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Abstrak 

Humas pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memasarkan wilayah 
(kawasan) sehingga dapat menarik perhatian wisatawan baik dari kalangan wisatawan 
leisure maupun bisnis. Humas pemerintah daerah dapat memainkan peran internal dan 
eksternal dengan mentrasfer semangat wirausaha melalui strategi pemasaran kawasan 
(marketing places). Madura yang selama ini dikenal sebagai kawasan yang relatif tertutup 
untuk bisnis dan wisata mulai membuka diri seiring dengan era otonomi daerah dan 
beroperasinya jembatan suramadu. Riset aksi (action research) ini bersifat deskriptif 
kualitatif dengan menggunakan perspektif utama teori reinventing government, dimensi 
citra dan marketing places. Humas pemerintah daerah dikawasan Madura mulai dari 
Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep harus membuka diri, bersinergi dan 
memainkan peran strategis bersama yang berfokus kepada pembentukan destinasi Madura 
sebagai kawasan terbuka yang aman dan bersahabat untuk berbagai kepentingan. Salah satu 
tugas berat humas pemda adalah mengkomunikasikan branding Madura sebagai daerah 
yang aman untuk dikunjungi. Selain itu, humas juga dapat membuka mindset publik bahwa 
kawasan Madura adalah aman, mengikis stereotip dan prasangka negative mengenai 
kekerasan di Madura. Langkah awal bisa dimulai dengan melakukan serangkaian langkah 
taktis mulai dari sosialisasi, publikasi, seminar, optmalisasi peran masyarakat hingga 
pertemuan eksekutif memasarkan branding kawasan Madura sebagai serambi Madinah. 
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Abstract 

Public relation (PR) of local governments have a strategic role in marketing places to attract the 
attention of tourists from both leisure and business travellers. Government PR can play the strategic 
role of internal and external transfering entrepreneurial spirit to  implement the policy of marketing 
place. Madura, which is known as a closed region for business began to open area regarding with the 
era of regional autonomy and the operation of the Suramadu Bridge. This is an action research, 
analysis of descriptive qualitative and using the main theory of reinventing government, the 
dimensions of image and marketing places. Local government PR in four Madura region i.e 
Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep must open management, arrange and work together the 
strategic role focused on the formation of Madura destination as an open area, safe and friendly for 
various purposes. One of the challenging task of public relations is to communicate the Madura 
branding as a save area for visiting. Furthermore, public relations have duty to open new mindset of 
Madura as save, welcome, and peace place. They can conduct a series of action i.e socialization, 
publications, seminars, enhancing community role, and executive meeting. 

 
Kata kunci: pemasaran kawasan, humas, pemerintah daerah, Madura, riset aksi, branding 
 

mailto:surochiem@gmail.com


Pendahuluan 
 Globalisasi perdagangan dunia membawa tekanan yang ketat dalam persaingan 
antarnegara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Globalisasi yang membawa 
iklim persaingan bebas menyaratkan semua pihak untuk semakin kreatif dan agresif di dalam 
membuka pangsa pasar yang lebih luas dengan meningkatkan keunggulan baik kualitas 
maupun kuantitas. Selain itu, dalam era global, keterbukaan informasi membuat persaingan 
semakin ketat dan  semua pihak dituntut untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki 
secara maksimal sehingga dapat menjadi daya tarik bagi pasar dunia. Salah satu cara untuk 
menghadapi hal tersebut adalah dengan mengembangkan tempat atau kawasan yang 
memiliki potensi untuk dipasarkan ke tingkat global. Tempat atau kawasan yang akan 
dipasarkan tersebut harus dapat didesain dan dikelola sehingga dapat menjadi daya tarik 
bagi para penanam modal atau investor dan para pelancong (turis). Sistem pemasaran 
tempat atau kawasan yang berkempeten pada suatu kawasan baik daerah dan negara kini 
lebih dikenal dengan sebutan Marketing Places. 

Marketing Places pada dasarnya adalah strategi pemasaran dalam usaha menarik para 
investor atau penanam modal, industri, perdagangan, dan turis di sebuah kawasan (Junaidi, 
2002). Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa setiap kawasan selalu memiliki keunggulan 
yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik bagi investor dan pelancong untuk datang ke 
tempat tersebut. Memang, tidak dipungkiri selama ini seolah hanya beberapa kawasan saja 
yang potensial menjadi daerah tujuan utama bagi para investor dan para pelancong.Hal ini 
tidak saja disebabkan oleh pesona budaya, ekonomi, dan kondisi geografis sebuah kawasan 
tetapi juga dipengaruhi oleh agresivitas pemasaran dan informasi yang disampaikan kepada 
investor dan para pelancong. Pemasaran, kini menjadi garda depan bagi pengembangan 
sebuah kawasan. Berbagai bukti kini sudah dapat kita lihat bagaimana sebuah kawasan 
seperti Batam, Singapura, dan Hongkong yang merupakan sebuah kawasan yang relatif baru 
dikembangkan kini telah menjadi kawasan yang sangat prospektif dan mampu menarik 
investor dan para pelancong. 

