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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Public Relations dan Ruang Lingkupnya 

Divisi Public Relations atau yang di Indonesia lebih sering disebut 

dengan humas peran dan dan fungsinya dalam suatu organisasi sering kali 

dipertanyakan. Hal tersebut terjadi karena output yang dihasilkan oleh 

divisi humas bukan berupa sesuatu yang berbentuk, seperti divisi produksi 

atau divisi HRD. Namun bukan berarti,divisi humas tidak berkontribusi 

terhadap organisasi tersebut. Untuk dapat mengerti peranannya dalam suatu 

organisasi, kita perlu memahami terlebih dahulu definisi dan ruang lingkup 

Public Relations itu sendiri. 

2.1.1 Definisi Public Relations 

Sebenarnya ada banyak pernyataan mengenai apa itu Public 

Relations (PR)/humas, salah satunya dikemukakan oleh Dan, Otis, dkk. 

(2010) Mereka mengatakan bahwa Public Relations merupakan sebuah 

fungsi kepemimpinan dan manajemen yang dapat membantu pencapaian 

tujuan sebuah organisasi. Membantu mendefinisikan filosofi dan 

memfasilitasi perubahan organisasi, dengan cara berkomunikasi kepada 

publik internal dan eksternal yang dimiliki organisasi tersebut. 

Pendapat lain juga didefiniskani oleh The UK’s leading 

professional body for public relations practicioners di Institute Public 

Relations (1987), yang berbunyi : Public Relation is the planned and 
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sustained effort to establish and maintain good will and understanding 

between an organisation and its public. (IPR 1987, dalam Theaker 2004). 

Selain itu ada yang menyebutkan bahwa defenisi dari Public 

Relations ialah sebagai suatu kegiatan komunikasi dan penafsiran, serta 

komunikasi-komunikasi dan gagasan-gagasan dari suatu lembaga kepada 

publiknya, serta pendapat dari publiknya itu kepada lembaga tersebut, 

dalam usaha yang jujur untuk menumbuhkan kepentingan bersama 

sehingga dapat tercipta suatu persesuaian yang harmonis dari lembaga itu 

dengan masyarakat (Cutlip & Center dalam Suhandang, 2004). 

Pendapat tersebut juga selaras dengan pengertian Public Relations 

yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Jefkins (1992), ia menyatakan 

bahwa pengertian Public Relations ialah sesuatu yang merangkum 

keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, 

antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai 

tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan saling pengertian. 

Meskipun ada banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli 

mengenai Public Relations, namun gagasan yang disampaikan pada intinya 

mempunyai kesamaan antara satu dengan yang lain. Seperti pada paparan 

dari beberapa pengertian Public Relations yang telah disebutkan diatas. Hal 

yang dapat digaris bawahi ialah adanya proses dan penerapan prilaku 

komunikasi antara suatu organisasi dengan publiknya. Sehingga dapat 

tercapainya tujuan yang diharapkan oleh organisasi itu sendiri.   
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2.1.2 Government Public Relation 

Government Public Relations (GPR) atau yang lebih sering 

didengar sebagai Humas Pemerintah, dapat dikatakan hampir sama   

definisinya dengan humas pada umumnya. Humas pada institusi 

pemerintah, yakni suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas 

penyebaran informasi kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga 

pemerintah kepada masyarakat”. (Rachmadi, 1994). 

Dalam praktiknya, saat ini di pemerintahan era Jokowi - JK, humas 

pemerintah terbagi menjadi tiga jenis, yang pertama ialah Humas sebagai 

pejabat struktural. Humas pada jenis ini adalah mereka yang bisa 

mempunyai jabatan pada struktur organisasi kehumasan dalam instansi 

pemerintah. Selanjutnya, Humas sebagai pejabat fungsional yang lebih 

akrab disebut dengan Pranata Humas Pemerintah, mereka bekerja 

berdasarkan beban kerja yang akan mereka capai, sesuai dengan 

PermenPANRB No. 30/2011. Dan yang terakhir ialah tenaga humas 

Pemerintah (THP). Humas pada jenis terakhir ini bersifat tidak tetap, 

mereka adalah tenaga profesional yang di hire untuk membantu tugas dan 

fungsi dari Humas Struktural dan Pranata Humas Pemerintah dengan 

perjanjian kerja khusus dibawah Kementerian Komunikasi dan Informasi 

(Kemkominfo). 

