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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring munculnya era otonomi  daerah dengan mengesahkan UU No. 22 

Tahun 1999 yang  telah direvisi dalam UU No. 32 Tahun 2004 menjadikan 

hampir semua daerah di Indonesia berlomba-lomba mengeksplorasi potesi 

yang ada di wilayahnya. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan(Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1).Ini diartikan bahwa 

pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan dan 

kesejahteraan daerahnya. 

  

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu 

ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar 

susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan 

keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan 

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan 
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pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam 

kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 

 

Hal ini meningkatkan pengembangan potensi yang inovatif yang dimiliki 

bagi daerah tersebut.Dengan pengelolaan dan manajemen yang baik terhadap 

kekaaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam yang dimiliki, 

maka Pemerintah Daerah dapat meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah 

(PAD).Untuk mengelola potensi yang dimiliki daerah tersebut, perlu adanya 

kerjasama dengan elemen masyarakat untuk mewujudkan yang diharapkan 

oleh pemerintah daerah. Dengan itu akan tercipta suatu kerjasama yang baik 

antara elemen masyarakat dan pemerintah daerah.  

Identitas suatu kota atau daerah akan lebih dikenal oleh masyarakat umum 

jika mempunyai keunggulan yang dimiliki oleh kota atau daerah tersebut. 

Sehingga, dari identitas tersebut muncul image yang menjadi pembeda 

daripada daerah lain. Mulai dari keunikan, keragaman potensi, dan juga 

budaya yang dimiliki oleh masyarakat dan wilayahnya. City Branding adalah 

sebagai strategi untuk memasarkan daerah dengan cara membangun identitas 

kota yang bertujuan untuk menjaring target pasar baik untuk investor maupun 

para pengunjung. 

Dengan membangun konsep city branding suatu daerah  berusaha untuk 

membentuk persepsi dari masyarakat yang berdomisili di dalam maupun luar 

daerah sesuai dengan positioning yang ditentukan. Sehingga hal ini bisa 

menjadi salah satu cara mempromosikan suatu daerah kepada public luas baik 
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regional maupun global. Hal ini bisa diaplikasikan dengan membuat suatu 

jargon, motto, slogan ataupun symbol yang relevan yang dapat 

mempresentasikan karateristik wilayah tersebut.Hal ini juga dengan disertai 

realisasi pengembangan daerah sesuai dengan jargon yang diangkat. 

Pengunggulan terhadap ciri khas local maka akan terlihat diferensiasi antara 

satu daerah dengan daerah yang lainnya. Seperti halnya Jakarta dengan city 

branding “Enjoy Jakarta”, Solo yang kental dengan nuansa budaya jawa 

dengan mengusung jargon “The Spirit of Java”, dan Jogja yang memberi 

identitas terhadap kotanya yaitu “Never Ending Asia. 

Dalam buku yang dituliskan oleh (Yananda dan Salamah, 2014) yang 

berjudul .Branding Tempat Membangun : Kota, Kabupten, dan Provinsi 

Berbasis Identitas  menjelaskan tentang definisi pemasaran kota. Pemasaran 

kota (place marketing) sangat terkait dengan konstruksi, komunikasi, dan 

pengelolaan citra kota (Kavaratzis, 2004) sehingga artikulasi citra kota 

menjadi sangat penting dalam pemasaran sebuah kota. Lain halnya dengan 

brand tempat (place brand), atau lebih spesifik brand kota (city brand). Proses 

branding kota terkait dengan pembentukan identitas kota yang bersifat 

berbeda dan mengarahkan bagaimana sebuah kota dipasarkan. Identitas 

merupakan instrumen yang menjadi dasar proses branding. Identitas 

memungkinkan sebuah tempat menjadi pesaingnya (Rainisto, 2009).Citra 

merupakan proyeksi dari identitas. 
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Keadaan kabupaten Trenggalek mulai dari keadaan geografis, wisata, 

perekonomian hingga pertanian pada tahun 2014, telah dijelaskan pada 

websitewww.trenggalekkab.go yang merupakan websiteresmi  pemerintah 

Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Trenggalek  mempunyai  banyak  obyek  

