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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Periklanan saat ini merupakan suatu bagian yang tidak terlepas dari kehidupan 

masyarakat, baik dalam kehidupan ekonomi maupun kehidupan sosial mereka. 

Jefkins mendefiniskan periklanan sebagai pesan–pesan penjualan yang paling 

persuasif yang diarahkan kepada calon pembeli yang paling potensial atas produk 

atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya.1 Melalui iklan orang 

dapat memberikan atau memperoleh informasi mengenai produk atau jasa yang 

dibutuhkan. Apa lagi pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini dimana 

persaingan dalam dunia usaha semakin ketat hingga iklan dipandang sebagai suatu 

alat yang dapat meningkatkan daya saing dalam menunjang keberhasilan 

pemasaran. Untuk dapat menjalankan fungsi pemasaran, maka apa yang harus 

dilakukan dalam kegiatan periklanan tentu saja harus lebih dari sekedar 

memberikan informasi kepada khalayak.2 Sebagai konsumen, kita adalah sasaran 

iklan yang hadir hampir setiap waktu dari kehidupan kita. Jadi, pada akhirnya iklan 

merupakan bagian yang mau tidak mau tidak akan terlepas dari kehidupan 

masyarakat. 

                                                           
1Jefkins, Frank. 1996. Periklanan (Alih Bahasa: Drs. Haris Munandar). Jakarta: Erlangga. hal. 5. 
2Ibid. hal. 15 
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Menurut Moriarty periklanan adalah soal penciptaan pesan dan 

mengirimkannya kepada orang dengan harapan orang itu akan bereaksi dengan cara 

tertentu.3 Reaksi terhadap iklan berlangsung baik secara positif maupun negatif. 

Jika khalayak bereaksi sebagaimana yang dikehendaki pengiklan dan merespon 

iklan itu dengan baik maka iklan itu dianggap telah efektif. Tujuan iklan adalah 

berusaha untuk menarik minat khalayak terhadap suatu produk atau pun jasa 

melalui berbagai strategi. Strategi–strategi inilah yang nantinya dapat 

mempengaruhi pemilihan dan keputusan khalayak dalam membeli barang atau pun 

jasa. 

Untuk dapat mendukung penyebaran informasi dan pesan terhadap khalayak, 

maka iklan membutuhkan suatu media. Karena tanpa dukungan media, iklan 

sebagai salah suatu proses komunikasi tidak dapat menjalankan fungsinya dengan 

baik. 

Pesan yang telah dipersiapkan melalui iklan akan mendapatkan dampak besar 

bagi masyarakat dengan beragam media yang tersedia. Salah satunya adalah media 

luar ruang yakni papan iklan atau billboard. Menurut Rhenald Kasali industri 

media luar ruang adalah suatu industri media yang melibatkan banyak tenaga 

spesialis seperti bina usaha, perizinan, teknik pemasangan (termasuk pemilihan 

lokasi yang tepat), serta perawatan atau pengawasan. 4 

                                                           
3Moriarty, Sandra, Nancy Mitchell, William Wells. 2011.  Advertising. Jakarta:  Kencana Prenada Media 

Group. hal. 6.   
4Kasali, Rhenald. 2007. Manajemen Periklanan Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Jakarta: Pustaka 

Utama Grafiti. hal. 133. 
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Selanjutnya Kasali menjelaskan bahwa industri media luar ruang tersebut juga 

melibatkan ahli-ahli kontruksi, teknik sipil, arsitektur, pertamanan, elektronika dan 

komputer, artis desainer, teknik listrik (instalatir), dan sebagainya.5 Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa saat ini industri papan iklan telah berkembang pesat dan 

menjadi industri yang menggabungkan teknologi dari berbagai bidang untuk 

kepentingan tujuan periklanan. Namun industri media luar ruang yang banyak 

melibatkan berbagai pihak tersebut tidak dapat dilepaskan dari pentingnya strategi 

Public Relations (PR) pihak yang akan menggunakan media luar ruang. 