2.1.3 Tugas, Fungsi dan Peran Public Relations  

Adanya setiap bagian dari sebuah sistem, pasti mempunyai tugas 

dan fungsi masing-masing, tak termasuk dengan bagian Public Relations. 

Meskipun hasil kerjanya tak berbentuk fisik seperti bagian keuangan 
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maupun bagian marketing, bagian Public Relation ternyata mempunyai 

tugas dan fungsi yang tak kalah pentingnya dengan bagian lain.Menurut 

Djaja (1985) tugas Public Relations secara ideal ada dua, yakni: 

a. tugas internal Public Relations 

Tujuan tugas internal Public Relations adalah untuk mencapai 

anggota internal organisasi yang mempunyai kegairahan kerja. 

b. tugas eksternal Public Relations 

tugas yang harus dilaksanakan praktisi Public Relations dalam 

tugas eksternal dilakukan atas dasar untuk memperoleh dukungan, 

pengertian dan kepercayaan dari pihak luar organisasi, dan menciptakan 

kesediaan dari publik. 

Sedangkan dari beberapa definisi yang telah disebutkan 

sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Public Relations/humas dalam 

organisasi berfungsi sebagai jembatan penghubung antara organisasi 

dengan publiknya. Seorang praktisi Public Relations juga harus 

membangun hubungan yang efektif dengan publik yang dianggap penting 

bagi organisasi. Hal itu tidak lain agar mempermudah organisasi tersebut 

dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 

Proses komunikasi yang dilakukan oleh praktisi Public Relations 

tidak boleh asal dilakukan, Interaksi yang dilakukan praktisi Public 

Relations dengan public harus dapat meciptakan opini publik. praktisi 

Public Relations harus bisa menanamkan pengertian, menumbuhkan 

motivasi dan partisipasi publik, sehingga dapat tercipta goodwill, 

kepercayaan, dan rasa saling pengertian antara publik dan organisasi yang 
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outputnya ialah sebuah citra baik untuk organisasi (Roberto Simoes 1984 

dalam Assumpta, 2002). 

Peranan Public Relations sendiri menurut Frida K (2002) dapat 

dibedakan menjadi dua yakni peran mangerial dan peranan teknis. Peranan 

managerial dikenal dengan peranan ditingkat manajemen. Peran tersebut 

dapat diuraikan menjadi empat peranan, yaitu: 

(1) Expert Preciber Communication 

Praktisi Public Relations dianggap sebagai orang yang ahli, yang 

bisa memberi  nasihat kepada pimpinan dalam organisasi. 

(2) Problem Solving Process Facilitator 

Berperan sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah. 

Public Relations melibatkan diri atau dilibatkan dalam setiap manajemen 

(krisis). 

(3) Communication Facilitator 

Peranan Public Relations sebagai fasilitator komunikasi antara 

perusahaan  dengan publik, baik dengan publik internal maupun 

eksternal. 

(4) Technician Communication 

Praktisi Public Relations dianggap sebagai pelaksana teknis 

komunikasi. 

Suhandang (2004), menyebutkan bahwa titik berat kegiatan yang 

dilakukan oleh Public Relations adalah membentuk kepentingan dan 

kepercayaan publiknya. Praktisi Public Relations harus berusaha 

menciptakan dan memelihara hubungan yang bermanfaat bagi publiknya. 
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Segala bentuk kegiatan yang dilakukan Public Relations tidak lain 

bertujuan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, jasa baik, 

kepercayaan dan penghargaan dari publik khususnya, serta masyarakat 

umumnya 

2.1.4 Public Relations 2.0 dan tools yang digunakan 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Public Relations, praktisi 

humas dapat menggunakan beberapa tools yang dapat membuat komunikasi 

mereka dengan public semakin efektif. Penggunaan tools tersebut tentunya 

harus disesuaikan dahulu dengan karakteristik publik sasaran. Jika humas 

salah memlih tools yang akan digunakan, maka bukan tidak mungkin 

komunikasi mereka dengan publik dari organisasinya akan jauh dari kata 

efektif.  

