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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kampanye 

2.1.1 Definisi Kampanye 

 Menurut Rogers dan Storey dalam Venus (2004:7), kampanye adalah 

serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan 

efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan 

dalam kurun waktu tertentu.Pfau dan Parrot dalam Venus (2004:8) berpendapat 

bahwa kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap, dan 

berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan 

mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. Kampanye komunikasi 

dimaksudkan untuk menghasilkan hasil tertentu dalam jumlah individu sasaran yang 

relatif besar, dalam waktu tertentu, dan melalui kegiatan komunikasi yang 

terorganisir (Littlejohn dan Foss, 2009:87).  

 Secara konseptual, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan 

penyampaikan informasi yang terencana, bertahap dan terkadang memuncak pada 

suatu saat, yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat dan opini seseorang. 

Dari perspektif komunikasi kehumasan, kampanye itu sendiri merupakan kegiatan 

persuasif guna mempengaruhi pola pikir,sikap dan perilaku orang lain. Karena itu, 

seperti ditegaskan Carl Hovlan, seorang pakar komunikasi, berhasil tidaknya upaya 
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untuk merubah perilaku masyarakat, salah satunya tergantung pada peran penyampai 

pesan berikut penggunaan media komunikasi serta perancangan pesannya. 

 

2.1.2 Kampanye Sosial 

  Dalam penelitian yang akan dilaksanakan merujuk pada kampanye 

sosial. Menurut Larson (1992) dalam Venus (2004)  ideological or cause-oriented 

campaigns atau juga disebut dengan kampanye sosial, bukan produk maupun 

kandidat yang dipromosikan, melainkan pelaku kampanye meminta audiens untuk 

terlibat atau mengubah perilaku. Kampanye sosial merupakan sebuah proses 

komunikasi yang dilakukan untuk menyebarluaskan pesan-pesan penting yang sangat 

diperlukan masyarakat. Diakui, ada banyak inovasi, ide, gagasan, yang bersifat sosial, 

penting untuk disampaikan kepada publik. Misal, gagasan tentang kebersihan 

lingkungan antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan membuang sampah secara 

tepat. Ini merupakan suatu gagasan yang tentu perlu disebarluaskan kepada 

masyarakat. Disadari, sampah, tidak hanya merusak kesehatan manusia tapi juga 

menimbulkan masalah ekologis. 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. 

Dalam Venus (2004) Setiap aktivitas kampanye komunikasi harus 

mengandung setidaknya empat hal yaitu tindakan kampanye yang ditujukan untuk 
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menciptakan efek atau dampak tertentu, jumlah khalayak sasaran yang besar, 

biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan  melalui serangkaian tindakan 

komunikasi yang terorganisasi. Kampanye juga memiliki ciri atau karakteristik yang 

lainnya, yaitu sumber yang jelas, yang menjadi penggagas, perancang, penyampai 

sekaligus penanggung jawab suatu produk kampanye (campaign makers), sehingga 

setiap individu yang menerima pesan kampanye dapat mengidentifikasi bahkan 

mengevaluasi kredibilitas sumber pesan tersebut setiap saat. Selain itu pesan-pesan 

kampanye juga terbuka untuk didiskusikan, bahkan gagasan-gagasan pokok yang 

melatarbelakangi diselengarakannya kampanye juga terbuka untuk dikritisi. 

Keterbukaan seperti ini dimungkinkan karena gagasan dan tujuan kampanye pada 

dasarnya mengandung kebaikan untuk publik. Segala tindakan dalam kegiatan 

kampanye dilandasi olehprinsip persuasi, yaitu mengajak dan mendorong public 

untuk menerima atau melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar kesukarelaan. 

Dengan demikian kampanye pada prinsipnya adalah contoh tindakan persuasi secara 

nyata. Dalam ungkapan Perloff (1993) dikatakan “Campaigns generally exemplify 

persuasion in action” 
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Kampanye sosial adalah suatu kegiatan berkampanye yang 

mengkomunikasikan pesan-pesan yang berisi tentang masalah sosial kemasyarakatan, 

dan bersifal non kamersil. Tujuan dari kampanye sosial adalah untuk menumbuhkan 

kesadaran masyarakat akan gejala-gejala sosial yang sedang terjadi. Kriteria 

penentuan kampanye pelayanan masyarakat adalah: 

a. Non komersil. 

b. Tidak bersifat keagamaan. 

c. Tidak bermuatan politik. 

d. Berwawasan nasional. 

e. Diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat. 

f. Diajukan oleh organisasi yang telah diakui dan diterima. 

g. Dapat di iklankan. 

h. Memiliki dampak dan kepentingan tinggi sehingga mendapat dukungan media 

lokal maupun nasional. 
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Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan kampanye ini dapat dilakukan dalam berbagai 

bidang, mulai dari bidang ekonomi, sosial budaya, kesehatan, politik dan bidang-

bidang lainnya. Dalam bidang pemasaran ada yang disebut kampanye promosi. 

Dalam bidang politik ada kampanye orsospol dan lain sebagainya. Namun pada 

prakteknya, terlihat nyata bahwa kampanye promosi yang bersifat komersil lebih 

berhasil dibanding kampanye dalam bidang-bidang lain. Hal ini terjadi karena 

kampanye promosi selalu menyampaikan informasi mengenai barang atau jasa yang 

memang merupakan kebutuhan masyarakat. 

2..2 Definisi Agen Perubahan Sosial 

Masyarakat dan sejarah diciptakan melalui tindakan kolektif dan agen 

utamanya adalah Gerakan Sosial.Wujud agen ini dipahami sebagai bentuk-bentuk 

mobilisasi kolektif yang secara langsung menyerang landasan cultural masyarakat 

Agen Perubahan terwujud dalam diri individu.Agen bukan lagi kecenderungan 

samar-samar dari system, juga bukan berasal dari kehidupan kolektif, kelas atau 

gerakan yang berorientasi perubahan.Agen perubahan adalah perilaku sehari-hari 

orang biasa yang seringkali tidak dimaksudkan untuk mengubah apapun tetapi justru 

membentuk ulang masyarakat manusia. Hal ini tentu saja akan menciptakan 

perubahan. Perubahan adalah suatu hal yang wajar dan tidak bias dihindarkan. 

