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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap kehidupan tidak bisa lepas dari yang namanya proses 

komunikasi, terlebih lagi kehidupan manusia. Komunikasi sendiri 

merupakan hal yang setiap hari  kita perbincangkan dan sebutkan. Hal ini 

karena komunikasi merupakan faktor terpenting dalam kehidupan, 

komponen komunikasi banyak sekali memberikan manfaat dalam 

kehidupan manusia. Sehingga muncul sebuah istilah we cannot 

communicate. Istilah ini paparkan oleh  Deddy Mulyana (2011:108), 

dimana maksud dari istilah tersebut adalah bahwa setiap perilaku 

manusia merupakan bentuk dari komunikasi itu sendiri. Berbagai bentuk 

hubungan antar manusia tersebut dilatar belakangi oleh banyak 

kepentingan, tujuan, dan alasan. Hubungan tersebut membutuhkan 

komunikator dan media sebagai alat penyampai pesan kepada khalayak. 

Berbicara mengenai hubungan di era globalisasi seperti saat ini 

komunikasi sangat berperan penting baik itu dalam hubungan 

antarpribadi (Interpersonal Comunication),  komunikasi publik (Public 

Communication), komunikasi organisasi (Organizational 

Communication), dan komunikasi massa (Mass Communication). Dari 

berbagai macam konteks komunikasi tersebut kemudian banyak muncul 

kepentingan-kepentingan baik dari segi politik, sosial dan budaya. Dalam 

hal ini seorang humas atau public relation PR sangat dibutuhkan. Humas 
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bukan merupakan suatu alat yang digunakan untuk memperdaya publik. 

Humas memiliki kebijakan untuk menginformasikan kepada masyarakat 

luas mengenai kebijaksanaan dan operasional perusahaan yang 

mempengaruhi kesejahteraan umum, untuk diketahui bahwa 

kebijaksanaan itu akan dapat bermanfaat untuk mendukung publiknya, 

hanya setelah masyarakat memperoleh pengertian mereka bahwa 

perusahaan sedang mengusahakan suatu bantuan yang penting bagi 

kemakmuran bangsa, kesejahteraan sosial, dan keamanan (Moore, 

2004:9). Humas memiliki peranan penting untuk membuat rancangan 

strategi demi kelancaran kepentingan yang ada. 

Dalam beberapa dekade dunia PR terus mengalami 

perkembangan mengikuti perkembangan perkembangan komunikasi. Ini 

merupakan suatu yang wajar mengingat dunia humas selalu berkaitan 

dengan dunia komunikasi. Dewasa ini humas pemerintahan memiliki 

peranan penting dalam membentuk suatu identitas kota (City Branding). 

City branding dapat dikatakan sebagai strategi dari suatu kota atau 

wilayah untuk membuat positioning yang kuat di dalam benak target 

pasar mereka, seperti layaknya positioning sebuah produk atau jasa, 

sehingga kota dapat dikenal secara luas baik regional ataupun global. 

Untuk negara Indonesia sendiri, jauh sebelum konsep city branding 

muncul, sudah banyak kota yang telah memiliki positioning jati diri kuat 

yang dapat dianggap sebagai cikal bakal sebuah citra (branding). 

Contohnya Kota Bandung sebagai “kota kembang” atau “paris van java”. 

Kota Yogyakarta diposisikan sebagai “kota pelajar” atau “kota budaya”. 
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Kota Malang sebagai “kota pendidikan” dan Kota Denpasar sebagai 

ibukota Provinsi Bali sebagai “pulau dewata”. 

Untuk menguatkan identitas sebuah kota maka diperlukan 

seorang humas untuk membranding hal tersebut. Kuat tidaknya identitas 

kota tersebut tergantung bagaimana strategi humas dalam membangun 

citra kota tersebut. Strategi Public Relation sering pula disebut rencana 

strategis atau rencana jangka panjang perusahaan. Suatu rencana 

perusahaan menetapkan garis-garis besar tindakan strategis yang akan 

diambil dalam kurun waktu tertentu ke depannya. Kasali menyebutkan 

rencana jangka panjang inilah yang kemudian akan menjadi pegangan 

para praktisi Public Relation untuk menyusun berbagai rencana teknis, 

dan langkah teknis dan langkah komunikasi yang akan diambil sehari-

hari. Untuk dapat bertindak secara strategis, kegiatan Public Relation 

harus menyatu dengan visi dan misi organisasi atau perusahaannya 

(Soemirat, 2016:91).  

