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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Tentang Hubungan Masyarakat (Humas) 

A.  Pengertian Humas 

Banyak ahli memberikan definisi yang berbeda tentang Humas. Meskipun 

demikian, semuanya memiliki kesaman fokus. Hal tersebut dikarenakan 

adanya perbedaan sudut pandang para ahli dalam mendefinisikan Humas. 

Menurut Effendy menyatakan bahwa “Humas atau Hubungan Msyarakat 

adalah komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal 

balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan 

meningkatkan pembinaan kerja sama dan pemenuhan kepentingan bersama”.18 

Menurut Frida Kusumastuti menyatakan bahwa “Humas adalah aktivitas 

komunikasi dua arah dengan publik (perusahaan/organisasi), yang brtujuan 

untuk menumbuhkan saling pengertian, saling percaya, dan saling membantu/ 

kerja sama”.19 Sedangkan menurut F. Jenkins menyatakan bahwa “Humas 

adalah sesuatu yang merangkum komunikasi yang terencana, baik itu kedalam 

maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam 

rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada 

penegertian”.20 

                                                           
18 Effendy, Onong Uchjana. 2006. Hubungan Masyarakat. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya.Hlm.23. 
19 Kusumastuti, Frida. 2004.Hubungan Masyarakat. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm.10. 
20 Jefkins, Frank. 2003. Publik Relations. Jakarta: Erlangga.hlm.9. 
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Dari ketiga definisi diatas nampak adanya persamaan dalam memberikan 

unsur-unsur dari Humas. Sehingga dapat dikatakan bahwa definisi dari Humas 

secara umum adalah suatu kegiatan sadar yang dilakukan oleh seseorang secara 

personal maupun organisasi secara terus-menerus dengan karyawan atau 

masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kepentingan umum, kerjasama 

umum dan bantuan umum. Pada dasarnya kegiatan Humas mempunyai peran 

dalam menghubungkan publik atau pihak-pihak yang berkepentingan di dalam 

suatu organisasi, instansi maupun perusahaan dengan publik internal maupun 

publik eksternal. Sehingga dapat tercermin didalamnya kegiatan penetapan 

kebijaksanaan dan pelayanan serta menanamkan dan memperoleh pengertian, 

kepercayaan dan penghargaan kepada dan dari masyarakat atau suatu badan 

hukum secara timbal balik, dengan harapan mendapatkan dan memberikan 

kesan yang tepat dan baik dalam menciptakan suatu hubungan saling 

pengertian yang saling menguntungkan demi kepentingan bersama.Penjabaran 

diatas dimaksudkan untuk mecegah salah pengertian mengenai pengertian 

Humas itu, yakni bahwa kegiatannya tidak hanya ditunjukkan kepada publik 

luar organisasi, tetapi juga kepada publik dalam, terutama kepada karyawan. 

B. Fungsi Humas 

Keberadaan Humas sebagai salah satu elemen penting dari suatu 

perusahaan atau instansi dirasakan sangat perlu karena Humas mempunyai 

banyak fungsi penting dalam rangka pencapaiaan tujuan dan cita –cita dari 

suatau perusahaan ataupun instansi pemerintah. Oleh karena itu, banyak ahli 

yang mencoba untuk memaparkan dan menjelaskan secara rinci fungsi dari 
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Humas. Dalam buku Publik Relations oleh Djanalis Djanid mempunyai 2 

fungsi : 

1. Fungsi Konstruktif 

Peranan humas dalam hal ini mempersiapkan mental publik untuk 

menerima kebijakan organisasi untuk mengetahui kepentingan publik, 

mengevaluasi perilaku publik maupun organisasi untuk 

direkomendasikan kepada manajemen, menyiapkan prakondisi untuk 

mencapai saling pengertian, percaya dan saling membantu terhadap 

tujuan – tujuan publik atau organisasi yang diwakilinya. 

