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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Didasari dari fenomena karya anak daerah yaitu sebuah kaos yang 

dijadikan sebagai media pencitraan kota. Salah satu merk kaos yang berasal dari 

Kabupaten Tuban telah melakukan inovasi dalam mengenalkan keanekaragaman 

Kabupaten Tuban melalui media kaos. “Legend” adalah sebuah merek yang 

bergerak memproduksi kaos. Dalam kaos tersebut didesain dengan gambar/sablon 

yang identik dengan Kabupaten Tuban. Jadi, kaos tersebut dijadikan sebuah media 

untuk mengenalkan keanekaragaman Kabupaten Tuban ke mata pubik, baik 

publik internal maupun eksternal. 

Media itu sendiri adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan (Sadiman, 2002: 6) . (http://um.ac.id). Dalam hal ini Legend 

mensosialisasikan keanekaragaman Kabupaten Tuban melalui media Kaos. Kaos 

merupakan media komunikasi yang bersifat massa, karena kaos tersebut di 

pasarkan kepada khalayak massa. 

Sedangkan pengertian media massa menurut Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S. 

dalam bukunya komunikasi serba ada serba makna,  media massa merupakan 

merupakan salah satu unsur dalam komunikasi massa. Komunikasi massa itu 

sendiri merupakan salah satu konteks dari komunikasi manusia yang pada 

hakikatnya menerangkan proses berkomunikasi dengan manusia yang berada 

dalam situasi massa. Media massa merupakan istilah yang digunakan untuk 
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mempertegas kehadiran suatu kelas, seksi media yang dirancang sedemikian rupa 

agar dapat mencapai audiens yang sangat besar dan luas (yang dimaksudkan besar 

dan luas adalah seluruh penduduk dari suatu bangsa/negara). (Liliweri 201:873-

874) 

Kaos merupakan salah satu medium pencitraan. Kaos juga merupakan 

bagian dari manusia yang digunakan untuk melindungi tubuh dari sengatan 

matahari maupun cuaca sehari-hari. Setiap hari kebanyakan manusia mengenakan 

kaos dalam beraktifitas di dalam rumah maupun di luar rumah. Kaos juga 

memiliki desain-desain yang berbeda-beda untuk mewakili jiwa manusia yang 

berbeda pula. Banyak orang yang cenderung mengekspresikan gayanya melalui 

kaos. Memakai kaos dengan bergambar/bertuliskan tertentu dan dibawa ke tempat 

umum maka akan menjadikan kaos tersebut bersifat massa. 

Melihat dari fenomena kaos di atas, “Legend” berusaha memanfaatkan 

sifat massa dari kaos untuk menyalurkan pesan terhadap khalayak luas. Kaos 

Legend tersebut didesain sedemikian rupa dengan bergambar dan bertuliskan 

mengenai apapun yang ada kaitanya dengan Kabupaten Tuban. Diharapkan 

dengan desain semacam itu akan mejadikan kaos sebagai media promosi sebuah 

budaya dan pariwisata Kabupaten Tuban. Tidak seperti kecenderungan desain 

sablon kaos pada umumnya yang relatif objektif. Kaos  merk “Legend” mendesain 

sablon kaosnya dengan memilih keanekaragaman budaya, pariwisata dan ciri khas 

Kabupaten Tuban. 
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Adapun contoh desain/gambar kaos adalah seorang laki-laki dengan 

tangan kanannya memegang centak (gelas terbuat dari bambu), tangan kirinya 

mengepal dengan jempol diatas, dan memakai topi kerucut dengan tulisan Legen 

ae le’ pada bawah gambar. Legen adalah minuman khas Tuban yang dihasilkan 

oleh pohon siwalan yang sudah mengalami proses tertentu. 

Kaos “Legend” ini adalah sebuah kaos dengan tema pendidikan 

kesejarahan dan sosial budaya yang merupakan eksperimen kreatif gabungan 

antara idealisme intelektual, kewirausahaan, dan amal sosial. Disisi lain kata 

Legend dalam kaos ini, sekilas dapat dipahami sebagai minuman khas dari 

Kabupaten Tuban yang banyak diperjualbelikan sebagai oleh-oleh dalam 

berwisata. Baik wisata religi maupun wisata yang lainya di bumi wali Tuban. 

Karena dengan tema-tema desain yang dibuat kaos Legend tidak hanya 

memberikan kebanggan dan proses belajar bagi para pemakainya, akan tetapi juga 

membangun komunikasi dua arah. Pemakainya diajak merenungkan  yang 

terkandung dalam isi kaos Legend. Dengan jargon “kaos oblong nyaman dan 

mencerdaskan”, kaos legend membuat trobosan dalam desain kaos di indonesia, 

dimana tipografi, ilustrasi, nilai kesejarahan, dan sosial budaya menjadi kekuatan 

utama yang diandalkan guna mengungkap tema dan pesan dalam setiap desainya. 

Seperti halnya produsen dari kaos Legend tersebut yang memiliki visi dan 

misi yang jelas. Visinya adalah menjadi produk fashion yang mencerdaskan dan 

menghibur. Sedangkan misinya adalah mendidik dan mengembangkan potensi 

sumber daya manusia, mendorong semnagat kewirausahaan, mengenalkan potensi 
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pariwisata, menciptakan alternatif usaha yang mencerdaskan anak bangsa dengan 

modal yang terjangkau. 

Melihat dari fenomena diatas, cukup menarik peneliti untuk membahas 

dan meneliti tentang fenomena komunikasi tersebut. Penelitian ini setidaknya 

akan membahas pencitraan atau pengenalan sebuah daerah Kabupaten  khususnya 

Tuban melalui media kaos merk Legend. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalahnya adalah bagaimana Pencitraan daerah Kabupaten Tuban 

melalui media kaos merek Legend? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pencitraan daerah Kabupaten Tuban melalui media 

kaos merk Legend. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

a. Akademisi 

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen 

akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika. 

b. Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran 

Sekaligus juga memberikan pengetahuan kepada khalayak dan pemerintah 
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tentang Pencitraan atau pengenalan mengenai suatu daerah melalui media 

kaos. 

 