Menurut Syani (2007, hlm. 163) dalam jurnal yang dituliskan oleh Mahardika,M Alif 

yang berjudul “Hubungan Agen dengan Struktur dalam Perubahan Sosial Kelurahan 

Gundih menjadi Kampung Gundih Berseri (Studi Kasus pada Kelurahan Gundih, 

Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya)” (Online) id.portalgaruda.org, mendefinisikan 
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perubahan sosial adalah perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dalam 

masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain. 

Seperti yang dikutip dalam jurnal Mahardika, M Alif (2015) Perubahan sosial 

dalam masyarakat dibagi dalam dua cara, yakni perubahan yang direncanakan dan 

perubahan yang tidak direncanakan (Syani, 2007, hlm. 169). Perubahan sosial yang 

direncanakan adalah perubahan-perubahan terhadap lembaga kemasyarakatan yang 

didasarkan pada perencanaan yang matang oleh pihak-pihak yang menginginkan 

adanya perubahan tersebut dan cenderung bersifat ke arah yang lebih baik, sementara 

perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah perubahan yang berlangsung di luar 

kehendak dan pengawasan masyarakat dan keberadaannya cenderung tidak 

dikehendaki karena mengarah pada dampak negatif. 

Perubahan sosial yang direncanakan, salah satunya fenomena yang terjadi 

pada kabupaten Trenggalek.Perubahan sosial yang terjadi pada kabupaten Trenggalek 

terlihat semenjak satu tahun terakhhir terus mengalami perubahan ke arah yang lebih 

baik mulai dari internal daerah sampai eksternal yang medukung pembangunan. Yang 

dulunya Trenggalek banyak dipandang sebelah mata oleh masyarakat luar bahkan 

masyarakatnya sendiri banyak yang tidak bangga dengan Trenggalek, namun kini 

Trenggalek terus membangun dan lagi bupati Trenggalek Emil Dardak 

mengungkapkan Trenggalek direncanakan sebagai south paradise of Java. Ditambah 

lagi peran gerakan sosial I  Love Trenggalek yang selalu update informasi tentang 

perkembangan kabupaten Trenggalek kepada masyarakat Trenggalek maupun luar 

Trenggalek. Hal ini merupakan efek timbal balik positif dari adanya perubahan sosial. 
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2.2  Media Sosial 

2.2.1 Definisi Media Sosial 

 Menurut Dailey (2009) yang dikutip dalam website https://id.scribd.com  

menjelaskanMedia Sosial adalah konten online yang dibuat menggunakan teknologi 

penertiban yang sangat mudah diakses dan terukur. Paling penting dari teknologi ini 

adalah terjadinya pergeseran cara mengetahui orang, membaca dan berbagi cerita, 

serta mencari informasi dan konten. Ada ratusan saluran sosial media yang beroperasi 

di seluruh dunia saat ini, dengan tiga besar facebook, Linkedln dan twitter. 

 

2.2.2 Media Online 

Dalam kutipan webstite http://www.romelteamedia.comMedia online adalah 

media massa yang tersaji secara online di situs web (website) internet. Penemuan 

World Web Wide (WWW) erat kaitannya dengan kemunculan online journalism di 

bidang jurnalisme.Hal ini berkaitan erat dengan kecepatan penyebaran pesan.Sebuah 

kejadian fenomena atau berita yang ditulis melalui internet beberapa detik kemudian 

telah tersebar ke seluruh dunia.Misalkan, peristiwa gempa Aceh, tidak lama 

menunggu beberapa saat kemudian hasilnya bisa diakses pengguna internet di seluruh 

dunia.Sementara  untuk media harian atau media cetak, baru beberapa jam atau satu 

hari berikutnya. Media elektronik juga membutuhkan waktu beberapa saat untuk 

menyiarkannya.Disamping itu, dengan media canggih memungkinkan munculnya 

variasi pemberitaan yang menarik bahkan disertai gambar-gambar ekslusif. Melalui 

penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa media online merupakan suatu wadah yang 

http://www.romelteamedia.com/
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berfungsi menyampaikan pesan informasi kepada khalayak dengan waktu yang relatif 

cepat dibandingkan dengan media massa cetak maupun televisi. 

2.2.3 Instagram 

Instagram adalah layanan aplikasi berbagi foto yang pertama kali muncul 

melalui App Store dan Apple. Intagram memungkinkan bagi penggunanya untuk 

mengamil foto, mengedit, menerapkan filter digital, dan membagikan foto ke situs-

situs jejaring sosial seperti facebook, twitter, foursquare, Tumblr, Flickr, Posterous, 

dan juga jejaring sosial milik Instagram sendiri. Menurut data CNNIndonesia yang 

dikutip dalam website cnnindonesia.com memaparakan jumlah pengguna instagram 

sampai Maret 2017.Pertumbuhan besar basis pengguna Instagram bisa dilihat pada 

periode Juni-Desember 2016 di mana mereka memiliki 500-600 juta pengguna 

dengan 400 juta pengguna aktif. Angka ini terus melaju dan meraih 100juta pengguna 

hanya dalam empat bulan terakhir.Sebagaimana dicatat ValueWalk, Instagram 

mendapat satu juta pengiklan aktif pada Maret 2017. Hanya beberapa pekan silam, 

Instagram bahkan memamerkan bahwa pengguna Stories mereka saja mencapai 200 

juta pengguna. Sementara itu, Snapchat hanya memiliki 158 juta pengguna harian 

secara total.Menariknya, pertumbuhan pesat Instagram justru berada di wilayah Asia 

dan Amerika Selatan di mana jaringan internet di wilayah ini belum secanggih 

Amerika dan Eropa. Ada lebih dari 80 persen pertumbuhan terjadi di sana sementara 

Instagrammers menggunakan Android. 
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2.2.4 Perkembangan Media Online di Indonesia 

 Perkembangan media terus mengalami perubahan seiring dengan 

perkembangan digital. Produksi berita dan kemampuan menyebarkan berita secara 

tepat akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para jurnalis media online. 