2. Fungsi Korektif 

Yang dimaksud dengan fungsi korektif yaitu untuk membetulkan hal-

hal yang tidak baik, untuk menjawab kritik – kritik dari masyarakat dan 

untuk menghilangkan atau meniadakan pendapat – pendapat dan laporan 

– laporan yang tidak benar atau mungkin merugikan, termasuk 

menghindarkan unsur – unsur dan tindakan – tindakan yang dapat 

menimbulkan prasangka atau mendorong untuk mengasosiasikan sesuatu 

yang buruk dengan pengalaman – pengalaman yang tidak  disukai di 

masa lampau bagi suatu organisasi atau instansi.21 

Fungsi humas bersifat melekat pada manajemen 

organisasi/perusahaan, yaitu bagaimana humas dapat menyelenggarakan 

komunikasi dua arah atau timbal balik antara organisasi/ lembaga yang 

diwakilinya dengan publik, yang artinya peran ini turyt menentukan 

                                                           
21 Djanaid, Djanalis. 2005. Public Relations Teori dan Praktek. Malang : Program Up. Hlm.9. 
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sukses atau tidaknya misi, visi dan tujuan bersama dari organisasi/ 

lembaga tersebut. 

C. Tujuan Humas 

Setiap kegiatan yang dilakukan Humas mempunyai tujuan untuk 

mengembangkan atau menjaga nama baik suatu organisasi atau instansi yang 

dinaungi agar mendapat opini publik yang positif dan menguntungkan dengan 

berbagai kalangan masyarakat. Opini publik yang diharapkan disini tentu saja 

yang bersifat positif dan menguntungkan bagi kelangsungan dan keberadaan 

suatu organisasi atau instansi dengan publiknya. 

Menurut F. Jenkins menyatakan bahwa tujuan Humas meliputi : 

1. Untuk mengubah citra umum dimana khalayak sehubungan dengan 

kegiatan- kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan. 

2. Untuk meningkatkan bobot kualitas para calon pegawai. 

3. Untuk menyebar luaskan suatu cerita sukses yang teah dicapai oleh 

suatu organisasi kepada masyarakat dalam rangka mendapatakan 

pengakuan. 

4. Untuk memperkenalkan suatu organisasi kepada masyarakat luas 

serta membuka pasar-pasar baru. 

5. Untuk menciptakan identitas baru bagi suatu organisasi.22 

 

 

                                                           
22 Jefkins, Frank. 2003. Publik Relations. Jakarta: Erlangga.hlm.56 
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D. Pengertian Humas Pemerintahan 

Definisi Humas pemerintahan dapat dikatakan hampir sama dengan 

definisi humas pada umumnya. Humas pemerintahan yaitu merupakan suatu 

keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi kebijakan, 

program dan kegiatan –kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat.23 

Humas dalam pemerintahan merupakan kelanjutan dari proses penetapan 

kebijaksanaan, pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan sikap yang 

disesuaikan dengan kepentingan orang atau golongan agar lembaga atau 

instansi dimana humas itu dapat memperoleh kepercayan dari publiknya atau 

masyarakat dalam arti luas. Pelayanan dan sikap yang baik sangat penting 

demi terciptanya pengertian dan penghargaan yang sebaik –baiknya 

Jadi Humas pemerintahan dapat disimpulkan sebagai bagian dari 

organisasi Pemerintah baik di pusat maupun daerah yang bertugas mengelola 

informasi dan opini publik dengan jalan memberikan penerangan kepada 

masyarakat mengenai kegiatan pembangunan, kegiatan – kegiatan 

pemerintah agar tercipta hubungan yang harmonis antara Pemerintah dan 

rakyat. 

