
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan struktur perekonomian nasional dari sektor pertanian ke sektor 

industri dan jasa menciptakan peluang bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

terutama di bidang agrobisnis, agroindustri, kerajinan industri, dan industri-industri 

lainnya dapat berfungsi sebagai subkontraktor yang kuat dan efisien bagi usaha besar. 

Perubahan orientasi kebijakan investasi, perdagangan dan industri ke arah industri 

pedesaan dan industri yang berbasis sumber daya alam terutama pertanian, kehutanan, 

kelautan, pertambangan dan pariwisata serta kerajinan rakyat memberikan peluang bagi 

tumbuh dan berkembangnya UKM.  

Populasi UKM tercatat sebanyak 48,9 juta unit usaha atau 99,98% terhadap 

total usaha di Indonesia, sedangkan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam UKM ini 

tercatat sebanyak 85,4 juta orang atau 96,18% dari seluruh tenaga kerja Indonesia (BPS 

: 2006). Dari data ini, tampak jelas bahwa UKM memiliki kontribusi yang cukup besar  

sehingga perlu dilakukan pemberdayaan secara intens dan sustainable. Hal ini sesuai 

dengan komitmen pemerintah pusat untuk mengurangi gap penguasaan aset ekonomi 

oleh sebagian kecil pengusaha besar dan sebagian besar pelaku ekonomi di tingkat 

rakyat. Namun demikian kondisi yang ada di berbagai daerah termasuk di Kabupaten 

Sukoharjo menunjukkan bahwa perkembangan UKM pada umumnya masih 

menghadapi berbagai kendala seperti masalah skill atau sumber daya manusia, 

permodalan, teknologi, sistem informasi, dan sebagainya. 

Perhatian yang lebih besar perlu diberikan pada upaya pemberdayaan UKM 

sebagai pilar ekonomi rakyat dan sebagai tulang punggung ekonomi nasional karena 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



ekonomi ini bersifat mandiri, tidak menyusahkan atau membebani ekonomi nasional di 

saat krisis, dan daya tahan ekonominya tidak diragukan lagi. Untuk itu pembangunan 

ekonomi haruslah didasarkan pada kekuatan lokal dan nasional untuk tidak hanya 

mencapai nilai tambah ekonomi melainkan juga nilai tambah sosial-kultural, yaitu 

peningkatan martabat dan kemandirian. Sementara itu, menurut Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengatakan bahwa : 

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perlu segera 
dilakukan. Hal itu mengingat berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2006 yang 
dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) usaha kecil menengah (UKM) 
memberikan kontribusi senilai Rp. 1,77 triliun atau 53,3% dari Produk Domestik 
Bruto (PDB) senilai Rp. 3,3 triliun.(Solo Pos, 26/03/2007) 
 

Daya tahan dan kekuatan ekonomi rakyat juga dibuktikan dari kemampuannya 

bertahan dalam krisis moneter berkepanjangan. Menurut Mubyarto (2002:4) : 

Potensi domestik, yaitu kekuatan ekonomi rakyat telah terbukti tahan banting 
dalam situasi krisis moneter, dan telah menyelamatkan ekonomi Indonesia dari 
kehancuran total. Ekonomi Indonesia hanya mengalami kontraksi (pertumbuhan 
negatif) satu tahun saja pada tahun 1998, dan mulai tahun 1999 dan seterusnya 
sudah tumbuh positif.  

Hal ini perlu dicatat sebagai bukti bahwa sektor ekonomi rakyat dalam waktu 

pendek telah pulih kembali meskipun ekonomi sektor modern masih menghadapi 

kesulitan dan tertatih-tatih untuk bangun kembali. Ciri-ciri ekonomi rakyat yang hendak 

dicapai bersama adalah :  

Pembangunan yang dikembangkan dengan berbasiskan ekonomi domestik pada 
daerah kabupaten/kota dengan tingkat kemandirian yang tinggi, kepercayaan diri 
dan kesetaraan, meluasnya kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipatif, 
persaingan sehat, keterbukaan/demokratis, dan pemerataan yang berkeadilan.  
Semua ini merupakan ciri-ciri dari .(Prawirokusumo, 2001) 

Oleh karena itu komitmen keberpihakan pemerintah daerah pada UKM di dalam 

perspektif ekonomi rakyat harus benar-benar diarahkan untuk mengatasi masalah-

masalah yang disebut di atas.  Program pengembangan ekonomi rakyat memerlukan 
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adanya program-program operasional di tingkat bawah, bukan sekadar jargon-jargon 

politik yang hanya berada pada tataran konsep.  Suatu kenyataan bahwa hal ini belum 

dipahami secara memadai oleh sebagian besar Pemerintah Daerah sehingga kebijakan 

yang dihasilkan dalam hal tersebut masih sangat terbatas.  

Tantangan pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya UKM adalah 

meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM agar dapat meningkatkan pangsa 

pasarnya, serta mendiversifikasi dan mendiferensiasikan produknya di pasar dalam 

negeri dan luar negeri. Upaya ini memerlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, masyarakat dan UKM itu sendiri untuk menyatukan potensi 

sumberdayanya dalam pemberdayaan UKM pada masa mendatang.  

Pemerintah dan dunia usaha perlu mengembangkan langkah-langkah strategis 
yang bersifat inovatif dalam memberdayakan UKM dengan menumbuhkan 
lingkungan usaha yang kondusif dan memberikan dukungan penguatan agar 
UKM mampu bersaing secara global .(Departemen Koperasi dan UKM, 2006:4) 

Sehubungan dengan hal tersebut, Kabupaten Sukoharjo dengan letak 

geografisnya yang sangat strategis sebagai jalur lintas antara Solo dengan Kabupaten 

Wonogiri dan Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, dengan Kabupaten Gunung Kidul 

Provinsi DIY, dan Kabupaten Pacitan serta Ponorogo Provinsi Jawa Timur. memiliki 

potensi cukup besar di bidang UKM dengan jumlahnya yang mencapai lebih dari 2.000 

unit pada akhir 2006 dan tersebar di 12 kecamatan (Kandep Perindagkop, 2007). 

Meskipun demikian potensi ini belum diberdayakan secara optimal oleh Pemerintah 

Daerah terbukti dengan belum adanya aktivitas yang cukup signifikan dalam upaya 

pengembangan UKM. Dana pemerintah yang dialokasikan untuk sektor ini pada tahun 

2006/2007 tidak lebih dari tujuh miliar rupiah dan pembinaan yang diberikan sebagian 

besar masih bersifat teoretis konseptual secara umum untuk berbagai macam UKM 

sehingga sulit diimplementasikan. Di samping itu usaha meningkatkan penjualan 
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melalui promosi atau iklan pemasaran juga masih sangat minim. Promosi yang 

dilakukan Pemerintah Daerah justru lebih diarahkan untuk usaha-usaha berskala 

menengah besar yang sudah relatif mapan dan mandiri. Hal ini sekaligus menunjukkan 

bahwa kebijakan Pemerintah daerah dalam hal pembinaan UKM masih sangat lemah 

dan belum proporsional.  