Seperti halnya dimulai dari bermunculannya citizen journalism (jurnalisme warga 

negara) yang dimana artinya, mereka bebas untuk menuliskan pemberitaan meskipun 

terkadang berita yang dituliskan tidak berimbang dan masih belum bisa 

dipertanggungjawabkan kebenaran berita yang dituliskan tersebut, namun hal ini 

dinilai sebagai awal munculnya media online. Pada website https://jarvis-store.com , 

We Are Social sebuah agensi marketing sosial, mengeluarkan sebuah laporan bulan 

maret 2015 mengenai data jumlah pengguna website, mobile, dan media sosial. Dan 

berikut adalah perkembangan dunia digital (online) di Indonesia: 

 > 72,7 juta pengguna aktif internet  

 > 74 juta pengguna aktif media sosial, dimana 64 penggunanya mengakses 

media sosial menggunakan perangkat mobile  

 > 308,2 juta pengguna handphone 

Meskipun angka di atas terlihat besar, Indonesia sebagai negara berkembang 

tampaknya belum mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan periode 

yang sama di tahun 2014. Dari laporan tersebut jumlah pengguna media sosial di 

Indonesia meningkat sebesar 19 persen, sedangkan pengguna yang mengakses dari 

perangkat mobile meningkat 23 persen. Pengguna ponsel tidak terjadi peningkatan 

yang tetap sama dengan di awal bulan sebesar 9 persen. Untuk pengguna ponsel 
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aktivitas yang banyak dari penggunaan sosial media aplikasi, pemutar video online, 

mobile banking, permainan online, dan pencarian lokasi. 

Dari laporan tersebut, Facebook masih menjadi media sosial yang paling banyak 

digunakan, setelah Twitter, Google+, Linkedin, Instagram dan Pinterest di Indonesia. 

Kemudian WhatsApp menjadi aplikasi chatting yang paling digemari penduduk tanah 

air setelah Facebook Messenger, Skype dan Line. 

Dengan terus bertambahnya pengguna media sosial, maka segala informasi akan 

cepat menyebar ke seluruh kalangan pengguna media sosial. Hal ini menjadi pemicu 

semakin instannya kita mendapatkan sebuah informasi karena perkembangan media 

online. 

2.2.5 Kekuatan Media Online 

Kemunculan media massa pada masyarakat negara yang sedang berkembang 

mempunyai arti penting. Apalagi bagi negara Indonesia yang terus mengalami 

perkembangan pada media. Media massa terbagi atas dua bagian yaitu: (1) media 

massa elektronik (televisi, radio dan online) (2) media massa cetak (koran, majalah, 

dan sejenisnya). Setiap media massa mempunyai kekuatan masing-masing. Tetapi 

secara keseluruhan media massa bertujuan untuk menginformasikan kepada khalayak 

sasaran agar mengetahui informasi tersebut. Menurut Wawan Kuswandi (1996) ada 

beberapa unsur penting dalam media massa yang perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Adanya sumber informasi 

b. Isi pesan (informasi) 
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c. Saluran informasi (media) 

d. Khalayak sasaran (masyarakat) 

e. Umpan balik khalayak sasaran 

Dari unsur-unsur media massa diatas, maka terciptalah proses komunikasi antara 

pemilik pesan (sumber informasi) dengan penerima pesan melalui saluran informasi 

(media). Proses komunikasi bertujuan untuk mencapai keselarasan terhadap isi pesan 

yang disampaikan. Dalam fungsinya, media massa dihadapkan dengan berbagai 

macam khalayak sasaran yang berbeda status sosial ekonominya, maka dari itu media 

massa harus menyampaikan informasi dengan berimbang. Media massa online, sama 

halnya dengan media massa lainnya yang berperan sebagai alat informasi, hiburan, 

kontrol sosial, dan penghubung wilayah secara geografis. Dalam proses penyampaian 

pesan media kepada khalayak, makan akan timbul berbagai jenis pemikiran dari 

khalayak, karena tigkat pemhaman dan kebutuhan pembaca berbeda, hal ini erta 

kaitannya dengan status sosial ekonomi serta situasi dan kondisi pembaca pada saat 

membaca berita di media online.  

2.3 City Branding 

2.3.1  Definisi City Branding 

Dalam pengertian city branding diperlukan mencari dua definisi antara city 

dan branding untuk mengkaitkan keduanya. Dalam membangun sebuah kota 

diperlukan identitas yang membangun untuk menciptakan branding.  
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Pada buku Branding Tempat Membangun : Kota, Kabupten, dan Provinsi 

Berbasis Identitas yang ditulis oleh (Yananda dan Salamah, 2014), (Melville C. 

Branch, 1985) telah memaparkan tentang pengertian City. City atau kota 

didefinisikan sebagai tempat tinggal dari beberapa ribu penduduk atau lebih. Kota 

merupakan tempat yang dipandang dan dirasakann dari berbagai sudut pandang, yang 

menggambarkan keaktifan, keberagaman, dan kompleksitasnya. Perotaan diartikan 

sebagai area terbangunn dengan struktur dan jalan-jalan, sebagai suatu pemukiman 

yang terpusat pada suatu area dengan kepadatan tertentu yang membutuhkan sarana 

dan pelayanan pendukung yang lebih lengkap dibandingkan dengan yang dibutuhkan 

di daerah  pedesaan (Melville C. Branch, 1985). 

Membangun branding kota, merupakan perencanaan bagi wilayah pemerintah 

untuk menuju kota atau daerah yang lebih baik lagi. Pemerintah daerah diminta 

melakukan penyesuaian perencanaan wilayahnya dengan perencanaan pemerintah 

pusat. Pemberlakuan UU 32/2004 telah memberi ruang bagi kota-kota di Indonesia 

melakukan perencanaan secara mandiri dengan sendirinya membuka peluang 

perencanaan melibatkan semua pemangku kepentigan, khususnya warga kota.  