E. Fungsi Humas Pemerintahan 

Fungsi pokok Humas Pemerintahan menurut Prof. Drs. H.A. W 

Widjaja pada dasarnya adalah : 

a. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah 

                                                           
23 Rachmadi. F. 1992. Public Relations dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Gramedis Pustaka 

Utama.Hlm.77 
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b. Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan informasi dalam rangka 

meyakinkan masyarakat (misalnya menerjemahkan kebijakan 

pemerintah). 

c. Menerima dan menampung informasi dari masyarakat. 

d. Menjadi komunikator aktif dalam rangka komunikasi dua arah. 

e. Ikut menciptakan iklim untuk mengamankan politik pembangunan.24 

 

Sedangkan menurut Rosady Ruslan fungsi Humas Pemerintahan adalah : 

a. Mengamankan kebijakan dan program kerja pemerintah yang 

diwakilinya. 

b. Memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi 

mengenai kebijakan, hingga mampu mensosialisasikan program-

program pembangunan baik secara nasional maupun daerah kepada 

masyarakat. 

c. Menjadi komuniktor dan sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya 

menjembatani kepentingan instansi pemerintah disatu pihak, dan 

menampung aspirasi atau opini masyarakat, serta memperhatikan 

keinginan-keinginan masyarakat di lain pihak. 

d. Berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan 

dinamis, demi mengamankan stabilitas dan program pembangunan baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang.25 

 

                                                           
24 Widjaja, H.A.W. 2002. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Jakarta : Bumi Aksara. 

Hlm.127. 
25 Ruslan, Rosady. 2002. Etika Kehumasan Konsem & Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 

Hlm.96. 
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Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa fungsi Humas adalah 

sebagai jembatan bagi suatu instansi untuk internal maupun eksternal yang 

kemudian memberikan persepsi atau tanggapan yang baik seperti yang 

dikehendaki oleh instansi. 

F. Tujuan Humas Pemerintahan 

Tujuan dari humas pemerintahan adalah untuk mencapai saling 

pengertian sebagai objek utama dan sebagai jembatan antara pemerintah dan 

masyarakat agar menambah pengertian kepada masyarakat. Tujuan 

menambah pengertian dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dapat 

mengetahui situasi dan berbagai persoalan di daerahnya dalam berbagai 

bidang, seperti ekonomi, pertanahan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain-

lain. 

Tujuan humas pemerintah lainnya yaitu : 

1. Memelihara warga agar tahu jelas mengenai kebijaksanaan lembaga 

dan kegiatan sehari-hari. 

2. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyatakan 

pandangannya mengenai proyek baru yang penting sebelum lembaga 

mengambil keputusan. 

3. Memberikan penerangan kepada penduduk mengenai cara 

pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dan mengenai hak-hak 

tanggung jawab mereka. 
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4. Mengembangkan rasa bangga sebagai warga negara.26 

Tujuan tersebut dapat dicapai apabila Humas dapat menjalankan peran 

dan fungsinya dengan baik, terutama dalam melakukan penyampaian 

informasi kepada masyarakat yang akhirnya dapat menimbulkan suatu kesan 

positif, dikarenakan penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan baik, 

jelas dan sopan serta ditunjang dengan siakap yang ramah, simpatik dan 

prihatin yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat. Diharapkan dengan 

upaya tersebut dapat menimbulkan komunikasi dua arah yang baik dan terjadi 

adanya timbal balik     baik internal maupun eksternal. 

Dari definisi di atas dapat diimpulkan bahwa tujuan Humas adalah untuk 

menciptakan suatu tanggapan yang positif dimata masyarakat guna 

mendapatkan suatu kepercayaan yang baik dan humoris dengan publik 

internal maupun eksternal dalam mencapai tujuan organiasi atau instansi. 

 2.2  Konsep Tentang Komunikasi Publik 

A. Pengertian Komunikasi  

Kehidupan manusia di dunia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas 

komunikasi krena komunikasi merupakan bagian dari sistem dan tatanan 

kehidupan sosial manusia atau masyarakat. Aktivtas komunikasi dapat 

terlihat pada setiap aspek kehidupan sehari-hari manusia. Kita dapat 

menghitung dari waktu ke waktu, selalu terlibat dalam aktivitas komunikasi 

yang sifatnya rutinitas. Hal tersebut membuktikan seberapa pentingnya 

                                                           
26 Effendy, Onong Uchjana. 2006. Hubungan Masyarakat. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya.Hlm.39 



22 
 

komunikasi dalam tatanan kehidupan sosial manusia. Karena komunikasi 

sudah menjadi bagian dari kegiatan kita sehari-hari. 