Berdasarkan tujuan, iklan dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis. Menurut tujuan 

iklan Widyatama membagi atas 2 jenis, yaitu iklan komersial dan iklan non 

komersial. Iklan komersial atau iklan bisnis bertujuan mendapatkan keuntungan 

ekonomi, utamanya peningkatan penjualan. Sedangkan jenis iklan non komersial 

atau iklan layanan masyarakat adalah iklan yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi, mempersuasi atau mendidik khalayak.6 

Iklan non komersial atau iklan layanan masyarakat bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan sosial. Keuntungan sosial yang dimaksud adalah 

penambahan pengetahuan, kesadaran sikap dan perubahan perilaku masyarakat 

terhadap masalah yang diiklankan, serta mendapatkan citra baik di mata 

masyarakat.7 Di dalam iklan layanan masyarakat isi pesan yang biasa disampaikan 

                                                           
 
5Ibid. hal. 133 
6Widyatama, Rendra. 2007. Pengantar Periklanan. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. hal. 102,104. 
7Ibid. hal. 104 
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berupa informasi–informasi publik yang bertujuan untuk mengajak khalayak 

melakukan suatu kebaikan yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat 

dan tidak bertentangan dengan ketentuan normatif. Selain itu iklan layanan 

masyarakat diharapkan akan mampu mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat 

demi peningkatan kualitas hidup. 

Menurut Ferbey, billboard adalah salah satu media yang paling banyak 

digunakan oleh para pengiklan karena dapat dengan mudah dilihat visualnya, 

kemampuannya yang dapat menampilkan sesuatu, serta dapat menciptakan kesan 

atau ingatan khalayak melalui warna–warna yang kontras dan mencolok. 8Jadi, 

billboard mempunyai pengaruh yang lebih besar sebagai media beriklan jika 

dibanding dengan media cetak lainnya. 

Kecenderungannya, iklan layanan masyarakat diselenggarakan oleh lembaga 

publik. Dalam meningkatkan layanan masyarakatnya Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah menerapkan suatu sistem dan strategi kreatif untuk menyebarkan suatu 

informasi yang tepat dan efisien mengenai informasi tertentu terhadap masyarakat 

luas. Realisasinya dalam suatu kampanye periklanan layanan masyarakat yang 

dirancang dan dibuat secara sistematis dan dapat diterima oleh masyarakat atau 

khalayak sasarannya. Bentuk publikasi informasi dan pengetahuan dilakukan 

melalui media papan reklame.  

                                                           
8AD Ferbey dalam Awal Ramdani. 2009. “Strategi Penentuan Spot (Titik) Billboard Iklan Layanan 

Masyarakat Tentang Spektrum Frekwensi Radio Depkominfo Di Provinsi Banten Tahun 2007-2008.” 

Skripsi: Universitas Mercu Buana. hal. 4. 
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Untuk lebih mengefektifkan kampanye periklanan tersebut, Pemerintah 

Provinsi Jateng melakukan suatu program kampanye periklanan yang dapat 

tersosialisasikan serta dapat dimengerti masyarakat menggunakan media luar ruang 

papan reklame. Media ini dipandang sebagai salah satu media yang paling tepat 

dalam penyebaran informasi secara efektif dan efisien terhadap khalayak.   

Selebritis sebagai pendukung (endorser) dalam suatu kampanye periklanan 

sudah tidak asing lagi ditemui. Penggunaan selebritis sebagai model dalam iklan 

tertentu dianggap dapat menarik perhatian konsumen akan produk yang diiklankan. 

Menurut Shimp daya tarik bukan hanya daya tarik fisik, tetapi meliputi sejumlah 

karakteristik yang dapat dilihat khalayak dalam diri pendukung yakni: kecerdasan, 

sifat-sifat pribadi, gaya hidup, keatletisan postur tubuh dan sebagainya. Sekarang 

ini banyak konsumen yang mudah mengidentifikasikan diri dengan para model 

iklan.9 

Dalam masyarakat masih memandang Gubernur sebagai pejabat publik yang 

dapat dijadikan panutan. Guna mengisi media iklan luar ruang ini, selain isi pesan 

yang ditampilkan juga penggunaan figur Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

sebagai model iklan. Dengan menggunakan figur Gubernur atau pejabat publik 

sebagai model iklan secara tidak langsung akan memberikan nilai tambah. Iklan 

dengan menggunakan popularitas endorser memiliki peluang untuk lebih diingat 

                                                           
9Shimp, Terence A. 2003.  Periklanan Promosi Dan Aspek Tambahan Komunikasi Terpadu, Edisi ke-5 

jilid 1. Jakarta: Erlangga. hal. 468. 
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daripada yang tidak menggunakan endorser (model iklan). Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan masyarakat sudah mengenal atau familiar dengan nama model iklan 

tersebut. Akan tetapi penggunaan figur pejabat publik ini bukan untuk yang 

pertama kalinya. Bibit Waluyo saat menjabat Gubernur Jawa Tengah periode 2008-

2013 juga pernah menjadi model dalam iklan luar ruang. Tujuannya agar sosialisasi 

program–program pemerintah dapat diterima dengan baik melalui iklan media luar 

ruang yang menggunakan figur Ganjar Pranowo. 