 Permasalahan umum yang dihadapi koperasi dan UKM, antara lain adanya 

keterbatasan kepemilikan dan akses permodalan, keterbatasan pemasaran , dan 

kemitraan. 

Permasalahan permodalan sedikit banyak sudah teratasi dengan berbagai jenis program 

pembiayaan, seperti program pembiayaan produktivitas koperasi dan usaha mikro, 

program perempuan keluarga sehat (perkasa), dan lain sebagainya. Namun demikian 

masalah kesulitan atau keterbatasan di bidang pemasaran yang dialami UKM belum 

mendapatkan  perhatian cukup dari Pemerintah Daerah terutama dalam hal promosi 

penjualan dan investasi. Hal ini tampak dari belum jelasnya kegiatan Pemerintah Daerah 

dalam menyediakan sarana, penguatan, serta dukungan di bidang informasi khususnya 

dalam kegiatan periklanan  dengan melibatkan  UKM mulai dari tahap pembuatan 

keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi.  

Tuntutan akan pemberdayaan UKM sejalan dengan telah terjadinya perubahan 

mendasar dari paradigma lama pemerintahan birokratis  ke arah paradigma baru yaitu 

pemerintahan wirausaha yang mentransformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor 

publik. 

Pemerintah wirausaha  menuntut pemerintah daerah untuk menawarkan potensi 
daerah secara lebih baik di pasar. Pemerintah daerah harus lebih memahami 
karateristik pasar yaitu berkaitan dengan penawaran, permintaan, aksesibilitas, 
informasi dan peraturan. (Osbone dan Gabler, 2005:32) 
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus berupaya untuk 

menginformasikan atau mengkomunikasikan potensi yang ada di daerahnya terutama 

produk-produk UKM agar dikenal, diminati dan dibeli oleh konsumen lokal, nasional, 

regional maupun internasional. Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk 

menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan 

produk. Komunikasi pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi pemasar 

karena tanpa komunikasi pemasaran, konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan 

tidak akan mengetahui keberadaan produk di pasar. Salah satu bentuk komunikasi 

pemasaran adalah iklan.  

Periklanan  sebagai salah satu bentuk komunikasi pemasaran tidak langsung 

menurut Anastas L. Mikoyan (dalam Ogilvy 1998 : 194),  memiliki fungsi : 

..., memberikan kepada masyarakat informasi yang tepat mengenai barang-
barang yang dijual, untuk membantu menciptakan permintaan-permintaan baru, 
membangun kebutuhan dan cita rasa baru, memajukan penjualan barang-barang 
jenis baru dan menerangkan penggunaannya kepada para konsumen. Tugas 
pokok periklanan ialah menyajikan gambaran yang menarik, tepat, pantas dan 
lugas mengenai sifat mutu dan ciri-ciri produk (barang, jasa, dan ide-ide) yang 
diiklankan.  
 
 
Selain itu peran lain dari periklanan  adalah untuk membedakan (differentiating) 

produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Upaya 

membedakan produk ini  dilakukan dengan mengkomunikasikan kepada konsumen 

bahwa produk yang ditawarkan berbeda dengan produk lainnya yang sejenis. 

Diferensiasi produk juga berkaitan erat dengan product positioning. Dalam diferensiasi 

produk, produk yang ditawarkan betul-betul berbeda secara fisik dan kandungannya dari 

produk yang lain, sedang dalam product positioning, produk yang ditawarkan secara 

fisik sebenarnya tidak jauh berbeda, tetapi pemasar membedakan produk itu dari lainnya 

dengan menanamkan suatu persepsi tertentu kepada konsumen, seolah-olah produk 

yang ditawarkan memang berbeda dari produk sejenis lainnya. 
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Mengingat pentingnya kegiatan periklanan dalam pemasaran suatu produk 

termasuk produk UKM maka di era otonomi daerah ini pemerintah daerah harus 

menjadi fasilitator di bidang periklanan UKM agar  produk-produk yang dihasilkan 

mampu bersaing dengan produk yang sejenis,    laku terjual di masyarakat, dan selalu 

tercipta permintaan-permintaan baru. Keberhasilan dari kegiatan periklanan ini akan 

mampu meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan serta harga diri pelaku UKM maupun 

Pemerintah Daerah. Dari sini muncul pertanyaan tentang sejauh mana Pemerintah 

Daerah telah memahami hal tersebut dan bagaimana perhatian dan sikap yang tertuang 

dalam bentuk kebijakan dalam hal tersebut.  

Berangkat dari adanya beberapa fenomena di atas perlu dilakukan penelitian 

lebih jauh tentang kegiatan periklanan yang dilakukan Pemerintah Daerah 

khususnya di Kabupaten Sukoharjo dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan 

UKM. Kajian ini penting karena hasilnya diharapkan dapat memberi gambaran bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan periklanan dan menjadi salah 

satu dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam hal pemberdayaan 

UKM. Selain itu sepanjang penelusuran peneliti belum terdapat penelitian yang 

mengkaji masalah tersebut khususnya di Kabupaten Sukoharjo 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

 

1. Identifikasi Masalah  

Dari uraian latar belakang tersebut dapat diidentifikasi adanya berbagai 

permasalahan yang menarik dan perlu untuk diteliti guna mendapatkan jalan keluar 

yang tepat. Berbagai permasalahan dimaksud antara lain adalah sebagai berikut : 
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a.    Pemahaman Pemerintah Daerah mengenai pemerintahan 

wirausaha masih terbatas sehingga dana pemerintah yang dialokasikan untuk 

sektor ini relatif kecil dibanding untuk sektor lainnya. 

b. Perkembangan UKM pada umumnya masih menghadapi berbagai 

kendala seperti masalah skill atau sumber daya manusia, permodalan, 

teknologi, sistem informasi, dan sebagainya. 

c.   Kabupaten Sukoharjo memiliki jumlah UKM yang cukup 

banyak dan telah terbukti mampu survival di saat krisis ekonomi dan 

berpotensi besar untuk mendukung sistem ekonomi kerakyatan. Namun 

demikian potensi ini belum diberdayakan secara optimal oleh Pemerintah 

Daerah. 

d. Aktivitas Pemerintah Daerah dalam hal pembinaan dan 

pemberdayaan UKM belum cukup signifikan sehingga UKM sulit mengalami 

kemajuan dan cenderung berjalan di tempat. 

e.    Pembinaan dan pemberdayaan UKM yang diberikan sebagian 

besar masih bersifat teoretis konseptual secara umum untuk berbagai macam 

UKM sehingga sulit diimplementasikan. 