Sedangkan pengertian komunikasi itu sendiri yaitu sebuah proses 

penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan sebagai suatu 

proses penyampaian pesan berupa lambang, suara, gambar dari suatu sumber 

kepada sasaran (audience) dengan menggunakan saluran tertentu.27 

Hal ini dapat digambarkan melalui sebuah percakapan sebagai bentuk 

awal dari sebuah komunikasi. Dalam komunikasi harus ada sumber dari 

komunikasi atau disebut juga komunikator. Sedangkan orang yang 

mendengarkan disebut juga dengan audiennce, sasaran, pendengar, atau 

komunikan. Apa yang disampaikan oleh komunikator disebut sebgai pesan, 

sedangkan kata-kata yang disampaikan melalui udara disebut saluran atau 

channel. 

Dari penjabaran diatas maka dapat kita golongkan ada 2 pengertian 

utama komunikasi yaitu pengertian secara terminologis dan pragmatis. Secara 

terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh 

seseorang kepada orang lain. Sedangkan secara pragmatis, komunikasi berarti 

pola yang meliputi sejumlah komponen untuk mencapai tujuan tertentu.28 

 

 

                                                           
27 Suprapto, Tommy. 2009. Pengantar Teori Dan Menejemen  Komunikasi. Yogyakarta: Media 

Perssindo.hlm.3 
28 Suprapto, Tommy. 2009. Pengantar Teori Dan Manajemen Komunikasi. Yogyakarta: Media 

Pressindo.hlm.7 
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B.   Pengertian Komunikasi Publik 

Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan 

sejumlah besar orang, yang tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi 

demikian sering juga disebut juga pidato, ceramah, atau kuliah.29 Komunikasi 

publik juga dapat diartikan dengan pertukaran pesan dengan sejumlah orang 

yang berada dalam organisasi atau diluar organisasi secara tatap muka atau 

melalui media. 

Komunikasi publik menurut para ahli, menurut Hennessy “Komunikasi 

publk merupakan suatu kompleksias pilihan-pilihan yang dinyatakan oleh 

banyak orang berkaitan dengan sesuatu isu yang dipandang penting oleh 

umum” 30 Definisi ini relatif lebih bersifat akademik dan berbeda dari definisi-

definisi yang pada umumnya yang digunakan oleh para politisi. Komunikasi 

publik itu sealalu melibatkan banyak orang yang tertarik untuk memikirkan 

sesuatu isu dalam waktu yang cukup panjang. 

Komunikasi biasanya berlangsung lebih formal dan lebih sulit daripada 

komunikasi antarpribadi atau komunikasi kelompok, karena komunikasi publik 

menuntut persiapan pesan yang cermat, keberanian dan kemampuan 

menghadapi sejumlah besar orang. Daya tarik fisik pembicaraan bahkan sering 

merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas pesan, selain keahlian 

dan kejujuran pembicara. Ciri-ciri komunikasi publik adalah terjadi di tempat 

umum (publik), misalnya di auditorium, kelas, tempat ibadah, atau tempat 

                                                           
29 Mulyana, Deddy.2008.Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar.Bandung: Remaja Rosdakarya.hlm.82 
30 Muhtadi, Asep Saiful.2008.Komunikasi Politik Indonesia.Bandung: Remaja Rosdakarya.hlm.37 
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lainnya yang dihadiri sejumlah besar orang.31 Komunikasi publik sering 

bertujuan memberikan penerangan, menghibur, memberikan penghormatan, 

atau membujuk. 