City Branding merupakan bagian dari perencanaan kota/perkotaan melalui 

berbagai upaya untuk membangun diferensiasi dan memperkuat identitas kota agar 

mampu bersaing dengan kota lainnya demi menarik turis,penanaman modal, SD yang 

andal, industry, serta meningkatkan kualitas hubungan antara warga dengan kota. 

Sedangkan dalam membangun branding sebuah daerah diperlukan citra positif dari 

daerah tersebut yang pastinya akan membangun. Hal ini dikenal dengan istilah 
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outcome city branding.Outcome City Branding adalah membangun citra positif 

tentang tempat melalui pembangunan spasial dan nonspasial yang mebuat 

perencanaan dan pengelolaan ota menjadi lebih focus dan terintegrasi pada produksi 

dan penyampaian pesan yang tepat kepada pemangku kepentingan internal dan 

eksternal kota (Yananda dan Salamah.2014) 

Dalam membangun branding sebuah kota, ada beberapa kriteria yang perlu 

diperhatikan, berikut kriteria City Branding : 

a. Atribut, menggambarkan karakter, daya tarik, gaya, personalitas kota. 

b. Pesan, menggambarkan sebuah cerita yang pintar dan menarik serta mudah 

diingat. 

c. Differentiation, unik dan berbeda dari kota-kota lainnya. 

d. Ambassodorship, menginspirasi orang untuk datang dan tinggal di kota 

tersebut. Sebuah kota yang memiliki kriteria ambassadorship 

menggambarkan kota yang baik. 

2.3.2 Citra dan Identitas Kota 

Dalam buku “Branding Tempat Membangun Kota, Kabupaten, dan Provinsi 

Berbasis Identitas”, menurut Bouilding citra tempat adalah citra jumlah seluruh 

karakteristik yang muncul di benak saat seseorang memikirkan tentang tempat 

tersebut (“..the sum of all characteristics that cme to mind when one think of the 

place”). Menurut Scott (dalam Elizur, 1987) yang dikutip dalam buku “Branding 

Tempat Membangun Kota, Kabupaten, dan Provinsi Berbasis Identitas” membagi 
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citra berdasarkan rentangnya, yaitu citra yang miskin (poor image) sampai dengan 

citra yang kaya (rich image) yang diwakili oleh model bintang (star model). 

 

Gambar 2.1 Model Star Scott 

 

 

 

 

 

Tempat miskin citra dengan                                                Tempat kaya citra dengan 

beberapa 

Satu ciri dominan  tampilan dan tiga ciri 

dominan 

 

Dalam star model, tempat yang kaya citra ditampilan dalam bentuk bintang dengan 

banyak sudut. Tempat yang miskin citra digambarkan dalam bentuk bintang yang 

hanya memiliki dua atau tiga sudut.Sedangkan tempat yang kaya citra digambarkan 

dalam bentuk memiliki beberapa ciri dominan dan memiliki banyak sudut.Star model 
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menggambarkan beragamnya citra tempat dari yang kaya citra sampai yang miskin 

citra. 

 Menurut (Avraham,2008:27) yang dituliskan dalam buku “Branding Tempat 

Membangun Kota, Kabupaten, dan Provinsi Berbasis Identitas”, model ini juga 

memberikan jalan keluar untuk mengatasi yang telah memiliki stereotip, yaitu dengan 

menambah dimensi tempat tersebut karena “semakin banyak dimensi yang dimiliki 

suatu tempat,semakin kecil kemungkinan audiens akan fokus pada aspek 

problematis”. 

 Sebuah kota pada dasarnya membutuhkan citra dikarenakan 2 (dua) alasan, 

yaitu kota sebagai entitas politik dan ekonomi. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, 

kota harus mampu membuat pelaku bisnis dan investor masuk dan tertarik untuk 

berusaha dan menanamkan modalnya. Kota juga harus mampu menarik hati turis 

untuk datang berkunjung dan membelanjakan uangnya. Sebagai sebuah entitas 

politik, kota wajib melakukan diplomasi public selain juga mendukung promosi 

produk yang dihasilkannya. Seperti halnya (Rainisto, 2003) dalam buku Branding 

Tempat Membangun : Kota, Kabupten, dan Provinsi Berbasis Identitas menjelaskan 

selain itu sebuah kota juga harus mampu mempertegas identitas dan meningkatkan 

harkat yang dimiliki oleh warganya. Citra positif yang dimiliki sebuah kota akan 

menjadi semacam jaminan bagi pelaku bisnis dan investor dan juga pemasukan 

pendapatan bagi daerah tersebut. 
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2.4 Komunikasi dan Pembangunan. 

 Komunikasi pada hakekatnya tidak hanya menjelaskan tentang definisi 

komunikasi pada mass media.Melainkan komunikasi juga erat kaitannya dengan 

pembagunan.Dalam membangun daerah sangat diperlukan komunikasi sebagai 

penghubung dalam pembangunan agar pembangunan yang dilaksanakan berjalan 

dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan.Dalam sebuah Gerakan Sosial yang 

dimana gerakan sosial ini merupakan media untuk mengenalkan daerah juga 

memerlukan komunikasi yang tentu saja membangun dari daerah tersebut.Menjalin 

komunikasi dengan masyarakat ataupun antar masyarakat merupakan salah satu 

elemen dari komunikasi dalam pembangunan. 

 Dalam buku yang dituliskan oleh (Depari dan MacAndrews.2006), Wilbur 

Scharamm menguraikan secara tepat, peranan mass media dalam pembangunan 

nasional.Wilbur menjabarkan ada tugas dan peranan yang dapat dilakukan oleh mass 

media dalam pembangunan nasional, dan ada yang tidak dapat dilakukan.Peranan 

utama yang dapat dilakukan mass media dalam pembangunan adalah membantu 

memperkenalkan perubahan sosial. Dalam hal ini mass media dapat dimanfaatkan 

untuk merangsang proses pengambilan keputusan, memperkenalkan usaha 

modernisasi, serta menyampaikan pada masyarakat program pembangunan Nasional. 