wisata,  5  diantaranya  sudah diberdayakan  dengan  jumlah pengunjung  

selama  tahun 2014  tercatat 531.478 orang. Sedangkan  dari  segi  prasarana  

jalan  tercatat panjang  jalan  seluruhnya 1.045,02 Km dimana 949,95 Km 

merupakan jalan Kabupaten, dimana 62,84 % kondisinya baik, 26,37 % 

kondisi sedang, 7,72 % rusak ringan dan 3,06   % rusak berat. Kabupaten  

Trenggalek  dalam  era  otonomi  daerah  mempunyai  penerimaan daerah 

sebesar 1.498.350 (juta rupiah) dan pengeluaran daerah sebesar 1.372.622 

(juta rupiah). Pelaksanaan pembangunan ini telah membuahkan hasil yang 

menggembirakan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2014 tercatat 

5,41% dimana sektor pertanian masih  mendominasi  dalam  pembentukan  

PDRB  yaitu  sebesar 31,21%,  disusul  sektor perdagangan Besar dan Eceran 

15,2  3 %,  sektor Industri Pengolahan 14,00 %,sedangkan sektor lainnya 

kurang dari 10 persen. Dan kini sekarang sektor pertanian mengalami 

peningkatan. Sektor ini memberikan konstribusi terhadap PDRB sebesar 

34,35 persen. Hal ini terkait posisi Kabupaten Trenggalek yang merupakan 

daerah pertanian dan perkebunan, yang didukung sub sektor peternakan dan 

perikanan. 

http://www.trenggalekkab.go/
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Tak lepas dari konsep city branding, suatu campaign gerakan sosial di 

kota ataupun daerah tersebut berpengaruh penting sebagai media city 

branding. I Love Trenggalek merupakan sebuah campaign gerakan sosial 

membangun yang dibentuk pemerintahan Emil Elestianto dan Moch Nur 

Arifin selaku pasangan bupati dan wakil bupati Trenggalek terpilih periode 

2016 – 2021. Menurut Larson (1992) Kampanye sosial berorientasi pada 

tujuan-tujuan bersifat khusus dan seringkali berdimensi pada suatu perubahan 

sosial, kampanye ini bertujuan untuk menangani masalah-masalah sosial 

melalui perubahan sikap dan perilaku publik terkait. 

. Trenggalek Membangun yang sebagian di publish oleh campaign sosial I 

Love Trenggalek menyajikan rencana, kinerja beserta laporan program - 

program yang dicanangkan selama pemerintahan berlangsung. Laporan-

laporan yang disajikan terkait dengan pengembangan daerah. Selain itu, I love 

Trenggalek berperan sebagai media city branding, publikasi, dan juga jasa 

pengawas. Campaign Gerakan sosial ini pun di luncurkan sebagai media 

publikasi untuk mengawal pembangunan di Kabupaten Trenggalek, melalui 

sistem informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Layanan ini juga ikut 

mewujudkan upaya Keterbukaan Informasi Publik di Trenggalek. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, sejak kehadiran campaign sosial I Love 

Trenggalek di instagram, informasi yang  menyangkut kabupaten ini lebih 

meluas. Mulai dari potensi yang ada seperti kegiatan ekonomi, pembangunan, 

sampai perkembangan dan juga sektor pariwisata.Campaign sosial I Love 
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Trenggalek dalam memberikan informasi pun tidak sembarangan, karena 

informasi yang diberikan harus yang berkaitan dengan trenggalek dan 

menaikkan citra Trenggalek sendiri.Selain itu masyarakat pun diberikan ruang 

untuk mengakses informasi dan juga sebagai citizen journalism. Dengan ini, 

bukan hanya masyarakat Trenggalek yang dapat mengakses informasi 

tersebut, melainkan masyarakat luar pun juga mendapatkan informasi apa saja 

yang sedang berkembang di Trenggalek. Kegiatan-kegiatan di Trenggalek pun 

sekarang untuk mempublikasikannya menggunakan jargon “I Love 

Trenggalek”, yang dimana jargon tersebut juga bisa dikatakan sebagai 

kecintaan terhadap Trenggalek dan juga sebagai identitas Trenggalek. 

Berbagai hal yang berkaitan dengan Trenggalek mulai dibenahi.Mulai dari 

sektor ekonomi, pendidikan, budaya, dan juga pariwisata. 

 

Menurut keterangan Humas dari campaign gerakan sosial I Love 

Trenggalek, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknyacampaign I 

Love Trenggalek, yaitu dikarenakan masyarakat kurang percaya diri terhadap 

daerahnya sendiri. Masyarakat yang tidak percaya diri dengan daerahnya 

sendiri juga ada beberapa alasan, salah satunya keadaan geografis dan tidak 

adanya sesuatu yang ditonjolkan dari daerah tersebut. Dan fakta yang kedua 

adalah keprihatinan content di sosial media. Berita-berita di website tentang 

Trengalek pun menampilkan content negative, seperti halnya berita berita 

video dewasa, dan lain lain. Maka dari itu atas keprihatian ini, dibentuklah 

campaign sosial untuk mencintai Trenggalek. 
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Masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasi langsung pada 