Jika dilihat perkonsep, kegiatan Marketing Places tidak hanya terbatas  pemasaran 
kawasan dalam lingkup tertentu. Namun, Marketing Places menyakup kegiatan yang luas 
tidak sekadar terbatas wilayah geografis tertentu. Kawasan (tempat) yang dipasarkan dapat 
berupa: (Junaidi, 2002) 1) Negara (Indonesia) atau daerah propinsi (Jawa Tengah, Jawa 
Timur, dll) 2) Budaya, sejarah atau etnik dari suatu daerah (Yogya, Bali, Cirebon) 3) Kota 
metropolis/Pusat kota yang padat jumlah penduduknya (Jakarta, Surabaya) 4) Daerah yang 
mempunyai ciri khas tertentu/atribut khusus (toba, bunaken, NTB, NTT) 5) Daerah yang 
dijadikan sebagai pusat industri/rumah industri (pekanbaru, Jogja, Bandung). 

Melihat deskripsi di atas maka terbuka peluang bagi sebuah kawasan untuk 
dikembangkan melalui program Marketing Places. Sebagai sebuah produk yang akan 
dipasarkan tentu saja terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dari sebuah 
kawasan sebelum menerapkan strategi Marketing Places  adalah untuk menarik pada 
investor dan para pelancong sehingga dalam tahap awal harus dipahami terlebih dahulu 
berbagai kebutuhan dan kondisi yang diharapkan oleh para investor dan pelancong. Dalam 
tahap ini dapat didesain sebagai kawasan perdagangan, pariwisata, atau tempat tinggal. 
Kedua, pengambil kebijakan, khususnya pemeritnah harus memiliki kemauan yang kuat 
untuk menciptakan kondisi bagi pemenuhan berbagai prasarat pemasaran sebuah kawasan. 

Hingga kini banyak negara dan berbagai kota besar di Asia telah memulai untuk 
memasarkan kawasannya ke berbagai negara dengan tujuan agar lebih dikenal dan menjadi 
daya tarik bagi investor dan junjungan ke kawasan itu. Dari kegiatan ini banyak negara dan 



kota kota-besar telah merasakan dampak berupa keuntungan dengan meningkatnya 
investasi dan kunjungan ke kawasan tersebut. Mengingat kegiatan pemasaran kawasan itu 
adalah konsep yang berkelanjutan dan berdimensi masa depan maka strategi Marketing 
Places seyogyanya dapat melibatkan berbagai unsur, terutama potensi masyarakat 
setempat. Dengan demikian, diharapkan sebuah kawasan yang dipasarkan dapat senantiasa 
berkembang dengan dukungan masyarakat lokal sehingga dapat bersaing dengan kawasan 
lain dan dapat menyumbang bagi pendapatan kawasan/negara. 

Salah satu daerah di Indonesia yang sudah mulai dipasarkan di level Asia adalah 
Jogjakarta. Pemerintah Kota Jogjakarta memiliki kemauan yang kuat dan serius untuk go 
International dalam memasarkan Jogjakarta. Mereka mengandeng Indonesia Marketing 
Association (IMA) untuk mendesain strategi pemasaran Kota Jogjakarta secara terpadu. 
Jogjakarta akhirnya dapat dikenal dan memiliki peluang untuk bersaing ke tingkat 
global.Beberapa potensi yang menurut penilaian IMA layak jual itu meliputi tempat-tempat 
bersejarah (warisan dan budaya dari Keraton Jogjakarta), Candi Borobudur, makanan khas, 
kerajinan khas Jogja (Batik tulis), dari segi pendidikan (banyaknya Universitas di Jogja). Selain 
itu, yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung adalah masyarakat asli Jogja yang ramah 
tamah dan terbuka mau menerima budaya dan hasil karya (kerajinan) dari daerah lain. 

Dalam upaya untuk memasarkan Jogja go International ini, ada beberapa program 
yang dilaksanakan antara lain: 1) Menjual Branding/Logo yaitu Jogja Never Ending Asia 2) 
Sosialisasi lewat media musik (Jogja Never Ending Music) 3) Mempublikasikan Jogja lewat 
media cetak yaitu dengan membuat buku tentang warisan sejarah dan budaya leluhur 4) 
Menggalakkan pelatihan-pelatihan bagi para pejabat Pemerintah dan 5) Mengadakan 
seminar (Jogja International Dialogue) 

Upaya yang dilakukan oleh Indonesia Marketing Association  ini terbukti dapat 
mengangkat citra Jogja di Level Asia dengan menjadi salah satu pesaing kunjungan wisata di 
Indonesia selain Bali. Melihat apa yang dilakukan oleh Jogjakarta ini maka tidak menutup 
kemungkinan bagiMadura untuk menerapkan konsep dan strategi Marketing Places 
sehingga dapat bersaing dalam kancah perdagangan dunia, khususnya untuk meningkatkan 
daya atraktif bagi kawasan ini di mata investor dan pelancong.  

Pulau Madura merupakan salah satu wilayah yang ada di Provinsi Jawa timur dan 
memiliki kekhasan baik dalam aspek geografis, budaya, maupun politik. Wilayah ini sejak 
beroperasinya jembatan Suramadu menjadi wilayah yang terbuka dan terhubung secara 
langsung dengan Surabaya. Sebagai kawasan yang terhubung langsung dengan kota 
Metropolitan surabaya, Madura akan menjadi salah satu wilayah penopang yang akan bisa 
dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata dan bisnis. Namun, tantangan untuk 
membuka Madura kepada para investor tidaklah mudah. Banyak hal yang menjadi masalah 
di Madura yang menuntut para pemangku kebijakan dan masyarakat madura untuk dapat 
mengejar ketertinggalan dan pembangunan dengan kawasan lain. Humas pemerintah 
daerah di Madura memegang peranan penting dalam mengkomunikasikan potensi madura 
dan keunggulannya sehingga Madura dapat dikenal sebagai wilayah yang menarik untuk 
investasi dan kunjungan wisata.  