Dalam pengamatan peneliti, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sejak 

tahun 2013 hingga 2016 telah dijadikan model iklan layanan masyarakat di media 

luar ruang untuk berbagai tema. Seperti tema peringatan Hari Bahasa Ibu 

Internasional, Peringatan Hari Olahraga Nasional, Hari Perhubungan Nasional. 

Ada juga tema guna menyampaikan pesan tertentu seperti Keluarga Berencana, 

Keluarga Berkarakter. 

Oleh karena itu, penelitian ini ingin menganalisis lebih jauh mengenai strategi 

Public Relations (PR) yang diterapkan Humas Pemerintah Provinsi Jateng 

mengenai iklan layanan masyarakat dengan menggunakan Gubernur Jawa Tengah 

Ganjar Pranowo sebagai model iklan media iklan luar ruang sejak pelantikan 

sebagai Gubernur di tahun 2013 hingga tahun 2016. 
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1.2 Rumusan Permasalahan 

Bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan strategi Public 

Relations (PR) dengan menggunakan Gubernur Jawa Tengah sebagai model iklan 

di media luar ruang sejak tahun 2013 hingga tahun 2016? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui strategi Public Relations (PR) yang dilakukan Pemprov 

Jateng dengan menggunakan Gubernur Jawa Tengah sebagai model iklan di 

media luar ruang sejak tahun 2013 hingga tahun 2016.  

2. Melakukan analisis akan hambatan dan solusi yang ditempuh oleh Humas 

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan strategi PR. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada perkembangan ilmu 

komunikasi khusunya dalam bidang ilmu periklanan, bagaimana cara beriklan 

di media luar ruang dan strategi apa yang digunakan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pengiklan khusunya 

bagi perencana iklan dalam hal ini adalah Pemprov Jateng sehubungan dengan 

strategi pemanfaatan iklan luar ruang. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata–kata tertulis atau lisan dari orang–orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (1989:9) 

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia 

baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.10 

Ahli lainnya, Denzin dan Lincoln (1987) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada.11 Sedangkan menurut Moleong penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

lain-lain secara holistik. Dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata–kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah.12 

                                                           
10 Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hal. 3. 
11Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. hal. 5. 
12Ibid. hal. 6 
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Dengan pemaparan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bergantung dari 

pengamatan pada manusia, yang melibatkan berbagai metode untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.  

Lincoln dan Guba (1985) mengulas 10 (sepuluh) buah ciri penelitian kualitatif 

yang salah satunya adalah ciri deskriptif. Pengertian dari deskriptif adalah data 

yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka. Hal itu 

disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang 

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 

Peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam 

bentuk aslinya. Hal ini hendaknya dilakukan seperti orang merajut sehingga setiap 

bagian ditelaah satu demi satu.13 

Dengan demikian peneliti akan melakukan interpretasi secara mendalam 

terhadap data yang ditemukan. Sehingga diharapkan dapat memberi penjelasan 

yang lebih terperinci terkait penerapan strategi Public Relations (PR) Humas 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai iklan layanan masyarakat dengan 

menggunakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai model iklan media 

luar ruang. Sejak pelantikan sebagai Gubernur di tahun 2013 hingga tahun 2016.  

  

                                                           
13Ibid. hal. 11 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika 

penulisan dalam 5 Bab, yaitu: 

Bab I : Pendahuluan 

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian skripsi, manfaat penelitian skripsi, batasan penelitian skripsi, metodologi 

penelitian skripsi, dan sistematika penulisan, dan tatakala penelitian skripsi. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori apa saja yang akan digunakan untuk 

menganalisis berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I. 

Bab III : Metode Penelitian  

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam 

penelitian 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi mengenai analisis semua data dan fakta yang telah diperoleh selama 

penelitian dengan menggunakan teori yang ada dalam Bab II. 

Bab V : Simpulan dan Saran 

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan (rangkuman keseluruhan isi yang telah dibahas) 

serta saran-saran yang penulis berikan.  
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1.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dibawah menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah memiliki strategi Public Relations (PR) guna menyelenggarakan iklan layanan 

masyarakat (ILM). Iklan Layanan masyarakat dibuat dengan menggunakan media luar 

ruang atau dapat disebut juga papan iklan. Proses pembuatan iklan media luar ruang 

tersebut meliputi tema iklan yang akan dirancang, proses desain yang melibatkan 

penggunaan figur Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai model iklan media 

luar ruang yang merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh Humas Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah, penentuan titik spot pemasangan iklan, dan estimasi waktu 

pemasangan iklan. 
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