2. Rumusan Masalah  

Mengingat berbagai keterbatasan yang dihadapi maka tidak semua 

permasalahan tersebut diteliti akan tetapi perhatian peneltian ini hanya difokuskan 

pada beberapa permasalahan yang dirumuskan berikut ini :  

a. Bagaimana  persepsi dan sikap Pemerintah Daerah Sukoharjo 

terhadap UKM ? Permasalahan ini meliputi juga masalah bagaimana 

pemahaman Pemerintah Daerah Sukoharjo terhadap konsep  pemberdayaan  

UKM dan pembinaanUKM di bidang pemasaran, bagaimana pemahaman 
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Pemerintah Daerah Sukoharjo terhadap konsep  diferensiasi dan positioning bagi 

UKM ? 

b. Bagaimana kegiatan Pemerintah Daerah Sukoharjo dalam 

mengiklankan UKM di Daerah Sukoharjo ?  

c. Bagaimana persepsi  pelaku UKM terhadap kegiatan periklanan 

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sukoharjo dikaitkan  dengan kondisi  

sosial   dan  budayanya ? 

d. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi   pelaku dan pelanggan 

UKM      terhadap  kegiatan periklanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Sukoharjo?  

 

C.   Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara rinci 

dan mendalam mengenai  : 

1. Persepsi dan sikap Pemerintah Daerah Sukoharjo terhadap UKM. 

Deskripsi ini akan mencakup deskripsi tentang pemahaman Pemerintah Daerah 

Sukoharjo terhadap konsep  pemberdayaan  UKM, pemahaman terhadap 

pembinaan UKM di bidang pemasaran, serta pemahaman terhadap konsep  

diferensiasi dan positioning bagi UKM. 

2. Kegiatan Pemerintah Daerah Sukoharjo dalam mengiklankan UKM di 

Daerah Sukoharjo.   

3. Persepsi  pelaku UKM terhadap Kegiatan Periklanan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah Sukoharjo dikaitkan  dengan kondisi  sosial   dan  

budayanya. 
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4.  Bentuk-bentuk partisipasi   pelaku dan pelanggan UKM      terhadap 

Kegiatan Periklanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sukoharjo?  

 

D.    Manfaat Penelitian 

Penelitian deskriptif kualitatif mengenai  kegiatan periklanan usaha kecil dan 

menengah  Pemerintah Daerah Sukoharjo bermanfaat secara praktis dan teoretis  : 

1. Manfaat praktis : 

a. Sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait 

lainnya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan bidang UKM.  

b. Sebagai tambahan wacana guna memandang secara kritis 

pemberdayaan UKM yang telah dan harus dilakukan oleh Pemerintah di 

tingkat daerah Kabupaten.  

c. Sebagai informasi dasar bagi berbagai pihak yang berkepentingan 

dengan UKM khususnya mengenai kegiatan priklanan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah.  

2. Manfaat Teoretis :  

a. Sebagai tambahan wawasan teoretis di bidang periklanan khususnya 

untuk UKM berkaitan dengan latar belakang kondisi sosial dan budaya 

masyarakat setempat. 

b. Memperkaya khasanah teori bidang ilmu komunikasi khususnya 

mengenai komunikasi bisnis bagi UKM. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A.   Kajian Teori 

Teori dalam penelitian diartikan sebagai representasi konseptual atau penjelasan 

mengenai sebuah fenomena. Teori dibangun oleh para ahli untuk mempresentasikan apa 

yang dipertimbangkan sebagai penting dalam suatu proses berlangsungnya suatu gejala 

atau realitas. Teori menjalankan fungsi-fungsi yang tidak terpisahkan satu dengan 

lainnya dan lebih merupakan overlapping antarfungsi. Di antara fungsi-fungsi tersebut 

menurut Littlejohn (1999:30) adalah : 

· Mengorganisasikan dan menyederhanakan pengetahuan. 

· Memfokuskan perhatian pada beberapa variabel dan hubungan-hubungan 

di antaranya. 

· Mengklarifikasi apa yang diamati sehingga pengamat paham dan dapat 

menginterpretasikannya. 

· Membantu pengamatan melalui pemfokusan. 

· Memprediksikan terutama mengenai hasil dan pengaruh data. 

· Di mana teori yang baik akan dapat menggerakkan penelitian. 

· Komunikatif terutama untuk mempublikasikan pengamatan dan 

spekulasi para investigator. 

· Mengontrol dalam arti sebagai sarana untuk menilai efektif tidaknya 

suatu tindakan. 

· Generatif dalam arti menggerakkan pada cara hidup yang baru. 

Demikian penting kedudukan teori khususnya dalan suatu kegiatan penelitian 

sehingga hampir tidak ada di antaranya yang tidak berangkat dari teori  dengan 
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beberapa fungsinya. Sebuah teori diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengapa 

(bagaimana) timbul regularitas alam, dengan demikian teori harus memuat pernyataan 

tentang mekanisme tertentu serta hubungan antara variabel-variabel dalam fenomena 

yang diselidiki (Kaplan dan Manners, 2002 :123). 

Dalam penelitan kualitatif teori dikembangkan dimulai di lapangan studi dari 

data yang terpisah-pisah dan atas bukti-bukti yang terkumpul serta saling berkaitan. 

Penekanannya pada proses analisis induktif sehingga penelitian yang demikian juga 

disebut sebagai “empirico inductive research” (Sutopo, 2002:39). 

1. Komunikasi, Periklanan, Strategi dan Efektivitasnya  

Komunikasi merupakan aktivitas yang paling menonjol dalam suatu 

kehidupan bermasyarakat, karena komunikasi merupakan kebutuhan  hidup 

manusia. Seseorang tidak mungkin dapat menjalani hidupnya dengan layak atau 

wajar tanpa   berkomunikasi dengan   orang   lain.   Kehidupan    masyarakat   selalu 

bersentuhan dengan  komunikasi, keberadaan masyarakat berlangsung karena 

komunikasi kegiatan  komunikasi.  Harold Lasswel (dalam Effendy, 1995: 10) 

mendefinisikan komunikasi sebagai “Who says what -in which channel to whom - 

with what effect” (siapa-mengatakan apa-melalui saluran apa-kepada siapa -dengan 

efek apa). Jadi komunikasi menurut Lasswel adalah proses penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikan melalui media tertentu dan menimbulkan efek 

tertentu. Dari definisi tersebut dapat diindikasikan adanya lima unsur komunikasi 

yaitu ; Komunikator (communicator, source), Pesan (message), Media (channel, 

media), Komunikan (receiver), dan efek (effect, impact). Kelima unsur tersebut 

harus aling mendukung satu sama lain agar proses komunikasi berjalan dcngan baik.  

Periklanan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk komunikasi karena 

dalam periklanan dijumpai unsur-unsur yang senantiasa ada dalam kegiatan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



komunikasi. Komunikator (source) pada kegiatan periklanan adalah produsen yang 

menawarkan produknya, pesan (message) yang disampaikan yaitu informasi tentang 

produk (barang, jasa, dan ide-ide) yang ditujukan kepada konsumen. Media 

(channel) adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyiarkan pesan iklan, 

penerima pesan atau komunikan (receiver) adalah khalayak (konsumen dan calon 

pemakai produk). Sedangkan efek    (effect) yaitu tindakan konsumen  setelah 

mengetahui adanya iklan tersebut. Menurut Kotler (1998:205) : 

Kegiatan periklanan (advertising) adalah elemen dari aktivitas promosi, yang 
bersama dengan aktivitas bauran promosi (promotion mix) lain yaitu promosi 
penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, penjualan personal dan 
pemasaran langsung membantu dalam pemasaran produk. 