Adapun rumusan masalah dalam riset ini adalah bagaimana desain aksi yang bisa 
dilakukan oleh humas pemda di kawasan Madura dalam memasarkan kawasan Madura 
kepada masyarakat luas melalui branding kawasan.Tujuan dari riset ini adalah adanya aksi 
pemasaran kawasan Madura secara terpadu yang dilakukan humas pemda dikawasan 
Madura dengan bersinergi dengan berbagai stakeholders. Riset ini dapat menjadi panduan 



bagi pengembangan kawasan Madura sehingga menjadi kawasan yang kompetitif untuk 
kunjungan wisatawan dan bisnis.  

 
Perspektif Teori 
 
Reinventing Government 
  Pemerintah harus dan wajib berubah agar dapat meningkatkan perannya secara 
maksimal ditengah perubahan lingkungan yang berlangsung cepat. Orientasi hasil menjadi 
pemerintahan yang efektif dan efisien.Pemerintah harus meneguhkan kembali semangat 
untuk melayani dan berkembang secara berkelanjutan. Prinsip melayani secara efisien 
dengan menerapkan prinsip dasar re-inventing government yakni menjadi pemerintah 
katalis, menjadi milik masyarakat, kompetitif, digerakkan oleh misi, berorientasi hasil dan 
pelanggan, menghasilkan, mencegah, desentralisasi dan berorientasi pasar. Prinsip dasar ini 
harus bisa membongkar mind set aparatur untuk dapat adaptif terhadap perubahan zaman. 
(Osborne, 1996:343) 
  Pemerintah daerah saat ini dapat dijalankan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip 
tersebut sehingga pemerintah daerah dapat bergerak responsive dan inovatif di dalam 
menjawab berbagai tantangan yang muncul baik di tingkat local maupun global. 
 
Revitalisasi Humas Pemerintah (Goverment Public Relation)  
  Humas pemerintah adalah lembaga humas pemerintah yang melakukan fungsi 
manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien 
untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik melalui berbagai sarana 
kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif pada instansi 
pemerintah.  
  Humas pemerintah memiliki peran penting untuk menjembatani interaksi antara 
pemerintah dan masyarakat serta pihak pihak lain dalam meningkatkan kinerja 
pembangunan di masyarakat serta kegiatan pemerintahan. Humas pemerintah dapat 
menjalankan peran sebagai komunikator, fasilitator, dan desiminator. Revitalisasi humas 
bisa dilakukan dengan cara berfikir visioner melalui prinsip-prinsip keterbukaan informasi 
dan mentransfer semangat kewirausahaan ke dalam sector birokrasi. Dalam hal ini humas 
harus semakin meningkatkan peran komunikasi public dengan melakukan fungsi sebagai 
berikut: (Effendy, 1998:36) 1) menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan 
organisasi, 2) menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan 
informasi dari organisasi kepada public dan menyalurkan opini public kepada organisasi 3) 
melayani public dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan 
umum dan 4) membina hubungan harmonis antara organisasi dengan public baik internal 
maupun eksternal. 
 
Dimensi Pencitraan 

Dimensi pencitraan dikembangkan sesuai kebutuhan pencitraan di Indonesia dengan 
mensinergikan konsep dasar yang telah dikembangkan oleh Kapferer (1992) mengenai 
dimensi merek, Seitel (1992) tentang backbone PR, dan Daryl Travis (2000) mengenai 
elemen-elemen pengembangan kunci merek. Sebagai proses transformasi dari pesan 
menjadi prilaku, dimensi ini mengembangkan faktor-faktor persuasi yang dikembangkan 
oleh W.J.McGuire (1984). Jika melihat dari akurasi dimensi pencitraan maka akan terlihat 



pada titik-titik mana peran pencitraan bisa diperankan oleh PR. Secara lebih gampang, 
paparan tersebut akan menciptakan titik pencitraan PR sebagai berikut: 

1. Kategori Ruang (Space Category), dimana kategori tersebut membagi aktivitas 
pencitraan menjadi 2, yaitu bagian eksternal dan internal. 
a. Internal adalah kategori yang brkaitan dengan aktifitas pencitraan yang 

disebabkan oleh bagian internal organisasi. Adapun  dimensi kategori internal 
terdiri atas Organisasi, Budaya dan Citra Perseorangan. 

b. Eksternal adalah kategori yang berkaitan dengan aktifitas eksternal organisasi 
dan memiliki kedekatan pengaruh terhadap model pencitraan. Kategori inilah 
yang selama ini diperankan oleh PR secara maksimal. Skema ini meliputi Fisik, 
Relationship, dan Refleksi. 

2. Kategori Sender dan Recepiens, dimana kategori ini memilah Audit dari sisi pengirim 
dan penerima informasi. Adapun kategori ini dipilah ke dalam Kudapan Informasi 
(Sender) dan Lahan Komunikasi (Recepiens). Adapun maksud dari kategori tadi adalah 
sebagai berikut: 
a. Kudapan Informasi adalah gambaran informasi yang akan diberikan organisasi 

kepada public. Dimensi ini tidak sekedar mengulas jenis informasi apa yang akan 
disampaikan oleh organisasi, tapi juga-lebih fokus pada-bagaimana faktor-faktor 
pendukung informasi tersebut mampu menyampaikan informasi dengan baik 
kepada masyarakat. dengan melakukan kategorisasi ini, sebagai pembentuk 
informasi, pola pikir PR tidak sekedar apakah informasi sudah tersampaikan atau 
belum, tetapi lebih dalam lagi, yaitu bagaimana menentukan hasil akhir 
(outcomes) sehingga bisa terlihat apakah informasi tersebut bisa terdistribusi 
secara efektif atau tidak. Lebih penting lagi, apakah informasi tersebut akan 
mampu mengubah paradigma audiens target atau tidak., dan bahkan pula dilihat 
seberapa jauh informasi yang kita berikan mampu mengubah pola pikir perilaku 
audiens atau target. 