Adapun Menurut Oemi Abdurrachman (2001) tools/media yang 

bisa dipakai dalam Public Relations diantaranya ialah: 

1. Media cetak adalah media  yang penyampaian pesannya melalui tulis 

menulis misalnya Surat, Buletin, Koran, Majalah, dll. 

2. Media Gambar adalah penyajian pesan atau informasi dengan bentuk 

gambar atau tayangan film/slides. 

3. Televisi dan Radio: Media Televisi penyajian pesan dengan 

menggunakan tayangan sekaligus disertai dengan suara (audio visual), 

sedangkan Radio hanya  bisa didengar karena hanya menggunakan suara 

ini bisa sebagai penerangan, pendidikan dan hiburan. 
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4. Pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk 

dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. 

Jenis-jenis pameran adalah 

a) Pameran Tetap 

b) Pameran Temporer 

c) Pameran keliling 

5. Open House. 

Beberapa tahun sebelum internet sebagai tools mulai aktif 

digunakan, satu dari tantangan besar praktisi humas ialah bagaimana cara 

mereka melakukan komunikasi secara interaktif dengan publik dari 

organisasi mereka. Terlebih jika organisasi tersebut merupakan organisasi 

dalam sekala nasional bahkan internasional. Jangankan mendekati kata 

efektif, untuk berkomunikasi saja mungkin mereka cukup kesusahan. 

Namun, dengan adanya globalisasi, dan berkembangnya teknologi 

serta sistem informasi secara online saat ini, praktisi Public Relations dapat 

menjawab tantangan tersebut. Seperti halnya kutipan berikut: 

“the internet changes everything: how you view your role as a PR 

professionals, your delivery of effective communications and the way your 

brand interacts with its customers.” 

 

dari paparan diatas menunjukkan, bahwasanya pemanfaatan Internet tools 

dalam ranah Public Relations dapat membuat komunikasi antara sebuah 

instansi dengan publiknya berjalan lebih efektif, konsep inilah yang disebut 

Brian Solis dan Deirdre Breakenridge, sebagai Public Relations 2.0. 

(Breakenridge: 2008).  
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Disebutkan juga dalam bukunya, bahwa konsep PR 2.0 merupakan 

salah satu cara komunikasi yang cukup baik dengan publik. Sebab, instansi 

sebagai komunikator juga memberikan apa yang dibutuhkan oleh publik 

sebagai komunikan. Priaku komunikasi yang dilakukan oleh komunikator 

kepada komunikan mempertimbangkan insight dari komunikan. Hal inilah 

yang membuat komunikator dapat mengontrol beberapa influencers tanpa 

harus memerintah mereka memberikan influence positif kepada publik 

yang lain.   

Konsep PR 2.0 sendiri lahir pada tahun 90an, dan Brian Solis 

merupakan faunding father dari konsep tersebut. Dalam bukunya yang 

disusun bersama Deirdre Breakenridge, mereka juga menjelaskan bahwa 

Public Relations 2.0, lahir dengan melihat perkembangan bagaimana 

Internet merubah cara praktisi PR perusahaan berkomunikasi langsung 

dengan publiknya. Melalui website, social media, forum online, blog, 

organisasi mampu mempublikasikan berbagi pesan yang ingin disampaikan 

kepada orang-orang yang akan menjadi influencer mereka. 