  
Periklanan dapat meraih sejumlah besar audiens dengan pesan yang 

sederhana yang memberikan penerimanya pemahaman tentang produk yang 

diiklankan, fungsi utamanya, dan bagaimana keterkaitannya dengan semua produk 

lain yang sejenis. Fill (1995:286-287) menyatakan bahwa : 

Fungsi utama periklanan adalah untuk berkomunikasi dengan audiens yang 
spesifik bisa konsumen atau organisasi, tetapi tujuan utamanya adalah 
membangun kesadaran tentang sebuah produk atau organisasi. Agar pesan 
yang dikomunikasikan dapat berhasil, maka harus ditujukan pada audiens 
yang tepat, mampu menarik perhatian, dapat dipahami, relevan dan dapat 
diterima. Agar komunikasi yang efektif dapat terjadi, pesan seharusnya 
didesain sesuai dengan kemampuan kognitif target audiens dan mengikuti 
model bagaimana iklan bekerja. 
 

Pendekatan DAGMAR (Kasali, 1995:52), menyatakan bahwa iklan adalah : 

“suatu proses komunikasi yang terdiri dari langkah-langkah yang harus dilalui suatu 

produk untuk sampai tujuan yang dikehendaki, yaitu berupa tindakan yang diambil 

konsumen”. Pendekatan tersebut sering disebut sebagai Hierarchy of effects model 

yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Bagan 1: Model  Proses Komunikasi   
(Hierarchy of effects model) 
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Ketidaksadaran (unaware)  

 

    Kesadaran (aware) 

 

Pemahaman dan citra (comprehensive and image) 

 

      Sikap (attitude) 

 

     Tindakan (action) 

(Sumber: Kasali, 1995:52) 
 

Seorang calon pembeli bermula pada keadaan yang disebut ketidaksadaran, 

yaitu tidak sadar atas kehadiran produk itu. Tugas periklanan di sini adalah meraih 

kesadaran calon pembeli sebagai langkah awal. Langkah kedua adalah pemahaman 

yang dibutuhkan sebagai suatu proses sebelum orang menyatakan suka atau tidak suka 

pada suatu produk, yakni proses belajar dalam bidang kognitif. Calon pembeli akan 

mempelajari hal-hal seperti karakter spesifik produk tersebut, perbedaaannya dengan 

merk lain, seperti, apakah akan menguntungkan jika dibeli. Berikutnya adalah langkah 

kepastian, yaitu memastikan sikap calon pembeli dari tahap produk pada tahap 

pembayangan kepada tindakan akhir. Langkah terakhir disebut tahap tindakan di mana 

produsen mengharapkan agar calon pembeli mengambil tindakan-tindakan yang 

diharapkan, seperti pergi ke toko untuk mengambil contoh, meminta brosur, dan lain-

lain.  

Pengiklan melakukan tindakan strategis, bukan tindakan komunikatif, karena 

ingin mengendalikan orang lain. Dalam tindakan strategis, masing-masing partisipan 

memakai partisipan lain untuk mencapai tujuan, sementara dalam tindakan 

komunikatif para partisipan mengkoordinasikan rencana tindakan. Termasuk dalam 
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tindakan strategis, adalah bujukan, rekayasa, manipulasi, penekanan, paksaan, dan lain 

sebagainya. “Tindakan strategis bukan komunikasi dalam arti yang sebenarnya karena 

tujuannya adalah hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya, bukan kesepakatan 

bersama di mana hasil pembicaraan pada permulaan masih terbuka” (Magnis-Suseno, 

2000). 

Menurut Fill (1995:286), “dalam perencanaan periklanan ada tiga elemen 

penting, yaitu: Pesan (apa yang dikatakan), Media (bagaimana pesan tersebut dibawa), 

dan Timing (pola/aturan di mana pesan akan dibawa)”. Ketiga hal inilah yang 

digunakan oleh pengiklan untuk membuat calon konsumen ingat pada kondisi yang 

disonan dan kemudian mengembalikannya pada kondisi yang konsonan dengan 

menawarkan pemecahan masalah melalui produk yang diiklankan. 

Tabel  1: Message Style 
High involvement 

Central route 
 

Rational, product attribute appeals 
Information provision Benefit 
claims 

Peripheral route 

Low involvement 
 

Emotional, image-based appeals 
Social, ego, hedonic orientation 

     (Sumber: Fill,1995:291) 

Selanjutnya menurut Fill (1995:290) “ada empat elemen dari pesan dalam 

menciptakan pesan yang tepat, yaitu: gaya pesan (the style of message), pola pesan 

(pattern of message), sumber pesan (source of the message), dan tampilan pesan 

(presentation of the message)”. 

Sedangkan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada emosi 

(emotions) dan perasaan (feeling) digunakan jika produk-produk yang diiklankan 

mempunyai kesamaan dan konsumen semakin sadar terhadap keberadaan produk 

sehingga diperlukan pembeda dengan pertimbangan emosi dan perasaan, yang sering 

disebut "soft sell". Teknik-teknik yang biasa digunakan adalah: a) Fear (ketakutan), 
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dengan mendemonstrasikan sisi negatif atau bahaya secara fisik yang diasosiasikan 

dengan perilaku tertentu atau penggunaan produk yang tidak tepat dan ancaman 

penolakan sosial atau celaan jika produk tidak digunakan, b) Humour, c) Animation, 

d) Sex, e) Music, f) Fantasy dan surrealism. 

Iklan melekatkan makna-makna pada produk atau komoditi, melalui asosiasi 

pencitraan yang diulang-ulang. Akibatnya, dalam sebuah komoditi ada entitas 

gabungan yang terdiri dari komoditi itu sendiri dan juga signifikansi atau penandaan 

yang disebut sebagai commodity sign (Featherstone, 1991). Commodity sign inilah 

yang berfungsi untuk menjual produk atau objek dan menjadi pembawa pesan 

promosif., dengan demikian commodity sign mengiklankan objek itu sendiri, dan 

aspek-aspek yang lain seperti merk dan gaya yang dihubungkan melalui pencitraan. 

Promosi melalui citra-citra telah meningkatkan gratifikasi simbolik yang diperoleh 

dengan cara mengkonsumsi, memiliki dan juga memamerkan komoditi tersebut. 

Menurut Kellner (1995:15) :  

Citra dan appearance menjadi semakin penting perannya dalam dalam 
masyarakat kontemporer. Keduanya dihubungkan dengan upaya-upaya 
penjualan dan ekonomi politik kapitalisme. Penjualan komoditi tampaknya 
membutuhkan sebuah janji nilai guna yang melibatkan citra-citra. 