b. Lahan komunikasi adalah dimensi yang melihat seberapa jauh kesiapan public 
untuk menerima informasi-informasi yang akan diberikkan oleh PR. Kesiapan ini 
bisa dibangun oleh organisasi itu sendiri, ataupun memang sudah ada terlebih 
dahulu dalam benak public. Bila kita sederhanakan dengan tanaman, Lahan 
Komunikan adalah bagaimana kita menyiapkan ladang terlebih dahulu agar bisa 
menerima bibit yang akan kita tanam. Selain itu menghindari pemborosan biaya 
komunikasi, dimensi Lahan Komunikan juga kan membantu PR menngkatkan 
efisiensi kedalaman pesan tersebut ke dalam benak audiensi target (Silih Agung & 
Jim Macnamara, 22 : 2010). 

 
 
Marketing Places 
 Pemasaran kawasan adalah usaha pemasaran strategis untuk menarik dan membuat 
suatu kawasan menjadi kompetitif dalam investasi, industri, dan kunjungan wisata untuk 
jangka panjang dan berkelanjutan. Desain pemasaran kawasan sejatinya komplek dan 
komprehensif sehingga perlu kerja sama dan sinergi antar berbagai elemen. Hal itu dapat 
digambarkan sebagai berikut 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model: IMA, 2005 

 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma partisipatoris (Denzin dan Lincoln, 2005). 
Paradigma ini menekankan pada keteterlibatan peneliti dalam aksi lapangan bersama 
dengan para pelaku humas pemda. Peneliti akan mendapat pengalaman bersama secara 
langsung dengan para pelaku dan bisa merumuskan solusi bersama dengan para pelaku, 
khususnya para aparatur humas pemda di kawasan Madura. Paradigma partisipatoris 
menganut cara berfikir bahwa penelitian harus ditujukan untuk menjawab problem sosial 
dan mempromosikan dilakukannya riset aksi yang juga berorientasi pada pemecahan 
masalah sosial (Hamad, 2006:4). Riset aksi ini akan menghasilkan pengetahuan yang 
kolaboratif antara pengetahuan lokal (local knowledge) dan pengetahuan profesional 
(professional knowledge) sebagai hasil kerja sama antara peneliti ahli dan stakeholders lokal 
yang menguasai kondisi sosial mereka. Teknik pengambilan data dilakukan dengan melalui 
penelusuran dokumen sekunder dan wawancara. Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif  
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Pembahahasan 
 
Konteks: Masyarakat dan Dinamika Politikdan Budaya Madura 

Secara ekologis Madura adalah kelanjutan dari Jawa (Kuntowijoyo, 1998 dalam Haliq, 
2014). Namun, ciri khas Madura yang menonjol adalah banyaknya daerah tegalan 
dibandingkan dengan persawahan. Hal inilah yang membuat struktur sosial ekonomi Madura 
menjadi tidak sama dengan Jawa. Secara geografis, Madura dikelilingi oleh wilayah pesisir 
sehingga masyarakat Madura relatif banyak yang berkumpul diwilayah pesisir dan banyak 
yang bekerja sebagai nelayan. 

Selain itu, Madura adalah kawasan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur dan 
memiliki topografi dan kultur masyarakat yang khas. Kondisi geografis yang sebagian besar 
berupa wilayah kapur membuat gerak aktivitas masyarakat untuk  migrasi keluar daerah 
relatif tinggi. Migrasi itu juga membuat sebaran warga madura hampir merata berada di 
sepanjang perairan utara Jawa Timur, khususnya wilayah tapal kuda pandalungan mulai dari 
Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Jember, Lumajang hingga Banyuwangi.  Dalam beberapa 
studi seperti dilakukan Kuntowijoyo (2002), Jonge (2011) dan Wiyata (2013) kondisi 
geografis ini juga memberi kontribusi dalam membentuk watak tegas dan keras masyarakat 
Madura. Hal ini bisa jadi menjadi akar munculnya konflik manifest dalam politik 
kemasyarakatan di masyarakat madura. 

Masyarakat Madura adalah masyarakat yang relegius, dan memiliki patron yang kuat 
terhadap tokoh agama, khususnya kiai. Patron tokoh agama yang kuat membuat dinamika 
masyarakat menjadi dependen, fanatik, dan amat tergantung pada para tokoh agama dan 
pemimpin lokal. Apalagi masyarakat Madura sebagian besar adalah nahdliyin menganut ahli 
sunnah dalam jamaah Nahdlatul Ulama sehingga tawadhu dan taat kepada pemimpin (kiai) 
itu dilakukan tanpa reserve. Titah kiai lebih taati daripada pada pemimpin formal. “Mon tak 
norok perintane kiai cangkolang”, kalau tidak ikut perintah kiai dianggap lancang, masih 
dipegang teguh sebagian masyarakat, khususnya kelas bawah.  