Identitas kota Bangkalan baru saja dideklarasikan dan diresmikan 

pada tanggal 3 september 2015 oleh R.KH. Muh. Makmun Ibnu Fuad 

selaku Bupati kabupaten Bangkalan. Acara peresmian tersebut dihadiri 

oleh tokoh ulama dan ribuan masyarakat yang berasal dari 18 kecamatan 

se-Kabupaten Bangkalan. Akan tetapi yang menjadi sebuah 

permasalahan disini adalah kurangnya tindak lanjut tentang identitas 

baru kota bangkalan ini setelah acara peresmian, sehingga identitas 

Bangkalan Kota dzikir dan Sholawat kurang begitu mengena kepada 

masyarakat. Tidak hanya berhenti di situ kurangnya publikasi juga 
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menjadi permasalahan tersendiri mengingat identitas tersebut masih 

terbilang baru, dimana biasanya ketika awal-awal peresmian identitas 

baru pada saat itulah sedang gencar-gencarnya pembublikasian mengenai 

identitas baru tersebut. 

Kegiatan yang rutin diadakan selama 1 tahun ini hanyalah seputar 

istighosah yang diadakan rutin setiap malam jumat manis. Meskipun ada 

event besar yang diadakan di bangkalan seperti Bangkalan Fair 2016. Hal 

ini kurang menunjukkan identitas Bangkalan sebagai kota Dzikir dan 

Sholawat. Munculnya identitas sebagai kota Dzikir dan Sholawat 

dikarenakan semakin maraknya pergaulan bebas pada zaman modern 

seperti saat ini dikalangan masyarakat yang menyebabkan terjadinya 

pergaulan bebas di kalangan orang tua dan generasi muda, sehingga 

munculnya kota Dzikir dan Sholawat ini diharapkan memperbaiki 

perilaku masyarakat Bangkalan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya 

meskipun hidup di era modern seperti sekarang ini. Selain untuk 

memperbaiki kehidupan masyarakat, munculnya identitas kota Dzikir 

dan Sholawat ini juga dikarenakan banyaknya pondok pesantren dan 

wisata religi di Kabupaten Bangkalan. Beberapa wisata religi yang 

terdapat di Kabupaten Bangkalan adalah makam Syaikhona Moh. Kholil, 

makam keramat Sara, makam raja cakra ningrat di belakang masjid 

agung Bangkalan, dan Pasarean Air Mata di Arosbaya. Sehingga 

nantinya bisa menghidupkan perekonomian Kabupaten Bangkalan. 

Menjadikan bangkalan sebagai kota Dzikir dan Sholawat merupakan 

salah satu visi dari kota Bangkalan, yang mana bertujuan untuk 
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menciptakan masyarakat Bangkalan yang agamis dan sejahtera. Untuk 

membangun citra Bangkalan kota Dzikir dan Sholawat bukanlah hal 

yang mudah, mengingat identitas kota Bangkalan yang sebelumnya lebih 

melekat pada masyarakat. Memang untuk mencapai hal tersebut 

dibutuhkan kejelian strategi dari PR yang handal. Citra sendiri 

merupakan bagaimana baik itu orang lain maupun masyarakat menilai 

suatu lembaga atau instansi. Tugas humas pemerintah kota Bangkalan 

dalam rangka membentuk citra identitas baru tersebut adalah dengan 

mengidentifikasi citra seperti apa yang ingin dibentuk di mata 

masyarakat. 

Dalam hal mewujudkan identitas kota (city branding) dibutuhkan 

strategi yang efektif dan efisien. Kata strategi sendiri mempunyai 

pengertian  yang terkait dengan hal-hal seperti kemenangan, kehidupan 

atau daya juang. Artinya menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan 

dengan mampu atau tidaknya suatu perusahaan atau organisasi 

menghadapi tekanan yang muncul dari dalam atau dari luar. Dalam 

kamus besar bahasa Indonesia kata strategi memiliki arti sesuatu yang 

patut dikerjakan demi kelancaran komunikasi. Sedangkan citra dalam 

kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti gambaran yang dimiliki 

orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk. G. 

Sachs dalam karyanya The Extent and Intention of Public Relation / 

Infornation Activities sebagai berikut: “Citra (image) adalah 

pengetahuan mengenai kita dan sikap-sikap terhadap kita yang 

mempunyai kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda. 
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Penampilan (profile) adalah pengetahuan mengenai suatu sikap terhadap 

kita yang kita inginkan mempunyai ragam kelompok kepentingan” 

(Soemirat, 2016:171). Citra menjadi sasaran faktor-faktor yang sama 

sekali di luar kontrol kita. Mengenai faktor-faktor yang dapat kita 

pengaruhi dan yang mempengaruhi citra kita, jelas bahwa kegiatan 

mengkomunikasikan informasi yaitu cara menyalurkan penampilan kita 

sangatlah penting karena merupakan kebijaksanaan informasi. 

Jika dilihat humas  Kota Batu sangat memanfaatkan media massa 

yang ada untuk meningkatkan citra Kota Batu sendiri. Kota Batu 

memiliki identitas sebagai kota wisata yang sangat kuat. Mereka 

menggunakan berbagai media untuk  memperkuat identitas kotanya, 

mulai dari videotron sampai ucapan selamat datang di kota batu. 