Beberapa tools tersebut juga menjadi salah satu pembeda strategi PR 

2.0 dengan strategi PR yang lainnya. Penggunaan strategi PR 2.0 

memungkinkan praktisi PR untuk membentuk pola komunikasi dua arah 

dengan publik mereka secara online, sehingga praktisi PR dapat 

berkomunikasi lebih efektif dan interaktif dengan publiknya. seperti halnya 

yang dikatakan oleh Grunig dan Dozier dibawah ini :  

Web 2.0 facilitate emphasise two-way interactive communication 

provide opportunities for public relations to realise the two-way symmetrical 

model of communication that Excellence Theory holds to be more ethical 
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and more effective than one-way information distribution and asymmetric 

models (Grunig & Grunig, 1992; Grunig, Grunig & Dozier, 2002). 

 

Diantara beberapa tools yang ada, website dirasa paling memenuhi 

kriteria untuk membentuk komunikasi yang lebih efektif antara Public 

Relations dengan publik. Sebuah organisasi, biasanya mempunyai satu 

website resmi yang dikelola oleh praktisi Public Relations organisasi dan 

bekerjasama dengan bagian IT dalam organisasi. Sebagai salah satu alat dari 

Public Relations 2.0, website lebih digunakan untuk membangun sebuah 

hubungan jangka panjang yang baik dengan mereka yang menjadi publik 

organisasi. Seperti halnya ungkapan dari Macnamara, (2010). Web 2.0 

interactive media to engage citizens and build relationships. 

Secara umum, penggunaan tools/media dalam kegiatan Public 

Relations sendiri mempunyai beberapa tujuan, yakni: membantu 

mempromosikan dan meningkatkan pemasaran suatu produk dan jasa, 

menjalin komunikasi yang berkesinambungan dengan publik, meningkatkan 

kepercayaan publik dan meningkatkan citra baik organisasi. Rumanti (2005) 

2.1.5 Perbedaan Public Relations 1.0 dan Public Relations 2.0 

Berikut perbedaan tools yang digunakan praktisi Public Relations 

sebelum menggunakan internet/tadisional Public Relation/Public Relations 

1.0 dengan praktisi Public Relations setelah menggunakan internet/Public 

Relations 2.0, menurut The Luxury Industry: 
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Tabel 1: from PR 1.0 to PR/media 2.0. 

Pendapat lain juga diunggah oleh The Murry Agency pada akun 

youtubnya mengenai perbedaan antara Public Relations 1.0 dan Public 

Relations 2.0. Berikut perbedaannya: 

Tradisional Public Relations/Public Relations 1.0 :  

 kurang kontrol atas pesan yang disampaikan pada publik, begitu 

juga dengan waktunya. 

 dukungan tertinggi berasal dari pihak ketiga 

 hemat biaya 

 harus menjual nilai berita kepada reporter 

 harus membentuk cerita untuk mendapatkan pesan    

  pemasaran 

PR 1.0 PR 2.0 

 Based on small influencers 

groups: jurnalist! 

 One way communication 

 Press release 

 Small amaunt of communication 

channels 

 PR result are not clear 

 Influencers and buyers are 

everywhere 

 Consumers are in control and 

provide feedbacks all the time 

 New Communication format 

 New Communication channels: 

Web,e-mail,blog, social media, 

forum,… 

 New ROI criteria: google 

ranking, reads, impression, 

clicks on pages… 

 The brand message stays the 

same only the communication 

channels are changing. 
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Sedangkan pada Public Relations 2.0 

 pesan dapat disampaikan langsung kepada target audience 

 harus membangun kepercayaan dari audience 

 harus mempunyai ikatan dengan publik sehingga dapat 

mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan dengan baik. 

2.1.6 Model Komunikasi Public Relations dengan Publik 

Menurut James E. Grunig yang dikutip oleh Ruslan (2006), bahwa 

perkembangan PR dalam konsep dan praktek proses komunikasi terdapat 

empat model, yaitu: 

(1) Model-Publicity or Press Agentry 

Pada model ini, PR melakukan propaganda atau kampanye melalui 

proses komunikasi searah untuk tujuan publisitas yang menguntungkan 

secara sepihak, khususnya menghadapi media massa dengan mengabaikan 

kebenaran informasi sebagai upaya untuk menutupi unsur-unsur negatif 

dari suatu lembaga. 