Dalam struktur masyarakat, relasi antarmasyarakat juga sangat kuat sehingga warga 
Madura dikenal memiliki ikatan persaudaraan yang kuat. Solidaritas, empati, 
kesetiakawanan, religiusitas, pekerja keras, keuletan, ketangguhan adalah etos Madura. 
Bahkan soal solidaritas warga Madura sangat kental baik di Madura maupun perantauan 
yang menjadi basis pengikat social mereka. Solidaritas ini membuat jejaring masyarakat 
Madura diberbagai tempat selalu eksis dan berkembang. Madura, sebagaimana etnis yang 
lain di Indonesia adalah masyarakat relegius yang memegang budaya islam tradisional yang 
kental. Hampir sama dengan kelompok masyarakat muslim tradisional yang lain di 
Nusantara, konstruksi budaya lebih banyak dikembangkan melalui nilai nilai islam dengan 
basis kepatuhan kepada orang tua, kiai dan guru serta penghargaan terhadap adat dan 
budaya local. Kekerabatan ini sungguh khas dan dalam konteks tertentu kepatuhan itu bisa 
menjadi perekat dan resolusi konflik yang efektif. 
 Seiring dengan meningkatnya pendidikan formal di Madura, struktur masyarakat 
mulai berubah. Kalangan terpelajar, khususnya mahasiswa mulai berani berhadapan dengan 
elit dan turut menyuarakan aspirasi masyarakat kelas bawah untuk menuntut berbagai 
kebijakan pemerintah yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Disaping itu, mereka 
juga mulai kritis ke bawah. Mereka juga menjadi barisan terdepan yang berani mengkritisi 
adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Kalangan mahasiswa mulai kritis terhadap adat 
perjodohan dan pertunangan dini yang berlaku dihampir sebagian desa rural-periferi. 



Kondisi ini berlangsung hingga kini, sehingga keberadaan perguruan tinggi menjadi salah 
satu tonggak kebangkitan perlawanan kelas menengah di madura.  

Masyarakat Madura hingga kini adalah entitas masyarakat yang taat mengamalkan 
nilai-nilai dan ajaran keagamaan/Islam dan menstuktur kebudayaan berbasis agama islam 
tradisonal (Kuntowijoyo dalam Haliq, 2014). Meskipun mereka relatif dependen terhadap 
kiai, tetapi dalam praktik ekonomi masyarakat madura memiliki dependensi dan etos kerja 
yang tinggi. Kecerdasan sosial masyarakat madura juga sering membuat urusan yang serius 
menjadi cepat cair. Masyarakat madura memiliki selera humor dan sensifitas kelucuan. 
(Mahfud, 2015) Mereka memiliki kelincahan dalam berkelit dengan logika-logika polos. 
Mahfud MD mengemukakan bahwa orang madura cukup pandai berkelit dan cerdik, tetapi 
tidak licik sehingga setiap kelincahan berdebat sering dikaitkan dengan kelincahan. Orang 
madura tambah Mahfud (2015) pada umumnya memiliki etos dan semangat kerja yang 
tinggi. Mereka bukan tipe orang pemalas dan cerdik Mereka orang yang agamis, egaliter, 
pemberani dan sportif.  

Low context communication dalam urusan ekonomi dan high context communication 
dalam bidang agama ini kadang membuat tradisi sosial politik Madura menjadi sulit ditebak 
dan sering berubah-ubah. Semua bisa berubah dalam waktu yang relatif singkat dan 
tergantung kepada arahan dan petunjuk para kiai. Partai politik bagi masyarakat madura 
tidak lagi menjadi penting atau menjadi  basis ideologi. Bagi mereka partai politik hanya 
aksesori dan yang paling penting adalah tokoh. Afiliasi politik mereka sangat bergantung 
kemana para kiai berafiliasi politik.   
  Problem klasik yang hingga kini masih kuat dirasakan dalam masyarakat Madura 
adalah kepatuhan yang kuat terhadap elit baik agama maupun pemerintahan daerah. Hal ini 
dalam beberapa hal membuat permisif masyarakat terhadap kesalahan manajemen 
pemerintah dan situasi ini terus berjalan dalam jangka panjang membuat budaya 
transparansi di Madura tidak mengakar kuat. Konteks budaya yang relative tertutup dan 
kuatnya budaya patronklien ini menjadi tugas berat humas pemerintah di Madura. 
 
Pemasaran Kawasan Madura 

Dalam kegiatan pemasaran kawasan ada beberapa prasyarat yang harus ditempuh 
oleh suatu daerah sehingga daerah/wilayah yang akan dipasarkan memiliki daya pikat. Pada 
tahap awal, pihak yang berkompeten sebagai pelopor untuk mengubah diri adalah 
pemerintah daerah. Dalam melakukan perubahan ini pemerintah daerah harus mengubah 
cara kerja/sistim kerja Pemerintah Pusat/Daerah. Beberapa perubahan yang harus dilakukan 
tersebut antara lain (Junardi, 2002): mengubah cara kerja Pemerintah 1) Sistem sentralisasi 
diubah menjadi desentralisasi 2) Sistem birokrasi menjadi sistem pelayanan umum (Public 
service) 3) Sistem Pemerintahan yang otoriter diubah menjadi demokratis 4) Sistem 
Pemerintahan yang selalu bergantung/dependent diubah menjadi independen. 5) Sistem 
Pemerintahan yang tertutup diubah mejadi lebih terbuka/transparan 

Dalam konteks negara berkembang, pada tahap awal untuk menuju kondisi ini selalu 
menghadapi tantangan yang berat.Hal ini bisa dipahami mengingat perubahan ini tidak bisa 
menyangkut aspek instrumental dan struktural tetapi juga membutuhkan waktu adaptasi 
yang tidak singkat kerena menyangkut tata nilai yang telah tumbuh-kembang di masyarakat 
dan telah hadir cukup lama.Tentu saja kebijakan otonomi titik balik bagi upaya menuju 
kondisi di atas secara cepat.Melalui kebijakan daerah diharapkan dapat mendorong daerah 
untuk menuju kondisi di atas dengan baik. 