 Dalam beberapa hal, menurut Schramm, mass media tidak dapat berperan 

secara langsung, melainkan harus didukung oleh komunikasi antara pribadi supaya 

pesan-pesan yang disampaikannya dapat diterima dengan baik oleh yang 
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bersangkutan.Scrhamm juga menunjukkan keterbatasan yang ada pada mass media 

dalam menjalankan perannya bagi kepentingan pembangunan nasional. 

 Peranan mass media dalam pembangunan nasional adalah sebagai agen 

pembaru (agent of social change). Mass media berperan dalam hal membantu 

mempercepat proses peralihan masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang 

modern. Khususnya peralihan dari kebiasaan-kebiasaan yang menghambat 

pembangunan ke sikap baru yang tanggap terhadap pembaharuan demi 

pembangunan. Mass media merupakan jembatan antara pemerintahan dan masyarakat 

dalam informasi pembangunan yang akan dan telah dilaksanakan. Ini berarti dalam 

pembaharu mass media sangat berperan penting dalam melakukan perubahan, 

terutama pada masyarakat. 

 Jenis perubahan yang diinginkan oleh sebagian besar bangsa adalah 

perubahan yang lebih cepat dan lunak tanpa dipaksakan. Pembangunan diharapkan 

terlaksana secara sukarela dimana setiap individu mengambil bagian didalamnya dan 

informasi tentang pembangunan diterima secara merata. Sikap paksaan dalam 

pembangunan diganti oleh sikap membujuk dan memberikan kesempatan partisipasi 

pada setiap anggota masyarakat; di samping itu arus informasi ditingkatkan (Depari 

dan MacAndrews.2006) 

Dalam melaksanakan komunikasi pembagunan, ada beberapa elemen yang harus 

diperhatikan di dalamnya. Berikut elemen-elemen yang harus diperhatikan : 
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2.4.1  Elemen Komunikasi Pembangunan 

a. Kaitan Budaya 

 Organisasi sosial adalah suatu kesatuan masyarakat yang mana saling 

berhubungan satu sama lain dalam perubahan diri dari suatu bagian yang akan 

menimbulkan perubahan di bagian yang lain, perubahan pada setiap aspek dari 

sikapnya. Jika berbicara soal perubahan sosial maka berbicara mengenai perubahan 

apa yang akan dibawa pada masyarakat. Agar pelaksaan pembaharuan dapat 

dilaksanakan, penting sekali pengenalan budaya degan baik serta pengertian terhadap 

pla-pola hidup tertentu sebagian dari perubahan. 

b. Hubungan Antarkelompok 

 Hubungan antara kelompok merupakan keharusan yang harus diperhitungkan 

dalam membuat perubahan sosial. Sekalipun individu yang merubah, namun individu 

ini hidup dalam kelompok, bekerja dan bemain dalam kelompok.Diskusi dalam 

kelompok pun sangatlah penting. Tanpa memberikesempatan untuk berdiskusi serta 

menjadikan seluruh kelompok terlibat pada usaha-usaha perubahan, tidak akan 

mencapai hasil yang diharapkan. Partisipasi dalam kelompok merupakan kekuatan 

dalam pengambilan keputusan merupakan unsur pokok (kekuatan) yang mempercepat 

dan memperlancar perubahan sosial dimana norma-norma kelompok terlibat di 

dalamnya. 

 



29 
 

c. Modernisasi Tenaga-tenaga Kerja  

 Perubahan sosial menuntut dalam tingkat-tingkat tertentu adanya keahlian-

keahlian khusus yang harus dididik. Bagi masyarakat negara-negara sedang 

berkembang yang sedang membangun teknologinya, akan mendapatkan kesulitan 

untuk medapatkan keahlian yang dituntut pembangunan dengan segera. Dalam hal 

ini, setiap perubahan sosial membutuhkan tenaga kerja yang terarah. 

 

d. Implikasi Bagi Mass Media 

 Mass media kurang berperan apabila digunakan tanpa pengetahuan yang 

cukup mengenai budaya setempat dimana pembaharuan akan dilakukan. Hal ini, 

mengingat mass media mencakup daerah yang luas sekali dan diaplikasikan dari jarak 

yang jauh serta kurang mendapat respon dari audience.Untuk mengetahui batas yang 

tegas antara di mana media dapat berperan sepenuhnya dalam pembangunan dan di 

mana mereka hanya berperan apabila didukung oleh komunikasi antar pribadi, 

merupakan masalah yang harus ditentukan sendiri oleh negara sedang berkembang 

sebelum mereka memutuskan untuk menggunakan media komunikasi 

modern.Menyatakan bahwa ada keterbatasan dalam efektivitas peranan media dalam 

pembangunan nasional bukanlah berarti mengecilkan peranan media itu sediri.Tugas 

komunikasi dalam perubahan sosial dan dalam rangka pembangunan nasional terdiri 

atas 3 bagian.Pertama, menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai 

pembangunan nasional.Kedua, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk 
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mengambil bagian secara aktif dalam proes pengambilan keputusan.Ketiga, tenaga-

tenaga kerja yang dibutuhkan harus dididik. 

e. Hal-hal Yang Dapat Dilakukan Media 

 Media memiliki kemampuan untuk memberikan informasi-informasi secara 

efektif dan tepat, sehingga secara pasti media akan mampu membuktikan peranannya 

melayani tugas-tugas pembangunan bagi negara-negara sedang berkembang. 