C.  Fungsi Komunikasi 

Ada empat fungsi darikomunikasi itu yaitu: 

a. Komunikasi Sosial 

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya 

mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep 

diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperolah 

kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat 

komunikasi yang menghibur, dan memupuk hubungan dengan orang 

lain. Melalui komunikasi, kita bekerjasama dengan anggota masyarakat 

(keluarga, kelompok belajar, perguruan tinggi, RT, RW, desa, kota, dan 

negara secara keseluruhan) untuk mencapai tujuan bersama. 

b. Komunikasi Ekspresif 

Komunikasi ekspresif sangat erat kaitanya dengan komunikasi sosial. 

Komunikasi ekspresif dapat dilakukan baik sendirian ataupun kelompok. 

Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang 

lain, namun dapat dilkukan sejauh komunikasi tersebut menjadi 

instrumen untuk menyapaikan perasaan (emosi) kita. Perasaan-perasaan 

tersebut dikomunikasikan terutama melalui pesan-pesan non verbal. 

Perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, 

                                                           
31 Mulyana, Deddy.2008.Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar.Bandung: Remaja Rosdakarya.hlm.83 
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marah, dan benci dapat disampaikan lewat kata-kata, namun terutama 

melalui perilaku non verbal. Sebagai contoh, seorang ibu menunjukkan 

kasih sayangnya dengan membelai kepala anaknya. Atau seorang atasan 

menunjukkan simpatinya kepada bawahanya yang isterinya baru 

meninggal dengan menepuk bahunya. 

c. Komunikasi Ritual 

Erat kaitanya dengan komunikasi ekspresif adalah komunikasi ritual, 

yang biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering 

melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang 

hidup, yang disebut para antropolog sebagai rites of passage, mula dari 

upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, (nyanyian happy birthday dan 

pemotongan kue), pertunangan (melamar, tukar cincin), siraman, 

pernikahan (ijab-qabul, sungkem kepada orang tua, sawer, dan 

sebagainya. Dalam acara-acara itu orang mengucapkan kata-kata atau 

menampilkan perilaku-perilaku simbolik. Ritus-ritus lainya seperti 

berdoa (shalat, sembahyang, misa), membaca kitab suci, naik haji, 

upacara bendera termasuk menyanyikan lagu kebangsaan), upacara 

wisuda, perayaan lebaran idul fitri, Idul Adha atau natal, juga adalah 

komunikasi ritual. Mereka yang berpartisipasi  dalam bentuk komunikasi 

ritual tersebut menegaskan kembali komitmen mereka kepada tradisi 

keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideologi, atau agama mereka. 
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d. Komunikasi Instrumental 

Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum 

menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan 

keyakinan dan mengubah prilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga 

menghibur. Bila diringkas, maka kesemua tujuan tersebut dapat disebut 

membujuk (persuasif). Komunikasi yang berfungsi memberitahukan atau 

menerangkan mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa 

pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau 

inforasi yang disampaikan akurat dan layak diketahui. Ketika seorang 

dosen menyatakan bahwa ruang kuliah kotor, pernyataanya dapat 

membujuk mahasiswa untuk membersihkan ruang kuliah tersebut. 

Bahkan komunikasi yang menghibur (to entertain) pun secara tidak 

langsung membujuk khalayak untuk melupakan persoalan hidup 

mereka.32 

2.3  Konsep Tentang Otonomi Daerah 

A.  Pengertian Otonomi Daerah  

Secara etimologis otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang 

berarti sendiri, sedangkan nomos yang berarti perintah. Jadi otonomi dapat 

diartikan sebgai memerintah sendiri. Menurut Sarundajang mengartikan 

daerah otonom sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang 

yang berlaku.33 Jadi pada hakekatnya bahwa ada dua hal mendasar yang 

                                                           
32 Mulyana, Deddy.2008.Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar.Bandung:Remaja Rosdakarya.hlm.34 
33 Sarundajang.1999. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah.Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan.hlm.27 
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terkandung dalam pengertian otonomi daerah, yaitu hak dan wewenang yang 

dimiliki untuk mengelola daerah secara luas dan tanggung jawab yang dipikul 

dalam pengelolaan tersebut.34 

Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintah, otonomi daerah 

berarti self government atau the conditions of living under one’s own laws. 

Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memilikileal self sufficiency yang 

bersifat self government yang di atur dan diurus oleh own. Karena itu, 

otonomi lebih menitik beratkan aspirasi dari pada kondisi.35 Pelaksanaan 

otonomi daerah di atur di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya “Pemerintah Daerah 

Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kalau diperhatikan bunyi 

pasal tersebut bahwa pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang 

kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  

Selanjutnya pengertian dari otonomi daerah di atur didalam Pasal 1 ayat 

6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

bunyinya “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. Sebelumnya pengertian otonomi daerah diatur didalam Pasal 1 

ayat 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

                                                           
34 Tangkilisan, Hessel Nogi S.2005.Manajemen Publik.Jakarta:PT.Gramedia Widiasarana 

Indonesia.hlm.33 
35 Sarundajang.1999. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah.Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan.hlm.34 
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yang bunyinya “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan”.  

Kalau kita lihat pengertian otonomi daerah dari pasal tersebut ada 

sedikit perubahan, sebelumya pemerintah daerah diberi kewenangan penuh 

oleh pemerintahan pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan 

di dalam undang-undang ini, setelah Undang-undang No 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah diganti menjadi Undang-undang No 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian tentang otonomi daerah 

sedikit ada perubahan yaitu pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada 

daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam Negara 

kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan 

pusat dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Jadi seluas apapun otonomi yang 

diberikan kepada daerah tanggung jawab akhir penyelenggaraan 

pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintahan pusat. Untuk itu 

pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan 

pemerintahan pusat, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah 

merupakan bagian integral dari kebijakan pusat.  

Dalam membicarakan hubungan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, perlu diperhatikan bahwa di daerah kita dapatkan dua 

jenis pemerintahan, yakni pemerintah dari daerah otonom yang diadakan 

sebagai pelaksanaan asas desentralisasi teritorial dan pemerintah dari wilayah 
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administratif yang diadakan sebagai pelaksanaan asas dekosentrasi.36 Karena 

itu otonomi lebih enitik beratkan aspirasi dari pada kondisi. 

2.4 Hubungan Pemerintah Dengan Masyarakat 

A. Definisi hubungan pemerintah 

  Definisi hubungan pemerintah adalah hubungan yang terjadi antara yang 

diberi perintah dengan pemerintah berada  pada berbagai posisi dan melakukan  

berbagai peran satu dengan yang lain, baik timbal balik maupun searah, 

seimbang maupun tidak. 37 Hubungan pemerintah mengikuti pola sistem pada 

umumnya, baik dalam bentuk sistem komunikasi maupun siklus. 

B. Fungsi Hubungan Pemerintah 

 Hubungan pemerintah berfungsi sebagai pengikat, penghubung, pembeda 

dan pembatas antara peerintah dan yang diperintah. Melalui hubungan ini 

disalurkan informasi dari pihak kesatu ke pihak yang lain, perintah dari atas dan 

laporan dari bawah, dan seterusnya. Hubungan itu merupakan sasaran 

pengamatan  dan kajian materia Ilmu Pemerintahan. Apabila yang diperintah 

bertindak sebagai demander tetapi pemerintah menolak untuk menjadi supplier 

atau pemerintah mengecewakan yang diperintah, baik dalam hal produk 

maupun dalam proses, hubungan pemerintahan menjadi retak dan jika berlanjut, 

putus hubungan. Jika ini terjadi berarti malapetaka, baik yang diperintah 

maupun bagi pemerintah.38 

                                                           
36 Soejito, Irawan.1990.Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Jakarta:Rineka 

Cipta.hlm.182 
37 Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 1.Jakarta: Rineka Cipta.hlm.5 
38 Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 1.Jakarta: Rineka 

Cipta.hlm.97 
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C. Bentuk-bentuk Hubungan Pemerintahan

Hubungan transaksional yang terpenting adalah hubungan yang disebut

Hubungan Janji dan Percaya dan hubungan Alat dengan Tujuan. Dengan 

demikian, hubungan antara produser dengan konsume. Terjadilah interaksi 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat,

setiap pilihan berisi janji.

2. Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai

dengan aspirasinya. Kebebasan itu dilindungi dan dijmin melalui civil

service.

3. Jika konsumer telah menjatuhkan pilihan antar produk yang ditawarkan,

maka produser/penjual/distributor harus menepati janjinya.

4. Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumer melakukan

kontrol sosial (konsumen) terhadap produk yang diterimanya.

5. Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produser bertanggung jawab,

jika tidak, produser harus bertanggung jawab : memikul resiko. Jika ia

bersedia memikul resiko, itu berarti ia bertanggung jawab.

6. Jika produser bertanggung jwab, dalam hati konsumer tumbuh

kepercayaan terhadap janji produser, demekian seterusnya.39

39 Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 1.Jakarta: Rineka 

Cipta.hlm.105 



31 
 

D. Tugas dan Fungsi Pemerintah 

 Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan 

bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok 

termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem 

sosial, akan senangtiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia sepeti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. 

Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan 

berkelompok dengan orang lain dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan 

bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan 

institusi sosial berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan 

masyarakat. 

 Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, 

menyelesaikan konflik, dan interkasi antar sesama warga masyarakat. Dengan 

timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusi 

sosial yang dapat memberi pedoman melakukan kontrol dan mempersatukan 

(integrasi) anggota masyarakat. Untuk membentuk institusi-institusi tersebut, 

masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka, yang 

disebut konflik kontak sosial. Adanya kontarak konflik sosial tersebut 

selanjutnya melahirkan kekuasaan dan institusi pemerintah.40 

 Lahirnya pemerintah pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem 

ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa 

menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan 

masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatkan kebutuhan, peran 

                                                           
40 Sumardjo, Jakop dan Saini. 1986. Antologi Apresiasi Kesusastraan.Jakarta: PT. 

Gramedia.hlm.15 
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pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah 

modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada 

masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi 

tidak melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap 

anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai 

kemajuan bersama.41 

 Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu 

mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu : pertama, masalah bagaimana sebaiknya 

pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan 

umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; kedua, masalah 

bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup 

masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh 

para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi 

dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam 

hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya. 

 Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir karena 

adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintahan hadir 

Karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan 

rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang 

mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa 

bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan 

dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah memegang pertanggungjawaban atas 

kepentingan rakyat.Pemerintah adalah semua beban yang memproduksi,  

                                                           
41 Obsome David dan Ted Gaebler. 1996. Mewirausahan Birokrasi.terj Abdul Rasyid. 

Jakarta:Pustaka Binaman Pressindo.hlm.13. 
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mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat 

berbentuk jasa publik dan layanan civil.42 

5. Hak – Hak Kebutuhan Masyarakat 

 Keinginan yang terarah pada alat-alat yang dianggap dapat mendukung 

kehidupan disebut dengan kebutuhan. Kebuthan manusia dewasa ini tetap 

sama, namun alat untuk memenuhi dan mengerjakanya sudah seimbang. Untuk 

memenuhi kebutuhan itu diperlukan alat yang dalam ilmu ekonomi disebut 

barang dan jasa. Alat –alat itu juga adalah kebutuhan dewasa ini kebutuhan 

manusia semakin jelas dan beragam. Jasa dibedakan dengan layanan, semntara 

itu kepedulian yang terdiri dari kepedulian terhadap sesama dan kepedulian 

terhadap lingkungan dipandang sebagai kebutuhan yang semakin penting. 