Jika prasyarat ini sudah mampu dilakukan maka dalam tahap berikutnya pemerintah 
daerah dapat menerapkan strategi dengan membuat desain aksi yang meliputi: 1) Memilih 
tempat-tempat yang nyaman, indah, menarik dan strategis bagi para wisatawan, dan 
investor. 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat baik dari segi pendidikan, 
kesehatan, keamanan, dan kebudayaan. 3) Mengelola tempat-tempat yang tidak menarik 
menjadi lebih menarik dan bermanfaat. 4) Pemakaian tanah sebagai lahan yang berpotensi 
untuk tempat industri (kawasan Sier). 5) Memberikan pelatihan dan sistem komunikasi yang 
lebih maju bai para usaha kecil (home industry). Sebagai contoh para usaha kecil batik tulis di 
Jogja pemasarannya mulai lewat internet sehingga dapat dikenal diseluruh dunia. 

Selain itu, perlu diperhatikan dua komponen yang berperan penting dalam Marketing 
Places selain pemerintah adalah: 1) Pelaku bisnis (Enterpreneur) contoh: di Jogjakarta, 
banyak pedagang kecil batik tulis yang tetap usaha sendiri dan tidak mau bergabung 
(marger) dengan perusahaan. 2) Komunitas/masyarakat harus lebih berisifat terbuka 
terhadap budaya atau etnis lain yang masuk. Contoh: di Jogjakarta, masyarakatnya mau 
membuka diri untuk etnis lain sehingga banyak pengunjung yang tertarik dan merasa senang 
(betah) tinggal di Jogja. 

Tidak hanya berhenti disitu, masyarakat juga harus senantiasa terbuka terhadap 
berbagai perkembangan teknologi dan inovasi. Cara mudah menjelaskan masalah ini adalah 
dengan mencontoh Cina yang berani membuka diri dari negara lain, khususnya dalam 
pengembangan teknologi dari negara barat. Hal ini juga harus diikuti dengan peningkatan 
sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. 

 Setelah prasyarat tersebut terpenuhi maka kepentingan publik harus senantiasa 
menjadi acuan utama, khususnya bidang pelayanan publik. (Surochiem, 2003). Pada tahap 
awal masyarakat harus diberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi dan proses 
komunikasi ke dua belah pihak dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel. 
Terjalinnya komunikasi yang udah diantara kedua belah pihak akan turut membentuk sense 
of belonging pada sebuah kawasan. Untuk itu, pemerintah daerah harus mampu mendesain 
informasi mengenai pelayanan publik dan potensi kota yang dapat diakses secara mudah, 
cepat, dan murah. Media informasi ini harus senatiasa di update oleh pemerintah daerah 
sehingga informasi selalu up to date dan valid. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal dalam 
kegiatan pamasaran lokal tidak bisa ditinggalkan bahkan harus dipadukan dalam konsep 
Marketing Places. Di era etonomi daerah ini sebenarnya peluang pemerintah daerah untuk 
membuka diri cukup terbuka lebar. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk memasarkan 
diri tidak hanya dalam skala domestik dan regional, tetapi meningkat di level Asia bahkan 
global. Melalui beberapa persiapan ini maka dapat disusun sebuah visi dan misi yang sejalan 
dengan strategi pemasaran global. 

 Kawasan Madura memiliki peluang dalam menerapkan strategi Marketing Places. Hal 
ini disebabkan Madura merupakan tempat yang strategis dan berpotensi bagi para investor 
untuk menjadikan madura sebagai destinasi wisata budaya dan alam. Melalui seperangkat 
kebijakan dan perencanaan terpadu pemerintah dapat menyusun kebijakan berjangka yang 
dapat dievaluasi secara transparan dan melibatkan semua komponen. Setelah terwujud 
transparansi maka pemerintah dapat membuat berbagai terobosan menarik dalam 
menggelar konferensi pasar dalam negeri dan internasional sebagai ajang promosi pasar. 
Dalam merumuskan strategi go international pemerintah dapat menyusun strategi aksi 
dengan membangun jaringan melalui dukungan kebijakan pembangunan dan dukungan dari 
para stakeholders. Strategi aksi dapat disusun dalam menciptakan kekuatan melalui brand 



image,membangun jaringan kerja ke dalam maupun keluar dan mendefinisikan langkah-
langkah pendukung. 

Beberapa aspek lain yang juga harus mendapat perhatian adalah pengembangan 
budaya lokal, peningkatan pendidikan warga, aneka ragam cinderamata dan keterbukaan 
masyarakat. Ketika hal ini sudah mampu dilaksanakan dengan baik maka langkah selanjutnya 
tinggal membangun citra yang positif dengan memperlakukan tamu dengan baik dan 
menjadi tuan rumah yang baik. 