Sehingga tersampaikan ke benak masyarakat yang dituju. Jika 

dibandingkan dengan Kota Bangkalan, masih sangat tertinggal jauh, 

karena kurangnya pemanfaatan berbagai media yang saat ini bisa 

menghipnotis jutaan bahkan ratusan juta masyarakat dalam waktu yang 

bersamaan, sejauh ini media yang digunakan hanya berupa media cetak 

pada saat pendeklarasian Bangkalan sebagai kota Dzikir dan Sholawat, 

setelah acara peresmian tersebut kemudian seperti kurang ditindak lanjuti 

oleh pihak humas karena sudah jarang dipublikasian. Kota Bangkalan 

masih jauh dari popularitas kota Batu. Dalam beberapa tahun terakhir 

banyak kota di Indonesia yang berlomba-lomba memunculkan branding 

atau identitas kota mereka masing-masing. Hal ini dilakukan untuk 

kemajuan kota tersebut. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu 
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kota yang baru-baru ini mendeklarasikan identitas mereka. Bangkalan 

merupakan sebuah Kabupaten yang terletak di sebelah ujung barat pulau 

madura. Kabupaten yang terletak di ujung timur pulau madura ini 

memiliki banyak sekali potensi yang masih kurang digali dan 

dimanfaatkan oleh pemerintah setempat. Kota ini meiliki beberapa 

julukan atau identitas dari masyarakat, mulai dari bangkalan kota salak, 

Bangkalan kota santri, dan Bangkalan kota sapi. Baru-baru ini muncul 

sebuah identitas baru pada Bangkalan yaitu Bangkalan kota dzikir dan 

sholawat. 

Pemerintah kota Bangkalan memiliki humas di bagian Humas 

dan Protokol. Mereka yang menangani kerjasama hal komunikasi dengan 

pihak eksternal, pengenalan dan pencitraan kota Bangkalan, serta 

menjalin kerjasama dengan berbagai instansi masyarakat, yayasana, atau 

organisasi kemasyarakatan serta kerjasama dengan berbagai media 

massa. Bagian Humas dan kerjasama pemerintah Bangkalan dengan 

berbagai pihak dipimpin oleh KABAG Humas dan para staf pelaksana 

humas yang bertugas untuk membangun citra Bangkalan kota Dzikir dan 

Sholawat. meskipun merupakan ujung tombak dalam pembentukan citra 

Bangkalan kota Dzikir dan Sholawat, Bagian Humas tetap membutuhkan 

peranan dari berbagai pihak terkait demi tercapainya tujuan bersama 

dalam mengangkat citra baru dari kota Bangkalan. 

Citra kota Bangkalan sangat dipertaruhkan di tangan Humas. Jika 

Humas mampu melakukan tugas dan fungsinya secara baik, otomatis 

citra dari Bangkalan kota Dzikir dan Sholawat akan ikut terdongkrak di 
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mata masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan PR menjadi titik sentral 

terbentuknya citra suatu lembaga atau organisasi. Banyak cara yang 

dilakukan agar sebuah lembaga atau organisasi mendapatkan citra 

positif. Begitu pula dengan kota Bangkalan yang saat ini melakukan 

sebuah perubahan identitas dalam rangka membangun citra positif agar 

semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat Bangkalan saja tetapi oleh 

masyarakat Indonesia bahkan di dunia Internasional.  

Dari berbagai pembahasan di atas, peneliti ingin melakukan 

penelitian terhadap strategi Humas pemerintah kabupaten Bangkalan 

dalam membangun citra dengan judul “Strategi Humas Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dalam Membangun Citra Bangkalan Kota 

Dzikir dan Sholawat”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti 

menemukan rumusan masalah sebagai berikut, yakni: Bagaimana 

Strategi Humas Pemerintahan Kabupaten Bangkalan membangun citra 

Bangkalan kota Dzikir dan Sholawat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan 

penelitian ini tidak lain untuk mengetahui strategi humas Pemerintah 

Kabupaten Bangkalan dalam membangun citra Bangkalan kota Dzikir 

dan Sholawat. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

Penelitian ini bisa memberikan sedikit informasi bagi 

pihak-pihak yang ingin meneliti kajian ini secara lebih mendalam 

lagi tentang Strategi Humas Pemerintah Kabupaten Bangkalan 

dalam membangun citra Kota Bangkalan. Penelitian ini juga 

diharapkan bisa menjadi refrensi bagi mahasiswa komunikasi 

yang ingin mengkaji penelitian serupa.  

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan 

informasi. Serta sebagai bahan evaluasi terhadap perbaikan dan 

strategi humas pemerintah kabupaten Bangkalan dalam 

membangun citra kota Bangkalan sebagai kota Dzikir dan 

Sholawat. 