 

f. Mass Media Dapat Memperluas Cakrawala Pemikiran 

 Media memiliki kekuatan yang dapat menyihir karena kemampuannya 

membuat seseorag melihat dan mengetahui tempat-tempat yang beum pernah 

dikunjunginya serta mengenal orang-orang yang belum pernah ditemuinya. Media 

memiliki kekuatan pembebas atau demokrasi, sebab ia memutuskan ikatan-ikatan 

jarak, isolasi, serta mampu menghubungkan masyarakat tradisional dengan 

“masyarakat baru”, dimana masa depan yang lebih baik telah menanti mereka. 

g. Mass Media Dapat Memusatkan Perhatian 

Melalui media, seorang pemuka masyarakat atau pemimpin akan mampu 

menyebar luaskan gagasan-gagasan mereka tentang pembangunan pada setiap 

masyarakat sehingga masyarakat memperoleh kesempatan untuk memikirkan serta 

mendiskusikan gagasan-gagasan tersebut. 
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h. Mass Media Mampu Menumbuhkan Aspirasi 

 Media mampu menumbuhkan aspirasi sebagaimana dinyatakan oleh Daniel 

Lerner ketika radio Cairo menjangkau desa-desa terpencil, “melalui aspirasi-aspirasi 

pribadi yang dibutuhkan , hampir seluruh ide dapat diwujudkan karena didukung 

masyarakat”. Tanpa aspirasi yang meningkat, tanpa merangsang masyarakat bekerja 

untuk hidup yang lebih baik, akan sulit sekali mewujudkan pembangunan. Maka dari 

itu mass media bertugas untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang nantinya 

juga akan berfungsi untuk proses pembangunan. 

i. Media Mampu Menciptakan Suasana Membangun 

 Kita dapat menyimpulkan bahwa melalui peranan media menyebarluaskan 

informasi pada masyarakat negara sedang berkembang ia dapat memperluas 

cakrawala pemikiran serta membangun empati ; memusatkan perhatian pada 

persoalan-persoalan serta tujuan-tujuan pembangunan; menumbuhkan aspirasi pribadi 

serta bangsa, semuanya ini dapat dilasanakan sendiri oleh media. 

j. Mass Media Mampu Mengembangkan Dialog Tentang Hal-hal Yang 

Berhubungan Dengan Masalah-Masalah Politik 

Dalam perumusan kebijaksanaan politik harus mengetahui dengan jelas 

keinginan serta 

harapan masyarakat desa sehingga akan memperhitungkan pada waktu menentukan 

kebijaksaan baru yaitu di bidang politik. Karena dengan mengabaikan mass media, 

akan mustahil jika mampu melaksankan pembangunan, khususnya di bidang politik. 
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k. Mass Media Mampu Mengenalkan Norma-norma Sosial 

 Bagi masyarakat modern, sebagian besar tugas-tugas penyampaian 

dilaksanakan oleh media. Media akan memberitahukan hal-hal yang serius yang harus 

diketahui oleh masyarakat. Apabila norma-norma sosial baru tidak diketahui oleh 

umum seperti halnya di negara-negara sedang berkembang, maka sebagian tugas 

media adalah memperluas serta mengenalka norma-norma tersebut.Oleh sebab itu 

sangatlah mungkin untuk menumbuhkan norma-norma yang berhubungan dengan 

pembentukan perilaku pembangunan melalui media. 

l. Mass Media Mampu Menumbuhkan Selera 

 Kekuatan utama media terletak pada kemampuan media mempercepat proses 

komunikasi antara pelaku dalam media dengan masyarakat, sehingga berpengaruh 

dalam pembentukan selera. Negara yang sedang berkembang dapat memanfaatkan 

peranan media ini untuk membina rasa (sense) dan menumbuhkan kebangssaan 

melalui acara-acara kesenian-kesenian nasional. Secara psikologis setiap suku bangsa 

akan merasa dekat satu sama lain, walaupun secara fisik ereka jauh, karena jarak 

tersebut dapat dijembatani oleh media. 

m. Mass Media Mampu Merubah Sikap Yang Lemah Menjadi Sikap Yang 

Lebih Kuat 

 Media akan menyampaikan informasi melalui saluran pengaruh-pengaruh 

pribadi para pemuka atau pemimpin masyarakat. Media sendiri mampu meningkatkan 

status serta mengenakan norma-norma, memperluas dialog politik serta membentuk 
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selera. Apabila sikap masyarakat lemah menghadapi perubahan, maka media mampu 

merubah sikap tersebut menjadi sikap yang kuat, tentu saja hal ini tidak terlepas dari 

pengaruh pribadi para pemuka masyarakat. 

n. Mass Media Sebagai Pendidik 

Mass media juga berfungsi sebagai pendidik.Disini media membuktikannya 

melalui kemampuannya dalam bidang pendidikan orang-orang dewasa serta 

pemberantasan buta huruf. 

 

2.4.2 Situasi Media Di Dunia Berdasarkan Generasinya 

 Media dalam masanya terus mengalami perkembangan.Perkembangan dari 

generasi ke generasi terus mengalami perubahan. Hal ini telah dijelaskan dalam buku 

“Peranan Komunikasi dan Pembangunan” yang ditulis  oleh Equard Depari dan Colin 

MacAndrews. 

Media generasi pertama 

Peta, tulisan-tulisan, gambar-gambar, pameran model-model, kapur tulis dan 

sebagainya merupakan media pendidikan generasi pertama.Karena pada media 

generasi pertama tidak membutuhkan mesin-mesin ataupun listrik dalam 

penggunaanya.Pada umumnya di negara yang sedang berkembang, banyak yang 

tersedia untuk mendukung media, walaupun tak sepenuhnya. 
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Media generasi kedua 

Buku-buku teks tercetak, buku-buku kerja dan sebagainya yang penerbitannya 

banyak bergantung pada mesin cetak, sehingga mampu mengkomunikasikan secara 

mudah dan murah apa yang ditulis atau digambar pengarangnya ini merupakan media 

generasi kedua. Selama lebih dari 300 tahun media ini telah digunakan sebagai alat 

pendidikan. 

Media generasi ketiga 

Fotografi, slider, film, rekaman, radio, televise yang bergantung pada pemanfaatan 

mesin-mesin dalam proses komunikasinya melalui penglihatan dan pendengaran, atau 

penglihatan saja dan pendengaran saja, merupakan elemen pada komponen media 

generasi ketiga. 