 
Dimensi Pencitraan Humas Pemda Madura 

 
Humas pemda dalam upaya pencitraan memainkan peran mulai dari  internal. Humas 

pemda Madura dalam menjalankan marketing place harus mengetahui dulu kekuatan dari 
internal pemda itu sendiri. Menurut Kepferer (1992), dimensi internal terbagi menjadi tiga 
bagian, yaitu : organisasi, budaya dan citra perseorangan. Masing-masing di setiap elemen di 
internal harus dikembangkan dan ditingkatkan kinerjanya, sesuai dengan tugas yang telah 
diberikan oleh pemda setempat. Pertama kali di elemen pencitraan adalah organisasi. 
Pemda harus membuat organisasi di internal harus solid, transparansi, dan akuntabel sesuai 
dengan visi dan misi dari daerah itu sendiri. Kedua, budaya harus support terhadap 
masuknya para pendatang, dan Ketiga citra personal harus bersahabat. 
  Kesempurnaan di organisasi internal humas pemda tidak akan efektif, jika tidak 
sejalan dengan eksternal pemda. Peran humas pemda untuk meningkatkan image positif di 
masyarakat harus diperhatikan dan ditingkatkan. Bagian eksternal untuk dimensi pencitraan 
terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : fisik, relationship, dan refleksi. Pemda dalam membuat 
pesan yang akan disampaikan ke khalayak harus melihat terlebih dahulu isi pesan dan kapan 
pesan itu dibuat. Pesan yang disampaikan harus sesuai dengan visi, misi dan tujuan dari 
pemda. Hal itulah yang disebut sebagai fisik yang merupakan cermin dari pesan pemda 
dalam meningkatkan citra Madura di khalayak ramai.   

Sebagai bagian tahap akhir, langkah yang harus diambil untuk mengetahui peran 
humas pemda efektif atau tidak dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara 
kepentingan pemda dan masyarakat adalah dengan melihat feedback dari khalayak melalui 
media massa. Pemberitaan di media massa (cetak, online, dan elektronik) adalah salah satu 
parameter untuk mengukur ketepatan pesan dan informasi yang disampaikan pemda ke 
masyarakat. Jenis berita dan opini masyarakat adalah salah satu hal yang harus di evaluasi 
dan dibuat solusi oleh pemda untuk mengambil peran strategis yang lebih cermat. 

 
 

Desain Aksi Program Pemasaran (Madura) dan Peran Humas Pemda 
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  Memasarkan Madura sebagai serambi Madinah membutuhkan kerja keras 
dikalangan humas pemerintah daerah di Madura. Humas pemda di Madura dapat bersinergi 
memasarkan kawasan madura bersama dengan membuat program sosialisasi melalui 
berbagai media baik media cetak, eletronik maupun online termasuk juga periklanan below 
the line maupun above the line. Sebagai upaya untuk mengenalkan branding Madura sebagai 
serambi madinah, humas pemda dapat membuat publikasi outdoor ditempat strategis yang 
dapat diakses masyarakat seperti di kawasan pelabuhan laut, udara maupun darat sehingga 
bisa diketahui masyarakat.   
  Langkah selanjutnya adalah menyelenggarakan forum-forum ilmiah. Forum forum ini 
penting sebagai salah satu tahap untuk dapat mengenalkan potensi Madura secara ilmiah 
dan valid. Pertanggungjawaban ini penting karena terkait dengan upaya meyakinkan kepada 
para stakeholder pemda. Tema yang diambil pada seminar yang akan dilakukan oleh pemda 
harus sesuai visi dan misi pemda setempat. Kesamaan visi dan misi pemda setempat dengan 
tema seminar atau forum ilmiah yang akan dibuat harus terkait dengan marketing places di 
empat kabupaten dengan karakteristik yang berbeda. Intensitas seminar yang akan 
dilakukan oleh pemda setempat tidak hanya dilakukan sekali dalam satu semester. Semakin 
tinggi intensitas seminar yang dilakukan oleh pemda, maka semakin banyak publikasi dan 
informasi yang tersebar di masyarakat dalam dan luar madura. Seminar atau forum ilmiah 
tidak hanya mengundang orang-orang penting madura,, tetapi harus membuka diri dunia 
luar. Artinya para peserta dan pemateri dianjurkan untuk mengambil dari orang luar 
madura. Dampak seminar dan forum ilmiah yang dilakukan oleh pemda di empat kabupaten 
Madura tergantung dari partisipasi masyarakat yang aktif untuk mengkampanyekan program 
pariwisata disetiap kabupaten madura.  
  Tahap selanjutnya adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Peran 
masyarakat lokal sangat penting sehingga linier dan fungsional dengan branding Madura 
yang terbuka dan selalu welcome menerima para pendatang termasuk didalamnya para 
pelancong domestik dan luar negeri.Bentuk konkrit dari peran masyarakat untuk mendukung 
hasil seminar yang telah dilakukan oleh pemda adalah dengan cara memberikan pelayanan 
yang terbaik kepada masyarakat baik di dalam dan luar Madura. Service number one adalah 
salah satu strategi marketing places untuk menarik khalayak agar pulau Madura menjadi 
terkenal dan mempunyai brand positioning di masyarakat luas. Kehadiran  
  Publikasi lanjut adalah dengan membuka akses ke masyarakat internasional. Humas 
pemda dapat memanfaatkan media online untuk publikasi dan promosi branding Madura. 
Pemda saat ini dituntut untuk aktif menggali potensi daerahnya dan menginformasikannya 
kepada publik melalui berbagai media. Keberadaan informasi yang cepat akses, akurat, dan 
mutakhir, akan membantu pihak investor dalam menganalisis potensi daerah dan melakukan 
keputusan investasi (Agus Salim,2010) 
  Humas pemda juga dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang terkoneksi 
dengan pemasaran kawasan seperti pelatihan bidang pariwisata dan industri kecil. Pelatihan 
bagi para pejabat pemerintah daerah tentang Marketing Places akan dapat menjadi daya 
dorong bagi aparatur humas untuk memberi kontribusi secara maksimal. 
  Tahap selanjutnya yang tidak kalah serius adalah mengelar pertemuan eksekutif guna 
menjaring para investor agar tertarik untuk dapat menanamkan investasi di Madura. 