(2) Model-Public Information 

Menurut model ini PR bertindak seolah-olah sebagai Journalist in 

resident, yang berupaya membangun kepercayaan organisasi melalui proses 

komunikasi searah dan tidak mementingkan persuasif dan seolah-olah 

menjadi wartawan dalam menyebarluaskan publisitas, informasi dan berita 

ke publik. 
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(3) Model-Two Way Asymmetrical 

Menurut model ini PR melakukan kampanye komunikasi dua arah 

dan penyampaian pesan berdasarkan hasil riset serta strategi komunikasi 

persuasif publik secara ilmiah. Unsur kebenaran informasi diperhatikan 

untuk membujuk publik. Pada model ini masalah feedback dan feedforward 

dari pihak publik diperhatikan. Maka kekuatan, membangun hubungan dan 

pengambilan inisiatif selalu didominasi oleh si pengirim dalam hal ini 

adalah pihak organisasi. 

(4) Model-Two Way Symmetrical 

Model komunikasi simetris dua arah yang menggambarkan bahwa 

suatu komunikasi propaganda (kampanye) melalui dua arah timbal balik 

yang berimbang. Model ini mampu memecahkan atau menghindari 

terjadinya suatu konflik dengan memperbaiki pemahaman publik secara 

strategis agar dapat diterima dan dianggap lebih etis dalam penyampaian 

pesan melalui teknik komunikasi membujuk untuk membangun saling 

pengertian, dukungan dan menguntungkan bagi kedua pihak. 

2.1.7 Strategi Public Relation 

Dalam upaya mencapai tujuan dari suatu organisasi, organisasi 

tersebut tentu mempunyai pesaing atau kendala. Untuk dapat melewati 

kendala-kendala tersebut, praktisi PR dituntut untuk mempunyai ide-ide 

dan strategi yang matang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut 

Wibisono (2006), Strategi merupakan pola atau rencana yang 

mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan organisasi dengan rangkaian 

tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat, dan biasanya 
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berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang 

dicanangkan organisasi, serta bagaiman organisasi tersebut memilih jalur 

yang spesifik untuk mencapai misi yang telah ditetapkan.  

Penerapan strategi Public Relationsmenurut Cultip-Center dan 

Broom (Dalam Morrisan, 2008) meliputi kegiatan : 

1. membuat keputusan mengenai sasaran dan tujuan program. 

2. melakukan identifikasi khalayak. 

3. menetapkan kebijakan atau aturan untuk menentukan strategi 

yang akan dipilih, dan 

4. memutuskan strategi yang akan digunakan.  

Menurut Smith (2004), untuk dapat membat strategi Public 

relations, terdapat sembilan langkah yang dapat dilakukan dalam 3 tahapan, 

berikut tahapan tersebut:  

- tahap pertama yakni formative research: Pada tahap ini langakah 

pertama yang harus dilakukan adalah menganalisa situasi, langkah kedua 

ialah menganalisa kondisi organisasi yang meliputi tiga aspek dalam 

organisasi yakni lingkungan internal, presepsi poublik terhadap organisasi, 

lingkungan eksternal baik itu pendukung maupupun kompetitor, langkah 

ketiga atau langkah terakhir pada tahap ini ialah menganalisa publik. 

- tahap kedua adalah strategi, pada tahap ini langkah keempat 

yang harus dilakukan ialah memebuat goals dan tujuan, selanjutnya 

merumuskan aksi dan resopon, pada langkah kelima ini praktisi PR harus 

membuat beberapa pilihan yang harus dilakukan pada berbagai macam 
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situasi, langkah keenam ialah memebuat komunikasi yang efektif, 

merumuskan pesan apa yang akan disampaikan, dan siapa yang akan 

menyampaikan kepada publik.  

-  tahap terakhir ialah taktik. Langkah ketujuh yang harus 

dilakukan ialah memilih taktik komunikasi, memilih saluran apa yang akan 

digunakan dalam menyampaikan pesan, dan langkah kedelapan ialah 

strategic plan untuk mengatur budget dan jadwal untuk berkomunikasi. 