 
Citra atau image merupakan salah satu simbolisme dalam iklan (Leiss, 1986)  , 

yang bisa berupa representasi verbal maupun visual bisa berbentuk verbal seperti 

puisi, bisa juga berbentuk piktorial atau visual. Iklan lebih sering menggunakan 

bentuk-bentuk piktorial dan verbal secara simultan.  

Bentuk simbolisme yang kedua disebut ikon yang sering disamakan dengan 

aspek pictorial . Ikon mengacu pada iklan yang elemen-elemen pictorial atau 

visualnya mendominasi pesan secara keseluruhan. Bentuk simbolisme yang ketiga 

adalah simbol, yaitu tanda tentang sesuatu yang bisa dilihat dan keberadaannya 

mengacu pada sesuatu yang lain. Periklanan modern begitu mengagungkan cara –cara 
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komunikasi melalui citra, simbol dan ikon, yang bekerja tidak melalui aturan-aturan  

literal dan logis, tetapi lebih melalui kiasan, asosiasi bebas, sugesti dan anologi. 

Menurut John Harms dan Douglas Kellner (Pillsbury: www.Popculture.Com), 

“iklan harus dilihat sebagai sebuah kekuatan ideologis dalam reproduksi sosial yang 

sangat diperlukan untuk menjaga hegemoni kapitalis”. Hal ini disebabkan iklan 

memiliki fungsi sosial yang beraneka ragam, mulai dari membujuk individu agar mau 

membeli komoditi tertentu, hingga fungsi jangka panjang yang berusaha untuk 

menjual kapitalisme konsumen sebagai sebuah cara hidup. 

  Peran lain dari iklan adalah untuk membedakan (differentiating) produk yang 

ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang berkaitan erat 

dengan product positioning (Sutisna, 2003:66).   

 

Diferensiasi 

Menurut Michael Porter (dalam Kartajaya 2004:128) diferensiasi adalah : “A 

firm differentiates itself from its competitors if it can be unique at something that is 

valuables to buyers” artinya perbedaan yang diciptakan harus mendatangkan value 

yang bermakna kepada pelanggan. Perbedaan ini bisa dari produknya (misalnya 

Sony), dari delivery system-nya (FedEx dan Carefour) dari pendekatan pemasarannya 

(Hard Rock Café dan Harley Davidson). Perusahaan yang memiliki diferensiasi yang 

kokoh dipastikan akan memiliki kinerja di atas rata-rata di dalam industrinya. Sedang 

Mark & Co (dalam Kartajaya 2004:129) merumuskan diferensiasi berdasarkan tiga 

dimensi diferensiasi: konten (what to offer), konteks (“how to offer”), dan 

infrastruktur. Konten adalah dimensi diferensiasi yang menunjukkan apa value yang 

ditawarkan kepada pelanggan. Ini merupakan bagian tampilan fisik (tangible) dari 

diferensiasi. Content differentiation biasanya merupakan hal utama yang ditawarkan  
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dari produk dan perusahaan kepada pelanggan. Sementara itu, konteks merupakan 

dimensi yang menunjuk pada cara menawarkan nilai  kepada pelanggan. Sedang 

infrastruktur adalah faktor-faktor pemungkin terealisasikannya diferensiasi konten 

maupun konteks. Dimensi ini menunjuk pada pembedaan terhadap pesaing 

berdasarkan kemampuan teknologi, kapabilitas SDM, dan kepemilikan fasilitas untuk 

mendukung menciptakan diferensiasi konten dan konteks.  

Positioning 

Menurut Al Ries dan Jack Trout (dalam Kartajaya 2004 : 56) : “Positioning is 

not what you do to product. Positioning is what you do to the mind of the prospect. 

That is, position the product in the mind of the prospect”.  Intinya, positioning adalah 

menempatkan produk dan merk di benak pelanggan.  

Pendapat lain dari oleh Philip Kotler (dalam Kartajaya 2004 : 56) : 

“positioning is the act designing the company’s offering and image to occupy a 

distinctive place in the target customer, benefits and price.” Positioning tak lain 

adalah segala upaya untuk mendesain produk dan merk agar dapat menempati sebuah 

posisi yang unik di benak pelanggan. Hasil akhir positioning adalah proposisi nilai 

yang pas, yang menjadi alasan bagi pelanggan untuk membeli. 

Senada dengan hal tersebut, Mark Plus & Co (dalam Kartajaya 2004: 57) 

mendefinisikan positioning sebagai “the strategy for leading your customers 

credibly”. Positioning menyangkut bagaimana cara membangun kepercayaan, 

keyakinan dan trust kepada pelanggan. Untuk menciptakan  Brand equity ( equitas 

merk ) diperlukan konsep yang ampuh, yaitu menggunakan segitiga positioining – 

differentiation – brand.. Apapun produk, merk, dan perusahaan pasti memiliki 

segitiga  positioining – differentiation – brand yang kokoh. Brand equity adalah hasil 

dari kegiatan  positioning, differentiation dan Brand. Segitiga positioning- 

differentiation – brand ini sangat penting dan strategis bagi perusahaan karena 
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berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan. Ekuitas 

merk atau brand equity adalah aset intangible yang dimiliki oleh sebuah merk karena 

value yang diberikannya baik kepada produsen maupun pelanggan.  

Unsur-unsur Brand Equity menurut David Aaker (dalam Kartajaya 2004:129) 

terdiri dari lima unsur utama yaitu : “Brand awareness, perceived quality, brand 

association, brand loyalty dan aset merk lain seperti trademark dan paten”. Brand  

awareness adalah ukuran kekuatan eksistensi merk kita di benak pelanggan. Perceived 

quality adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas dan superioritas produk relatif 

terhadap pesaing. Brand association adalah asosiasi apapun yang terkait dengan sebuah 

merk tertentu. Brand Loyalty adalah loyalitas yang diberikan oleh pelanggan kepada 

merk.  

2.  Pemberdayaan 

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu masalah yang berkaitan 

dengan hakikat dari power atau daya yang dimiliki oleh individu , serta hubungan 

antarindividu atau dan atau antarlapisan sosial yang lain. Menurut Onny S. Prijono 

& A. M.W. Pranarka (1996:135) :  

Pemberdayaan merupakan proses pematahan atau breakdown dari 
hubungan atau relasi antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan 
adanya pengakuan subjek akan kemampuan atau daya (power) yang 
dimiliki objek. Proses ini melihat pentingnya aliran daya (flow of  power) 
atau pemberian kuasa, kebebasan dan pengakuan dari subjek ke objek.  
  

Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang 

semula obyek menjadi subjek, sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan 

dicirikan dengan relasi antar subjek dengan subjek yang lain. “Pemberdayaan 

berkatian dengan dua dimensi dari daya itu, yaitu dimensi distributif yang 

menghambat pemberdayaan, serta dimensi generatif yang cenderung pemberdayaan” 

(Dahl, 1973; Hulme & Turner, 1990: 214-215; Mas’oed, 1994: 100-101). Ditinjau 

dalam dimensi distributif daya bersifat zerosum dan sangat kompetitif. Sebaliknya 
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pada sisi dimensi generatif daya dapat bersifat positif sum, artinya pemberian daya 

pada pihak lain dapat meningkatkan daya diri sendiri. 

Menurut Friedmann (1993: 113) : 

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif 
(kelompok). Tetapi karena proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang 
menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial atau status hirarki lain 
yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu 
senasib untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai 
sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif.   

 

3.   Pemberdayaan UKM 

Berkaitan dengan regulasi tentang pembinaan dan pemberdayaan UKM tertulis 

dalam Peraturan Pemerintah Nomer  32 Tahun  1998 Tentang  Pembinaan Dan 

Pengembangan Usaha Kecil pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa : 

Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, 
dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan 
perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil 
agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi 
usaha menengah.  
 
Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan 

sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha 

yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomer  32 Tahun  1998 : 

Pasal 2 :  
Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia 
usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan 
dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk 
mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang 
menjadi usaha menengah.  
Pasal 5  
Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan melalui langkah-langkah 
sebagai berikut :  
a. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;  
b. Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan  

masalah yang  dihadapi oleh usaha kecil;  
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c. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan;  
d. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan 

pengembangan bagi usaha kecil. (Depkop, 2006: 1-3) 
  

Pemberdayaan UKM menghadapi kendala berupa rendahnya kualitas 

sumberdaya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan  

rendahnya produktivitas serta daya saing UKM. Kendala itu mempengaruhi 

kemampuannya dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang usaha dan ini menjadi 

salah satu tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk secara ikhlas dan rela 

memberdayakan   UKM dengan benar–benar memberikan daya yang dimilikinya 

sehingga nantinya akan menjadi subjek yang mampu menganalisa permasalahannya, 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatannya, baik secara individu 

maupun kelompok. Bentuk hubungan atau relasi dari subjek ke objek  mampu berubah 

menjadi  hubungan atau relasi dari subjek ke subjek.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomer  32 Tahun  1998  Tentang  Pembinaan 

Dan Pengembangan Usaha Kecil Pasal 7  berbunyi : 

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang pemasaran, 

dilaksanakan dengan :   

   a.  Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;    
   b.  Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;  

c.  Menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;  
d.  Mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;  
e.  Memasarkan produk usaha kecil;  
f. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang pemasaran;  
g. Menyediakan rumah dagang dan promosi usaha kecil;  
h. Memberikan peluang pasar. (Depkop, 2006: 3) 
 

Selanjutnya dalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomer 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Pasal 7 

huruf h  dijelaskan “Pemberian peluang pasar kepada usaha kecil perlu terus 

ditingkatkan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, sehingga usaha kecil dapat 

memanfaatkan pasar dan akses pasar”.  
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Peluang pasar dan akses pasar adalah suatu hal yang menjadi kajian  dari ilmu 

pemasaran. Hal tersebut  oleh Pemerintah Daerah secara terus menerus harus selalu 

diteliti dan dikaji sehingga akan memunculkan suatu kebijakan yang selalu berimpitan  

dengan kebutuhan UKM. Konsep inti pemasaran adalah pertukaran (exchange) 

Alasannya yaitu bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh individu dengan 

individu lain merupakan pertukaran (Bagozzi: 1975; Alderson: 1957; Hunt: 1976; 

Kotler: 1984b; Houston & Gassenheimer: 1987; Sutisna, 2003:264). Tidak ada 

seorang individu pun yang mendapatkan sesuatu tanpa memberikan sesuatu langsung 

maupun tidak langsung. Alasan terjadinya pertukaran adalah untuk memuaskan 

kebutuhan.  

Bogazzi (1975:38) dari  Sutisna (2003:264) menyebutkan beberapa asumsi 

yang mendasari terjadinya pertukaran itu : (1) Setiap orang adalah berperilaku 

rasional; (2) Merka berusaha untuk memaksimumkan kepuasan merka dalam 

pertukaran; (3) Merka mempunyai informasi lengkap atas berbagai alternatif yang 

tersedia bagi merka dalam pertukaran itu dan (4) Pertukaran itu secara relatif bebas 

dari pengaruh luar. Sementara itu Kotler (1995:12) mengajukan 5 kondisi yang harus 

terpenuhi dalam agar pertukaran dapat terjadi yaitu : (1) Terdapat sedikitnya dua 

pihak; (2) Masing-msing pihak memiliki sesuatu yang mungkin berharga bagi pihak 

lain; (3) Masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan melakukan penyerahan; (4) 

Masing-msing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran dan (5) 

Masing-msing pihak yakin bahwa berunding dengan pihak lain adalah layak dan 

bermanfaat. 

Dalam proses pertukaran terjadi proses komunikasi baik langsung maupun 

tidak langsung. Komunikasi pada tingkat dasar dapat menginformasikan dan membuat 

konsumen potensial menyadari atas keberadaan produk yang ditawarkan. Selain itu, 

komunikasi juga berusaha membujuk konsumen saat ini dan konsumen potensial agar 

berhasrat masuk ke dalam hubungan pertukaran (exchange relationship). Komunikasi 

juga dapat dijadikan sebagai pengingat bagi konsumen mengenai keberadaan produk 
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dan untuk membedakan produk yang ditawarkan oleh satu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya, serta sebagai sarana penghantaran nilai-nilai sosial kepada 

masyarakat. Komunikasi ini disebut komunikasi pemasaran dan merupakan usaha 

untuk menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai 

keberadaan produk di pasar.  

Konsep yang secara umum  sering digunakan untuk menyampaikan pesan adalah 

apa yang disebut sebagai bauran promosi (promotional mix) karena biasanya pemasar 

menggunakan berbagai jenis promosi secara simultan dan terintegrasi dalam suatu 

rencana promosi produk. Menurut Kotler (2000:364): 

 Bauran promosi meliputi 5 jenis promosi yaitu periklanan (advertising), penjualan 
tatap muka (personal selling), promosi penjualan (sales promotion) hubungan 
masyarakat dan publisitas (publicity and public  relation), serta pemasaran langsung 
(direct marketing).  

 
4. Persepsi dan Sikap 

Kegiatan periklanan menyangkut hal pembuatan pesan kreatif  yang 

selanjutnya akan diinformasikan melalui media lini atas dan media lini bawah. Media 

lini atas menyangkut media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, 

internet. Sedangkan media lini bawah menyangkut baliho, billboard, spanduk, mini 

baliho, flyr, brosur dan leaflet.  