pemimpin, lalu kemudian di follow up, jadi mereka tidak merasa apatis lagi 

dengan pemerintahan, komunitas merasa punya tempat. Trenggalek punya 

hutan kota 40 hektar, itu mungkin satu-satunya ruang public yang 

pengelolaannya dikelola oleh komunitas. Banyak daerah yang akhirnya stuck 

karena dipaksa punya identitas. Sehingga yang dicari spiritnya, bukan 

identititasnya.Di Trenggalek cengkeh ada, kakao bagus, kopi melimpah, 

UKM batik bagus, dan pariwisatanya juga banyak. Dari segala potensi 

Trenggalek, tidak perlu dulu menunjuk apa yang akan menjadi identitas 

Trenggalek. Dibangun dulu spiritnya, ada pembagian yang sama dari semua 

yang dilakukan masyarakat. Trenggalek nantinya akan diproyeksikan sebagai 

southern paradise (surga di selatan jawa) 

 

Karena Campaign Gerakan Sosial I Love Trenggalek ini memang awal 

terbentuk pada masa kepemimpinan Emil-Arifin, maka campaign ini pun juga 

cenderung membangun spirit pada masyarakat Trenggalek untuk bangga pada 

daerahnya yang kemudian akan dikenalkan pada public luar daerah. Gerakan 

Sosial ini pun notabenenya bergerak dan berkampanye di media sosial. Pye 

(1964) mengingatkan bahwa banyak pemerintah yang menaruh harapan yang 

berlebihan mengenai pengaruh yang dapat dilakuan media massa secara 

sendirian dalam mengubah masyarakat yang terikat pada tradisi. Ada 

pemerintah yang mengasumsikan bahwa media massa selalu siap untuk 
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dipakai mengindoktrinasi seluruh warga negara dengan suatu pandangan 

bersama dan dengan begitu memecahkan semua masalah yang berkenaan 

dengan sosial consensus (Harun dan Ardianto.2011). Melalui campaign sosial 

I Love Trenggalek ini pun, sekarang banyak masyarakat daerah yang terus 

mengupdate perkembangan Tenggalek dan dengan bangga menunjukkan 

Trenggalek pada publik di luar daerah Trenggalek. 

Hal ini memperlihatkan bahwa dampak yang positif dari pembentukan 

campaign sosial I Love Trenggalek.Pemerintah dan masyarakat merasakan 

dengan nyata dengan kehadiran campaign sosial tersebut, Trenggalek lebih 

dikenal dan pembangunan pun dapat diawasi langsung oleh masyarakatnya. 

Konsep media city branding memang berperan untuk memasarkan atau 

promosi suatu kota namun ini tidak cukup sebagai menunjukkan identitas. 

Namun juga didukung dengan komunikasi campaign sosial tersebut dan 

membangun spirit serta mengembangkan daerah tersebut.Komunikasi gerakan 

sosial ini dapat dijalankan sebagai suatu skema media komunikasi secara 

efektif untuk memberikan perhatian, informasi, dan ruang, kepada target 

sasaran baik dari pemerintah, masyarakat, maupun komunitas untuk 

memahami reputasi dan citra yang diharapkan tentang keberadaan Kabupaten 

Trenggalek.Untuk selanjutnya Kabupaten Trenggalek ini diharapkan dapat 

dikenal secara nasional maupun global sehingga dapat bersaing dengan daerah 

lainnya. 

Berawal dari fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

suatu penelitian yang selanjutnya diberi judul “Kampanye Sosial Di Media 
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Sosial Instagram Sebagai Media City Branding Kabupaten Trenggalek (Studi 

pada Akun Instagram I Love Trenggalek)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan permasalahan 

dalam peneitian ini adalah “ bagaimana kampanye sosial di media sosial 

instagram sebagai media city branding Kabupaten Trenggalek?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin didapat dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kampanye sosial di media sosial 

instagram sebagai media city branding Kabupaten Trenggalek. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang berupa kajian mendalam tentang bagaimana 

kampanye sosial di media sosial sebagai media city branding ini diharapkan 

bermanfaat : 

1. Secara akademis, untuk memperluas pengetahuan dan memperdalam 

pemahaman mengenai bidang kajian komunikasi campaign sosial. Lewat 

penelitian dalam  campaign sosial di media sosial instagram sebagai media 

city branding. 
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2. Secara praktis, sebagai bahan masukan untuk pemerintah daerah dalam

melihat city branding secara umum dan campaign sosial I Love

Trenggalek secara khusus bagaimana menanggapi pola strategi

komunikasi sebagai media city branding. Dan sebagai pencerah dan

evaluasi bersama dalam melihat strategi komunikasi sebagai media city

branding