Lalu langkah terakhir atau langkah kesembilan ialah mengevaluasi strategic 

plan.  

2.1.8 Pentingnya strategi untuk organisasi 

Dalam mempelajari strategi dalam organisasi, kita perlu 

mengetahui arti penting danmanfaat dari strategi untuk organisasi. Berikut 

diantranya peran enting strategi bagi organisasi yang dungkapkan oleh 

Supriono dalam bukunya yang berjudul Manajemen strategi dan 

kebijaksanaan bisnis (1998): 

1. strategi merupakan cara untuk mengantisipasikan tantangan-tantangan 

dan kesempatan-kesempatan (peluang-peluang) masa depan pada kondisi 

lingkungan organisasi yang berubah dengan cepat. 

2. strategi dapat memberikan tujuan dan arah organisasi di masa depan 

dengan jelas kepada semua anggota organisasi.  

4. strategi adalah kacamata yang bermanfaat untuk memonitor apa yang 

dikerjakan dan terjadi di dalam organisasi, dapat memberikan sumbangan 

terhadap kesuksesan organisasi atau malahan mengarah ke kegagalan. 
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5. memberikan informasi kepada manajemen puncak di dalam merumuskan 

tujuan akhir organisasi dengan memperhatikan etika masyarakat dan 

lingkungannya. 

6. strategi dapat membantu manajemen dalam pembuatan keputusan 

proaktif maupun reaktif-agresif. 

7. hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dapat membantu 

praktek-praktek manajer/pimpinan organisasi. 

8. organisasi yang menyusun strategi umumnya lebih efektif dibandingkan 

dengan organisasi yang tidak menyusun strategi. 

 

2.2 Organisasi Pemerintah 

Organisasi pemerintah berasal dari dua suku kata yakni organisasi 

dan pemerintah. Pengertian organisasi sendiri menurut Mahsun (2006) ialah 

kelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang 

terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah 

ditetapkan bersama. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Robbins (2008) 

yang menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang 

dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat 

diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk 

mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. 

Sedangkan pemerintah menurut Handoyo (2009) mempunyai dua 

makna yang diletakkan dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti 

luas adalah segala bentuk  kegiatan  atau  aktifitas  penyelenggara  

negara  yang  dilakukan  oleh organ-organ  atau  alat-alat  
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perlengkapan  negara  yang  memiliki  tugas  dan fungsi sebagaimana 

digariskan oleh konstitusi. Pengertian ini mencakup kegiatan atau aktivitas 

penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh Eksekutif, Legislatif dan 

Yudikatif dalam suatu organisasi kekuasaan yang disebut negara. 

Sedangkan pengertian Pemerintahan dalam arti sempit adalah aktivitas atau 

kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pemegang kekuasaan eksekutif 

sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh 

Presiden ataupun Perdana Menteri sampai dengan level birokrasi yang 

paling rendah tingkatannya.   

Berdasarkan pengertian yang talah dijelaskan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa organisasi pemerintah ialah sekelompok orang yang 

bekerjasama dalam mengerjakan segala bentuk kegiatan penyelenggaraan 

negara dimana mereka harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan oleh konstitusi. 

 

2.3 Kepercayaan publik 

Kepercayaan Publik tersusun dari dua suku kata, yakni 

kepercayaan dan publik. Kepercayaan sendiri menurut Luarn dan Lin dalam 

Ferrinadewi (2008)adalah, sejumlah keyakinan spesifik terhadap integritas 

(kejujuran pihak yang dipercaya dan kemampuan menepati janji), 

benevolence (perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai 

dengan kepentingan yang mempercayai mereka), competency (kemampuan 

pihak yang dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai) 

dan predictability (konsistensi perilaku pihak yang dipercaya). 
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Berikut pengertian lain mengenai kepercayaan menurut beberapa 