Dari pesan di media tersebut diharapkan adanya suatu dampak atau pengaruh 

berbentuk persepsi yang berlanjut ke partisipasi. Menurut Solomon  mendefinisikan 

persepsi adalah sebagai berikut  : 

Persepsi adalah proses bagaimana stimuli-stimuli itu diseleksi, diorganisasi, dan 
interpretasikan. Persepsi dipengaruhi oleh karakteristik audience yang meliputi: 
membedakan stimulus, tingkat ambang batas (threshold level), persepsi bawah 
sadar, tingkat adaptasi, generalisasi stimulus, seleksi perseptual, perhatian, 
merebut perhatian konsumen ; organisasi persepsi yang meliputi: closure, 
grouping, konteks ; Interpretasi perseptual; peran ekspektasi pada persepsi; 
hubungan harga dan kualitas, semiotis, inferensi perseptual. (Sutisna, 2003: 62 – 
82) 
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Persepsi terhadap objek yang berupa fenomena seperti ini disebut persepsi 

sosial dan sifatnya rumit serta kompleks. Persepsi secara sederhana diartikan sebagai 

pemberian makna pada stimuli indrawi. Sedang menurut Desiderato (dalam Dimyati 

Mahmud 1990:45) persepsi diartikan sebagai “pengalaman tentang objek, peristiwa 

atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan”. Proses persepsi dimulai dari adanya stimuli berupa objek benda atau 

fenomena sosial yang diterima oleh alat indera dan kemudian menimbulkan sensasi. 

Selanjutnya sensasi dihubungkan dengan pengalaman sehingga terbentuk makna 

mengenai stimuli. Menurut Harvey dan Smith dalam Irwanto(1996:73), “persepsi 

dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sifat stimuli, perseptor, dan setting”. Sifat stimuli 

seperti kuat  lemahnya, banyak sedikitnya, keberagamannya, dan sebagainya sangat 

menentukan sensasi dan persepsi yang terbentuk. Selain itu faktor perseptor seperti 

kemapuan alat indera seperti ketajaman pendengaruan, penglihatan, ketepatan 

menangkap stimuli, usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, keyakinan yang 

dianut, dan sebagainya juga akan mempengaruhi persepsi yang terbentuk. Faktor 

pengaruh yang tidak kalah pentingnya adalah setting atau latar yaitu semua situasi dan 

kondisi yang melingkupi stimuli maupun perseptor. Dalam hal ini stimuli yang sama 

akan dipersepsi berbeda jika berada dalam waktu, tempat, dan situasi yang berbeda 

atau dipersepsi oleh perseptor dengan latar belakang budaya berbeda.   

Dalam persepsi seringkali terjadi proses stereotyping  yaitu pemberian kesan 

yang dilabelkan atau penyederhanaan beragam stimuli yang diterima oleh seseorang. 

Menurut Jalaludin Rakhmat (2002:115), “stereotyping dapat terbentuk melalui tiga 

pengaruh yaitu primacy effect, hallo effect, dan leniency effect”. Primacy effect adalah 

pengaruh kata pertama di mana kata pertama dalam urutan sejumlah kata akan 

mengarahkan penilaian selanjutnya. Hallo effect adalah suatu kecenderungan dimana 
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bila orang sudah senang pada seseorang maka akan cenderung menilainya positif dan 

begitu sebaliknya. Sedang Leniency effect yaitu suatu kecenderungan dimana orang 

yang memiliki sifat positif akan cenderung menilai orang lain dengan sifat-sifat yang 

positif pula dan begitu sebaliknya.  

Selain menimbulkan persepsi, pemberdayaan UKM melalui kegiatan 

periklanan oleh Pemerintah Daerah juga menjadi objek yang akan disikapi oleh para 

pelaku UKM. Sikap menurut Bimo Walgito (1987:51) “merupakan kesiapan atau 

keadaan siap untuk timbulnya suatu motif atau keadaan yang memungkinkan 

timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku”. Sikap merupakan sesuatu yang berada 

dalam diri manusia dan berbeda dengan sifat yang merupakan bawaan sejak lahir, 

sikap dapat dibentuk ataupun diubah. Bimo Walgito (1987:53) juga menjelaskan 

bahwa : “sikap memiliki lima ciri yaitu ; a) Sikap tidak dibawa sejal lahir tapi 

terbentuk dalam perkembangan individu, b) Sikap senantiasa berhubungan dengan 

individu dan objek, c) Sikap dapat tertuju pada satu atau sekumpulan objek dalam satu 

waktu yang sama, d) Sikap dapat berlangsung lama atau sementara, dan e) Sikap 

mengandung faktor perasaan dan faktor motif. Dari sini dapat dikatakan bahwa sikap 

pada umumnya konsisten dengan persepsi yang berarti jika persepsinya positip maka 

sikap juga akan cenderung positif dan begitu sebaliknya. Akan tetapi ada kalanya 

sikap seseorang tidak sejalan dengan persepsinya, sebagai contoh adalah ketika 

seseorang berada dalam keadaan tertekan atau menghadapi tekanan baik fisik, mental, 

ekonomis, sosial, dan sebagainya. Mengacu pada gagasan Thorndike dan John B. 

Watson tentang Behaviorisme S – R (dalam Dakir 1986:11) dan teori Stimulus – 

Respon dari C.L. Hull (dalam Sears 1988:49) serta penjelasan Harvey dan Smith 

(1977); Wrightman dan Deaux  (dalam Irwanto, et.al 1996:93), proses pembentukan 
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persepsi dan sikap serta keterkaitan antara keduanya hingga terbentuknya perilaku 

dapat digambaran sebagai berikut : 

Bagan 2 : Proses Pembentukan Persepsi, Sikap dan Perilaku 

FASE UTAMA  PROSES ANTARA 

Stimuli (objek)   

  Sensasi 

Kognisi   

  Refleksi 

Kesadaran   

  Seleksi/organisasi 

Persepsi   

  Keputusan internal 

Sikap   

  Kebutuhan 

Motif   

  Keputusan eksternal 

Peri laku   

 
Diadopsi dari : Harvey dan Smith (1977); Wrightman dan Deaux (1981) 
dengan penyesuaian 
 
Karena merupakan proses lanjutan dari persepsi, maka sikap dengan demikian 

juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang   dapat dibedakan atas faktor internal 

dan faktor eksternal sebagaimana faktor pengaruh terhadap persepsi. Faktor internal 

atau faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri antara lain terdiri dari usia,  

pendidikan, pengalaman masa lalu, nilai-nilai atau kepercayaan, dan sebagainya. 

Sedang Faktor eksternal atau faktor dari luar individu antara lain terdiri dari faktor 

lingkungan sosial, norma-norma atau peraturan, budaya, dan media massa. 

4. Partisipasi  

Partisipasi adalah tingkat keterlibatan anggota sistem sosial dalam proses 

pengambilan keputusan. Tingkat partisipasi anggota sistem sosial dalam pembuatan 
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keputusan berhubungan positif dengan kepuasan merka terhadap keputusan inovasi 

kolektif (Rogers, 1987 : 63 – 64). Ini berarti bahwa semakin tinggi partisipasi anggota 

dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar pula tingkat  kepuasan merka 

terhadap keputusan.  