Pertemuan ini dapat diselenggarakan setiap bulan dengan mengandeng berbagai berbagai 
kalangan dengan kemasan yang menarik bagi para pelaku ekonomi daerah.  
  Selain itu dengan mengelola berbagai tempat bersejarah sepertimakam kiai, keraton, 
masjid Supaya menjadi daya tarik pengunjung dan memberi kesempatan bagi para talenta 
dari daerah lain dengan jalan diberi fasilitas supaya betah tinggal untuk mengembangkan 
Madura, baik dari segi pendidikan, budaya dan perdagangan. 

 Melalui serangkaian upaya pembenahan destinasi baik budaya maupun alam, dengan 
mengadopsi prinsip pemasaran destinasi wisata modern yang bertumpu pada savety, 
security, sanitasi, dan hygenis, pelaku industri wisata Madura dapat menyiapkan diri 
membangun kawasan Madura yang menarik minat pengunjung. Tentu saja diperlukan 
banyak prasyarat. Pada tahap awal masyarakat Madura yang relegius harus bisa membuka 
diri. Salah satu cara untuk mempercepat respons itu adalah dengan menguatkan peran kelas 
menengah di Madura. Disamping itu juga menyiapkan kesiapan infrastruktur Madura. 
Kawasan kepulauan timur dengan ciri khas pantai yang masih alami dan kandungan oksigen 
yang tinggi akan menjadi destinasi wisata yang menarik bagi Madura. Mengembangkan 
Madura, jika dilihat dari akses dan keterbukaan informasi, bisa dimulai dari timur menuju ke 
barat kawasan Madura. Dengan demikian Sumenep harus menjadi pintu masuk bagi 
pengembangan kawasan Madura. 
  Madura akan banyak menghadapi tantangan untuk mengembangkan diri menjadi 
kawasan destinasi. Salah satu yang penting adalah factor keamanan dan 
kenyamanan.Selama ini stereotip dan prasangsa masyarakat luar terhadap Madura termasuk 
media masih negative dan tidak ramah.Peran media perlu didorong untuk 
mengomunikasikan hal positif.Banyak hal indah dan adiluhung bisa ditemukan di 
Madura.Solidaritas, empati, kesetiakawanan, religiusitas, pekerja keras, keuletan, 
ketangguhan adalah etos madura yang kerapkali tertutup oleh prasangka negatif. Madura ke 
depan bisa mengadopsi konsep dan pengembangan kota Madinah yang relegius dan 
harmoni. Madura harus menjadi serambi Madinah yang relegius dan selalu welcome dengan 
pendatang. Konsep ini dapat dikembangkan untuk pemasaran kawasan Madura. 

 Branding “Madura, Serambi Madinah”  dapat dikembangkan melalui kerja terpadu 
dan berkesinambungan termasuk didalamnya kerja sama dan jejaring dengan para 
pemangku kepentingan di Madura termasuk dinas pemerintah atau lembaga terkait, 
khususnya Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) untuk bersama-sama 
menyamakan misi membentuk branding Pulau Madura Baru. 

 Akhirnya, semua usaha dikerjakan dalam pemasaran kawasan adalah untuk 
menaikkan strandar hidup masyarakat dan menjadikan sebuah kawasan sebagai idaman 
tidak hanya bagi penduduk yang tinggal di kawasan tersebut tetapi juga bagi para pelancong 
yang mengunjungi kawasan tersebut. 

 
 

Simpulan  
1.  Marketing Places merupakan strategi dalam memasarkan sebuah kawasan sehingga 

memiliki daya tarik bagi investor dan pelancong yang dapat membuka pasar tidak hanya 
pada tingkat lokal, regional tetapi juga pada tingkat global. Penerapan strategi Marketing 
Places pada akhirnya dapat mempercepat pembangunan sebuah kawasan dan mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2.  Madura dengan branding “Serambi Madinah” memiliki peluang untuk dikembangkan 
menjadi salah satu kawasan yang menarik. Melalui penerapan strategi Marketing Places 



dapat dirumuskan berbagai langkah taktis baik dalam jangka pendek maupun jangka 
panjang dengan pemerintah daerah sebagai motor penggerak utama.  

3.  Humas pemerintah daerah di kawasan Madura meningkatkan peran internal dan 
eksternal dalam membentuk citra dan dapat bersinergi melakukan aksi pemasaran 
melalui serangkaian aksi mulai dari sosialisasi, seminar, meningkatan peran serta 
masyarakat, publikasi, pelathan dan pertemuan eksekutif untuk memasarkan branding 
kawasan Madura. 

4.  Mengembangkan Madura sebagai kawasan destinasi akan menghadapi tantangan yang 
kompleks baik internal maupun eksternal. Perlu langkah langkah terpadu yang selaras  
dengan politik, budaya, dan potensi masyarakat lokal. Sebagai kawasan baru Madura 
dapat dikembangkan melalui strategi marketing places terpadu melibatkanvstakeholders 
dan pemangku kepentingan di Madura sebagai daerah terbuka yang relegius dan 
memegang teguh budaya lokal. 
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