ahli, diantaranya dikemukakan oleh Azwar (2007), ia mengatakan bahwa 

kepercayaan  adalah  bagian  dari  sikap.  Sikap  terdiri  dari  

aspek  kognitif, afektif  dan  konasi.  Kepercayaan  adalah  aspek  

yang  dibentuk  dalam kognitif. Sikap itu sendiri merupakan suatu 

perilaku pasif yang tidak kasat mata, namun tetap akan mempengaruhi 

perilaku aktif yang kasat mata. Sarwono (1997).  Dengan  adanya  

kepercayaan,  seorang  individu  akan  bersedia mengambil risiko yang 

mungkin terjadi dalam hubungannya dengan pihak lain. Mayer (1995). 

Ketergantungan pada pihak lain selalu terlibat dengan tingkat kepercayaan.  

Sedangkan pengertian dari publik menurut Cutlip didefinisikan 

sebagai unit sosial aktif yang terdiri dari semua pihak yang terlibat 

mengenali problem bersama yang akan mereka cari solusinya secara 

bersama-sama. (Cutlip, dalam Cutlip, Center dan Broom, 2006). Pengertian 

lainnya diutarakan oleh Kriyantono (2012), ia mendefinisikan publik 

sebagai sekumpulan orang/kelompok dalam masyarakat yang memiliki 

kepentingan atau perhatian yang sama terhadap suatu hal. Jadi berdasarkan 

beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan publik ialah 

sikap kognitif sekumpulan orang/kelompok/pihak yang meyakini integritas 

dari pihak lain diluar dirinya, untuk bertindak sesuai kompetensi yang 

diyakininya. 

 

 

  



26 

2.3.1 Dimensi Kepercayaan 

Kepercayaan mempunyai beberapa dimensi yang mendasarinya 

(Robbins, dalam jurnal e-komunikasi 2014 ), berikut dimensi tersebut: 

- dimensi yang pertama ialah integritas. Integritas adalah tingkat 

kepercayaan dimana seseorang yakin bahwa suatu organisasi berjalan 

dengan benar dan adil. Integritas berbicara mengenai bagaimana organisasi 

dapat berkata dengan jujur dan sesuai kebenaran. Pada integritas terdapat 

aspek konsistensi tentang apa yang dikatakan dan perbuatan yang 

dilakukan.  

- dimensi yang kedua bergantung pada dimana tingkat kepercayaan 

seseorang meyakini bahwa organisasi akan melakukan apa yang 

dikatakannya itu akan dilakukan.  

- ketiga adalah kompetensi, tingkat kompetesi ini berkaitan dengan 

pengetahuan dan kemampuan teknikal dan komunikasi. Orang akan 

cenderung lebih mendengarkan dan bergantung pada mereka yang dianggap 

memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai. 

2.3.2 Pentingnya Kepercayaan untuk Organisasi 

Dalam organisasi non provit seperti lembaga pemerintahan 

hubungan antara janji dan percaya yang diucapkan pemerintah mampu 

melahirkan feedback berupa sikap negatif dan perilaku tertentu: “produk 

rakyat yang tertinggi adalah suara, vote, dan feed back yang diperoleh 

melalui hubungan janji dan kepercayaan; sedangkan produk pemerintah 

yang tertinggi adalah kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan.” Vote atau 
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suara sebagai produk tertinggi rakyat sedangkan feedback atau respons, 

baik yang negatif maupun positif dan social control merupakan penyelamat. 

Pemerintah berusaha memenuhi janji-janjinya berupa tersedianya public 

service, civil service, dan steering service serta evaluasi. Ndraha dalam 

Napitupulu (2007). 