a. Layanan 

Layanan dapat diartikan sebagai produk dan dapat juga diartikan sebagai 

cara atau alat yang digunakan oleh provider dalam memasarkan atau 

mendistribusikan produknya. Jika barang dan jasa dianggap sebagai produk 

(komiditi), maka perdagangannya dapat disertai dengan layanan sebagai 

cara atau sebagai alat. Apakah perbedaan antara jasa dan layanan? Jasa 

adalah produk yang ditawarkan oleh provider dan konsumer harus 

menyesuaikan diri dengan tawaran itu. Sedangkan layanan adalah produk 

yang disediakan oleh provider; provider harus menyesuaikan diri dengan 

kondisi atau tuntutan konsumer. Layanan sebagai alat atau cara pendukung 

produk itulah yang membuat barang, jasa pasar, dan jasa publik dijual beli 

                                                           
42 Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 1.Jakarta: Rineka 

Cipta.hlm.70 
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juga, hanya saja mekanismenya tidak ditentukan semata-mata oleh pasar 

melainkan oleh kebijakan publik. Persoalannya sekarang ialah; bisakah jasa 

publik menjadi kompetitif jika diprivatisasikan. 

b. Layanan civil 

Istilah civil berasal dari kata latin civil (kata sifat), yaitu segala sesuatu yang 

menyangkut kehidupan sehari-hari warga negara di luar urusan militer dan 

ibadah. Civil service semula diartikan sebagai suatu cabang public service, 

menyangkut semua fungsi pemerintahan di luar armed services. Seiring 

dengan perkembangan masyarakat ilmu pengetahuan, setiap disiplin 

memakai konsep-konsep itu dalam context yang berbeda-beda, sehingga 

setiap pemakaian mempunyai context yang berbeda-beda pula. Penggunaan 

term civil dalam pelayanan civil masih dapat diperdebatkan; ada yang 

mengusulkan menggunakan kata civic. Namun untuk seterusnya di dalam 

ilmu pemerintahan digunakan istilah civil. Layanan civil adalah hak, 

kebutuhan dasar  dan tuntutan setiap orang, lepas dari suatu kewajiban. Bayi 

dalam kandungan wajib dilindungi oleh pemerintahan, walaupun sang bayi 

belum dapat dibebani suatu kewajibannya. Tatkala ia lahir, pemerintah 

wajib mengakui kehadirannya melalui pemberian akte kelahiran tanpa 

diminta-minta, dan seharusnya tanpa dibayar, oleh yang bersangkutan. 

Layanan civil tidak diperjual belikan di pasar, penyediannya dimonopoli 

dan merupakan kewajiban pemerintah. 

c. Segi Hukum Pelayanan 

Kebutuhan manusia bermacam-macam, ada yang bisa dipenuhi sendiri, 

masyarakat, ada yang dipenuhi melalui pasar (private choice), dan ada yang 
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dapat dipenuhi dengan proses yang istimewa.ada produk yang merupakan 

kebutuhan pokok (dasar) setiap orang atau suatu masyarakat dalam kondisi 

tertentu dan atau sifatnya sedemikan rupa sehingga :  

1. Jika penyiapannya dilakukan oleh oasar dapat menimbulkan 

ketidakadilan. 

2. Pasar (swasta) tidak mau mengelolanya karena tidak menguntungkan  

secara financial.  

3. Pasar gagal mengelolanya.Harus diproses secara istimewa. Proses itu 

harus seefesien mungkin, seproduktif mungkin, seterbuka mungkin, 

sehingga biaya dan tarif (harga) serendah mungkin, seterjangkau 

mungkin oleh konsumer.  

Produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti itu disebut 

barang publik (public goods) dan nilai yang dinikmati oleh konsumer dari 

barang yang disebut public goods itu disebut jasa publik (public service) atau 

layanan kepada masyarakat, bukan layanan yang dilakukan oleh masyarakat. 

Disebut Jasa, karena nilai itulah yang di bayar secara langsung oleh 

konsumer. Sudah barang tentu, jenis produk yang dapat digolongkan sebagai 

public goods itu bisa berbeda dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat, 

tergantung pada choice – public choice – masyarakat yang bersangkutan. 

  