Media generasi keempat 

Dari penjelasan diatas media dari generasi ke generasi menunjukkan apa yang dapat 

dilakukan oleh media dalam pendidikan dan latihan, serta membedakan mana peranan 

media sebagai penyampai informasi.Yang penting kita ketahui adalah media telah 

berperan sebagai alat pendidikan, maka peranan media selanjutnya adalah 

mengembangkan kesempatan-kesempatan pendidikan dan latihan.Misalnya, apabila 

suatu lembaga memutuskan untuk mengadakan modernisasi pertanian, radio, dan 
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media tercetak dapat berperan dalam meluaskan informasi-informasi bagi latihan-

latihan praktis. 

2.4.2 Strategi Komunikasi Pembangunan 

Menurut AED (1985) yang dituliskan dalam buku (Ardianto dan Harun, 2011) 

“Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial”, ada empat strategi komunikasi 

pembangunan yang telah digunakan selama ini, yaitu : 

1. Strategi-strategi berdasarkan media (media-based strategies) 

2. Strategi-trategi desain instruksional 

3. Strategi-strategi partisipatori 

4. Strategi-strategi pemasaran 

Strategi Berdasar Media : Para komunikator yang menggunakan strategi ini biasanya 

mengelompokkan kegiatan mereka di sekitar medium tertentu yang mereka sukai. 

Strategi ini merupakan teknik yang paling mudah, paling popular, dan yang paling 

kurang efektif penggunaannya. 

Strategi Desain Instruksional : Yang menggunakan strategi ini pada umumnya adalah 

para pendidik. Mereka fokus pada strategi pembelajaran individu-individu yang 

dituju sebagai suatu sasaran yang fundamental.Strategi pada kelompok ini, 

medasarkan diri pada teori-teori belajar formal, dan berfokus pada pendekatan sistem 

untuk pengembangan bahan-bahan (material) belajar.Berkat keikutsertaan kalangan 

pendidikan tersebut di lapangan kegiatan ini, banyak pemahaman yang diperoleh 
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mengenai evaluasi formatif, uji coba, desain program berjenjang (sequenced program 

design) dan sebagainya. 

Strategi Partisipasi :Dalam strategi partisipasi ini, prinsip – prinsip penting dalam 

mengorganisasi kegiatan adalah kerja sama komunitas dan pertumbuhan pribadi. 

Yang dipentingkan dalam strategi ini bukan pada berapa banyak informasi yang 

dipelajari seseorang melalui program komunikasi pembangunan, tetapi lebih kepada 

pengalaman keikutsertaan sebagai seseorang yang sederajat dalam proses berbagai 

pengetahuan atau keterampilan.  

Strategi Pemasaran : strategi ini tumbuh sebagai suatu strategi komunikasi yang 

sifatnya paling langsung dan terasa biasa. “kalau anda dapat menjual pasta gigi, 

mengapa tidak dapat menjual kesehatan, pertanian, dan keluarga berencana?” itulah 

prinsip social marketing yang menjadi pegangan strategi ini. 

2.4.3 Fungsi Komunikasi Pembangunan 

Dalam buku yang dituliskan oleh (Ardianto dan Harun, 2011) karyanya yang 

kini tergolong klasik, Schramm (1964) merumuskan tugas pokok komunikasi dalam 

suatu pembangunan sosial dalam rangka pembangunan nasional, yaitu : 

1. Menyampaikan kepada masyarakat, informasi tentang pembangunan nasional 

agar mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, 

kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-saranan perubahan, dan 

membangkitkan aspirasi nasional. 
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2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat utuk mengambil bagian secara 

aktif dalam proses pembuatan keputusan, memeprluas mengenai perubahan, 

memberi kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin 

dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi 

yang berjalan lancer dari bawah ke atas. 

3. Mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan-pembangunan, sejak 

orang dewasa, hingga anak-anak, sejak pelajaran baca tulis, hingga 

ketrampilan teknis yang mengubah hidup masyarakat. 

2.4.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 

Didalam melakukan proses pembangunan dan pembaruan yang terus menerus 

ke arah pada keadaan yang lebih baik, diperlukan beberapa hal yang merupakan 

faktor utama dari jalannya suatu proses pembangunan tersebut (Muslimin, 2010) 

Faktor utama tersebut, adalah : 

1. Perlunya partisipasi masyarakat dalam membangun. Pembangunan harus 

berdasarkan pada kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat, 

program-program yang dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat, dan 

juga masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses menyejahterakan 

masyarakat. Jadi pattisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan bukan 

saja sebagai suatu alat untuk berhasilnya pembangunan, tetapi juga 

merupakan tujuan sendiri. 

2. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembangunan. Keterlibatan rakyat dalam 

pembangunan dapat terlaksana dalam bentuk/tahap sebagai berikut : 
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a. keterlibatan dalam proses peentuan arah, strategi dan kebijaksanaan 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. 

b. Keterlibatan dalam pelaksaan kegiatan pembangunan. Kegiatan yang 

dilaksanakan berupa kegiatan yang produktif yang mendukung jalannyan 

mobilisasi sosial. 

c. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara 

berkeadilan. Masyarakat harus terlibat dalam memetik dan menikmati 

hasil-hasil pembangunan. 

d. Keterlibatan dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Massyarakat 

harus secara langsung ikut membersihkan atau memperbaki suatu 

bangunan. 

