyiapkan semacam FAQ 

(frequently asked questions) kepada warga saat mereka mengajukan permintaan 

layanan. FAQ misalnya dapat berisi keterangan mengenai berapa lama rata-rata 

waktu pengurusan izin yang diperlukan, kendala-kendala yang mungkin muncul 

dalam pengurusan perizinan, apa skenario terburuk yang dapat dialami warga 

dan sebagainya. Hal-hal ini dapat mengkondisikan ekspektasi publik sehingga 

kekecewaan publik dapat diantisipasi sebelum kekecewaan itu sendiri muncul. 

Untuk memprediksi keluhan-keluhan yang berpotensi muncul, ada beberapa 

cara yang dapat dilakukan. 

1. Mengevaluasi ketersediaan dan kemampuan SDM untuk memenuhi 

janji layanan kepada pengguna 

2. Mengukur tingkat ekspektasi pengguna terhadap layanan yang 

diberikan 

3. Mempertimbangkan kendala yang mungkin datang dari pihak luar yang 

dapat mempengaruhi kinerja unit dalam memberikan layanan 

4. Mempertimbangkan faktor-faktor di luar kendali unit lainnya seperti 

kondisi cuaca (yang bisa menyebabkan banjir dan menghambat proses 

penyediaan layanan misalnya) atau jadwal waktu libur panjang 

(misalnya lebaran atau natal) yang keseluruhannya dapat 

mempengaruhi proses penyediaan layanan kepada publik 
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Sengaja dikosongkan 
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BAB IV 

RANGKUMAN 
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Salah satu upaya untuk menghasilkan keberhasilan komunikasi adalah 

keahlian dalam berkomunikasi. Keahlian dalam berkomunikasi sangat 

diperlukan, terutama bagi mereka yang seringkali berinteraksi dengan orang lain 

baik dalam situasi formal maupun non formal. Pada level organisasi, kebutuhan 

akan kecakapan dalam berkomunikasi memiliki peran yang sangat besar dalam 

keberhasilan sebuah organisasi. Organisasi yang bergerak dalam bidang 

pelayanan publik adalah contoh yang paling terlihat bagaimana kompetensi 

komunikasi yang dimiliki pegawainya menjadi alat ukur keberhasilan dalam 

memberikan pelayanan. Publik yang terdiri dari beragam latar belakang 

pendidikan, usia, dan tingkat social tentunya membutuhkan cara komunikasi 

yang berbeda. Pelayan publik dituntut untuk dapat melakukan pelayanan yang 

baik melalui kompetensi komunikasi yang dimilikinya. Menurut Angelo (2014), 

ada tujuh keahlian yang harus dimiliki seseorang dalam menunjang keahlian 

berkomunikasi, yaitu efektif dalam penggunaan komunikasi verbal, kemampuan 

mendengarkan, kemampuan membaca bahasa tubuh (body language), empati, 

percaya diri dan kharisma, kerjasama/sikap koperatif. 

Persoalan komunikasi merupakan persoalan yang mendasar bagi semua 

organisasi, terlebih organisasi penyedia layanan publik seperti pemerintahan 

daerah. Hal ini dikarenakan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap institusi 

penyedia layanan bukan hanya ditentukan dari bagaimana layanan itu sendiri 

diberikan tapi juga oleh bagaimana layanan itu dikomunikasikan. 

Untuk itulah, membangun kompetensi komunikasi petugas penyedia 

layanan publik menjadi penting. Terdapat 6 communication skills atau 

kemampuan komunikasi yang minimal perlu dimiliki oleh petugas penyedia 

layanan publik, yaitu 1) menggunakan komunikasi verbal yang efektif; 2) 

mendengarkan (listening); 3) memahami bahasa tubuh (body language); 4) 

empati; 5) kepercayaan diri; 6) karisma atau keahlian persuasi; dan 7) kooperatif 

atau bekerjasama. 

Secara spesifik, petugas penyedia layanan publik juga perlu memiliki 

kemampuan untuk menangani keluhan yang muncul dari publik. Hal ini karena 

keluhan publik sebagai pengguna layanan merupakan sesuatu yang hampir 

mustahil dihindari. 4 langkah komunikasi dapat dilakukan untuk mengelola 

keluhan publik yaitu: 1) mengelola ekspektasi publik; 2) membangun 

komunikasi yang kredibel dengan publik; 3) mengkomunikasikan secara 

proporsional porsi tanggungjawab petugas; dan 4) mengambil langkah 

antisipatif atas kemunculan keluhan publik. 
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