Selain itu, dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik 

Portre (1996) menyebutkan beberapa pilar yang menopanganya, salah 

satunya ialah kepercayaan dari publiknya, khususnya masyarakat. Dalam 

hal ini kepercayaan berkaitan langsung dengan kredibilitas. Sebagai 

organisasi politik dalam sebuah negara, pemerintah memeproduksi 

kebijakan yang berulang kali, dan kurangnya kredibilitas akan 

menimbulkan ketidak percayaan publik. Keduanya saling berkaitan satu 

sama lain. Apabila publik kurang percaya dengan pemerintah hal tersebut 

juga akan berdampak terhadap resistensi publik saat ada kebijakan baru 

yang akan diterapkan. Selain itu untuk mewujudkan pemerintahan yang 

baik ada beberapa perinsip yang dapat membangkitkan kepercayaan, yakni: 

partisispasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, kesetaraan dan 

keadilan, serta akuntabilitas. Juanda Nawawi dalam Paper Membangun 

Kepercayaan dalam mewujudkan good governance. 

2.3.3 Unsur Pembentuk Kepercayaan 

  Kepercayaan dapat dibentuk melalui beberapa unsur dan faktor-faktor 

tertentu. Berikut unsur dan faktor pembentuk kepercayaan menurut Khan.S, 

Zairah Ab. R. Nor. Dalam jurnalnya yang berjudul Factors Influencing Citizens 

Trust on Government Social media. 
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Antecedents of Trust Factors 

Individual 

Characteristics 

 Disposition to Trust 

 Internet Experience  

 Education Level 

 

Government 

Factors 

 Previous Experience with Government 

 Competence 

 Benevolence 

 Integrity 

Risk Factors 

 Security Risk 

 Privacy Risk 

 Pervormance Risk 

Tools Characteristics 

 Perceived critical mass 

 Credibility of Social Media Platform 

 Access to Right Information 

 
Tabel 2: Antecedents of Trust in Government with internet basic tools  

 

1. Karakter Individu 

Setiap individu tentu mempunyai karakteristik yang bervariasi, karakter 

tersebut bisa juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang mereka 

dapatkan. Namun dengan perkembangan tekhnologi komunikasi dan 

informasi saat ini, tak jarang seorang individu mengandalkan 

pengalamannya berinternet untuk mempercayai beberapa hal, meskipun tak 

jarang mereka juga akan mempercayai apa yang dipercayai oleh orang lain 

yang telah mereka percayai sebelumnya.  

2. Unsur Pemerintah 

Jika membicarakan kepercayaaan publik, tentu kepercayaan tersebut tak bisa 

lepas dari bagaimana institusi pemerintah itu sendiri. Bagaimana individu 

tersebut berurusan dengan pemerintah sebelumnya akan meninggalkan 



29 

pengalaman tersendiri bagi individu, bagaimana kompetensi, kebijakan dan 

juga integritas dari pengalaman mereka berhubungan dengan pemerintah 

sebelumnya.  

3. Unsur Resiko 

 Dalam konteks kajian ini, resiko yang dimaksud lebih menitik beratkan 

pada ketakutan individu terhadap risiko yang berkaitan dengan adanya 

teknologi seperti privasi dan risiko bila berinteraksi melalui internet. Hal-hal 

tersebut dianggap penting untuk mempengaruhi kepercayaan individu 

terhadap media sosial Pemerintah. 

4. Karakteristik Sosial Media 

Kepercayaan terhadap pemerintah juga berkaitan dengan aspek teknis yang 

dirasakan dari platform yang digunakan oleh organisasi/instansi pemerintah 

tersebut. Fitur dan layanannya seharusnya mudah untuk digunakan oleh 

publik. Keandalan sistem juga merupakan indikator kepercayaan yang 

sangat signifikan. Pengguna platform percaya bahwa mereka memiliki 

kontrak dengan penyedia platform (Pemerintah), yang harus dihormati dan 

tidak boleh dilanggar. Akses terhadap informasi yang tepat mencakup 

aksesibilitas dan keandalan informasi, apakah informasi yang mereka 

dapatkan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, hal tersebut juga dapat 

mempengaruhi persepsi kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah. 

Demikian pula jika informasi dapat dipercaya namun sulit diakses, hal itu 

juga dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan pengguna terhadap 

layanan. Sehingga nformasi yang ada pada platform yang telah diplih harus 

benar, relevan, dan mudah diakses dengan baik oleh publik. 