3. Adanya streategi dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan. Strategi dan usaha-usaha yang dapat diharapkan dapat 

menumbuhkan partisipasi rakyat, diantaranya adalah : 

a. orientasi isi rencana pembangunan. Apabila rencana pembanguna tersebut 

berorientasi kepada kepentingan masyarakat, maka keterlibatan masyarkat 

dapat diharapakan terlaksana dengan baik. 

b. Proses penyusunan rencana pembangunan. Dalam proses penyusunan 

rencana pembangunan hal yang perlu diperhatikan adalah konsultasi, hal 

ini agar mendapat partisipasi dan dukungan dalam pelaksana. 

c. Komunikasi dalam proses pembangunan. Gagasan-gagasan, kebijaksanaan 

dan rencana hanya akan mendapat dukungan, bila diketahui siapa saja 

yang terlibat dalam proses pembangunan. 
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2.5 Landasan Teori 

2.5.1 Teori Difusi Inovasi (Diffusion of Innovations)  

Dalam Venus (2004) teori difusi inovasi menjelaskan bagaimana inovasi 

tertentu berkembang dan diadopsi oleh masyarakat. Teori ini berguna dalam 

menganalisis kolaborasi yang tepat antara penggunaan komunikasi massa dan 

komunikasi antarpribadi untuk membuat masyarakat mengadopsi suatu produk, 

perilau, atau ide tertentu yang dianggap baru (inovasi). Menurut teori ini, saluran 

komunikasi yang paling efektif  yang dapat digunakan untuk menyampaikan ide-ide 

serta penemuan baru adalah opinion leaders dan jaringan sosial dalam kelompok 

masyarakat. Sebuah inovasi akan dapat diadopsi secara maksimal oleh masyarakat 

dengan menggunakan two-step flow communication. Langkah pertama adalah 

transmisi informasi melalui media kepada khalayak massa, selanjutnya adalah 

validasi pesan oleh orang yang dihormati oleh khalayak tersebut. Melalui media 

massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi 

kepada khalayak luas. Jadi, ada kolaborasi antara media massa dan kontak 

antarpribadi.  

Menurut Rogers (1983) ada 4 elemen dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) 

elemen pokok. Berikut 4 elemen yang melengkapi teori difusi inovasi, diantaranya: 

 Inovasi 

Inovasi dapat diartikan sebagai gagasan,  ide atau tindakan untuk menciptakan 

sesuatu yang  dianggap  baru  oleh  seseorang. Dalam bahasan ini inovasi dapat 
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dikatakan sebagai suatu hal yang baru atas dasar bagaimana pandangan orang 

mengatakan bawa ide gagasan, atau tindakan itu merupakan hal yang baru. 

 Saluran Komunikasi 

Suatu inovasi dapat diadopsi oleh seseorang apabila inovasi tersebut 

dikomunikasikan atau di sampaikan kepada orang lain. Saluran komunikasi yang 

dimaksud disini juga disesuaikan dengan siapa yang dituju dari inovasi tersebut. Jika 

inovasi ditujukan kepada masyarakat secara luas maka saluran yang digunakan tentu 

saja saluran komunikasi masa. Jika yang dituju individu maka saluran yang 

digunakan adalah saluran komunikasi personal. 

 Jangka Waktu 

Jangka waktu merupakan suatu dimensi waktu yang dimulai  dari proses inovasi itu 

dikomunikasikan atau disampaikan kepada seseorang sampai kepada keputusan untuk 

mengadopsi inovasi tersebut. 

 Sistem sosial 

Sistem sosial merupakan kumpulan unit-unit sosial yang membentuk suatu ikatan 

dalam kehidupan sosial. Sistem sosial terdiri atas unit-unit yang memiliki perbedaan 

secara  fungsional namun terikat atas tujuan yang dikeendaki bersama. Sistem sosial 

ini kiranya menjadi sasaran bagi sebuah inovasi dan merekalah yang menjadi pihak 

yang menerima maupun menolak suatu inovasi. 
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2.6       Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang komunikasi city branding sebelumnya pernah dilakukan 

oleh Tri Utami Kartikasari (2012) yang mengangkat judul “Strategy Integrated 

Marketing Communication Dalam Membangun City Branding Kota Wisata Batu”. 

Yang hasilnya menunjukkan bahwa langkah strategi komunikasi pemasaran yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu antara lain penentuan 

segmentasi sasaran, menentukan tujuan dan bentuk kombinasi komunikasi 

pemasaran, menentukan isi pesan dan penentuan media, selanjutnya baru 

mengimplementasikan strategi tersebut, serta terakhir melakukan evaluasi. Penelitian 

ini disimpulkan bahwa strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh dinas 

pariwisata dan kebudayaan kota batu berjalan secara integrasi. Dikatakan demikian 

karena strategi ini menggunakan beberapa bauran komunikasi untuk menyampaian 

satu pesan yang sama yaitu keberadaan kota batu sebagai kota wisata. Namun 

pelaksanaannya belum secara maksimal, jika dilihat dari saluran komunikasi yaitu 

media publikasi dan promosi yang digunakan kurang bisa menjangkau seluruh 

segmentasi.Media website juga kontennya kurang update. Dari penelitian yang 

dilakukan oleh Tri Utami Kartikasari merekomendasikan agar dinas tersebut 

melakukan identifikasi segmentasi pasar lebih spesifik untuk memudahkan penentuan 

strategi, selain itu saluran penyampaian pesan diperimbangkan lebih lanjut dan 

memilih media yang paling tepat agar bisa diterima dan mendapat respon dari target 

audience. 
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Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Tri Utami Kartikasari (2012) 

tidak menggunakan kampanye sosial sebagai media city branding, sedangkan peneliti 

menggunakan kampanye sosial sebagai media city branding di dalam penelitiannya. 

Dalam penelitian Tri Utami Kartikasari (2012) merupakan jenis penelitian yang 

tujuannya mengidentifikasi segmentasi pasar lebih spesifik untuk memudahkan 

penentuan strategi dari Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kota Batu untuk 

membangun city branding Kota Batu, selain itu penentuan media yang paling tepat 

agar bisa diterima dan mendapat respon dari target audience, sedangkan peneliti 

memiliki tujuan pola strategi media komunikasi seperti apa yang akan dilakukan oleh 

kampanye sosial I Love Trenggalek dalam upaya berkontribusi, membangun city 

branding Trenggalek. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tri Utami 

Kartikasari (2012) dengan peneliti ialah sama-sama mengarah pada bagaimana cara 

membangun city branding pada sebuah daerah. 