Penelitian yang Relevan  

      Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan bidang komunikasi pemasaran 

(promosi) UKM yang memfokuskan pada kegiatan periklanan UKM. Adapun 

berdasarkan salah satu penelitian berjudul Analisis Formasi Keterkaitan, Pola Kuster 

dan Orientasi Pasar: Studi Kasus Sentra Industri Keramik di Kasongan Kabupaten 

Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (Mudrajad Kuncoro, Irwan Adimaschandra 

(Supomo, 2003:11). 

Disampaikan bahwa dalam upaya pengembangan kluster Kasongan dan perdagangan 

bebas terutama AFTA 2003 ini, maka sudah sepatutnya pemerintah daerah 

mengembangkan sentra industri keramik Kasongan menjadi lebih efektif dan global 

market oriented, bukan lagi social and political oriented dengan tujuan semata-mata 

untuk mengurangi kesenjangan (meminjam istilah Tambunan, 1999). Lemahnya 

peranan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam membantu perkembangan usaha 

industri keramik di Kasongan, misalnya seperti bantuan modal dan bantuan promosi, 

dirasakan oleh mayoritas pengusaha keramik tersebut. Namun demikian, kunci utama 

untuk membuat UKM menjadi efisien dan dinamik adalah menciptakan iklim bisnis 

yang kondusif tanpa harus membuat UKM terus bergantung pada  bantuan-bantuan 

khusus pemerintah (Hill, 1995). Peranan pemerintah dalam mendukung perkembangan 

industri skala kecil hanyalah sebagai fasilitator, stimulator, regulator dan stabilisator 

(Tambunan, 1999). Misalnya sebagai mediator adalah dalam pembentukan 

asosiasi/paguyuban pengusaha keramik Kasongan yang dapat menjadi sarana tukar 
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menukar informasi baik pemasaran maupun trend selera konsumen. Sedangkan sebagai 

fasilitator, misalnya dengan mengadakan promosi di Jogja Expo Center (JEC) berskala 

nasional atau internasional. Sebab perlu dicatat, bahwa dalam penelitian ini keaktifan 

promosi menjadi kunci utama industri keramik Kasongan yang berorientasi pasar luar 

negeri.  

 

B.Kerangka Pikir 

Berdasar peta teori sebagaimana terurai di muka maka dapat disusun kerangka 

pikir mengenai permasalahan penelitian sebagai berikut :  

Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap perlunya pemberdayaan UKM yang 

dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya akan mempengaruhi kegiatan periklanan UKM 

yang mencakup kegiatan differentiation dan positioning, serta meliputi pesan, media, 

target audience, teknik atau metode yang digunakan, frekuensi kegiatan, anggaran biaya 

yang dialokasikan, dan waktu kegiatan. Kegiatan periklanan UKM yang dilakukan 

Pemerintah daerah  bertujuan untuk memberdayakan UKM melalui terbentuknya brand 

equity. Di sisi lain kegiatan periklanan oleh Pemerintah Daerah akan menimbulkan 

persepsi dan sikap pelaku UKM terhadap hal tersebut di mana persepsi dan sikap ini 

juga dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat di lingkungan pelaku UKM 

berada. Persepsi dan sikap positif akan mendorong partisipasi aktif pelaku UKM dalam 

kegiatan periklanan maupun dalam pencapaian tujuan kegiatan tersebut.  

Secara skematis kerangka pikir tersebut dapat divisualisasikan sebagai berikut : 

 

                         Bagan 3 : Kerangka Pikir penelitian 
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Kondisi Sosial
Budaya

UKM

Produk / CapaianKegiatan Periklanan UKM
Pemerintah Daerah Sukoharjo

Persepsi Pemda
terhadap UKM

Partisipasi UKM
Dukungan/Hambatan

Persepsi UKM
Positif/Negatif

Pemberdayaan  UKM

 

 

 Kegiatan periklanan UKM Pemerintah Daerah bertujuan untuk memfasilitasi 

UKM dalam periklanan, yaitu dengan menyediakan anggaran, penyiapan konsep  pesan 

iklan, konsep media, dan penentuan sasaran pasar yang tepat .  Ketiganya  memerlukan 

keterpaduan , dalam membuat pesan iklan sebelumnya harus menentukan sasaran pasar 

yang tepat (komunikan). Penentuan penggunaan media juga harus sesuai dengan sasaran 

pasar. 

 Selain itu kegiatan periklanan UKM tersebut diharapkan mampu membedakan 

(diferensiasi) produk-produk yang ditawarkan Pemerintah Daerah Sukoharjo dengan 

produk-produk yang ditawarkan oleh daerah lain. Dengan menyampaikan pesan iklan  

yang berulang-ulang produk yang ditawarkan tersebut diharapkan mampu menempati 

posisi di benak calon pembeli, pembeli dan pembeli yang setia secara unik dan kokoh.  

Perang pemasaran adalah perang untuk memperebutkan sejengkal ruang di benak 

konsumen (positioning) . Dari kegiatan diferensiasi dan positioning tersebut akhirnya  

akan berpengaruh terhadap brand equity (ekuitas merk)  yang merupakan aset yang 
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tidak kelihatan  yang berupa suatu nilai yang diberikan produk kepada konsumen. 

Semakin tinggi ekuitas merk  maka akan semakin tinggi pula nilai yang diberikan merk 

tersebut kepada pelanggan. 

 Kegiatan periklanan pemerintah daerah dipersepsikan oleh UKM dan konsumen  

berdasarkan kondisi sosial, dan budaya orang-orang yang terlibat dalam kegiatan 

tersebut. Selanjutnya akan memunculkan partisipasi mendukung atau menolak, merasa 

puasa atau tidak puas  terhadap kegiatan tersebut. 

 Dalam kegiatan ini diharapkan merupakan suatu konsep partisipasi dan 

pemberdayaan. Kegiatan Periklanan UKM Pemerintah Daerah sebagai bentuk 

pemberdayaan di sini diartikan sebagai suatu pengakuan pemda akan kemampuan, 

kekuatan, daya yang dimiliki UKM. Selain itu pemda mau membagi atau mengalirkan 

kekuasaannya ke UKM dengan memberikan kebebasan untuk meningkatkan hidupnya 

dengan daya yang ada pada UKM yang dibantu dengan kemampuan, kekuatan, seta 

daya yang dimiliki oleh pemda.  

 Artinya pemda dengan daya yang dimiliki memberikan kesempatan UKM untuk 

berpartisipasi aktif serta kreatif dalam kegiatan periklanan UKM mulai dari dari tahap 

pembuatan keputusan, penerapan keputusan hingga penikmatan hasil dan evaluasi. 

Mengalirnya daya ini diharapkan mampu mengintegrasikan antara Pemerintah Daerah 

dan UKM sebagai mitra yang sejajar dan menciptakan hubungan atau relasi subjek 

dengan subjek. 

 Pola pembimbingan, pembinaan serta pendampingan yang terarah, terpadu dan 

berkesinambungan baik secara individu maupun bersama dalam kegiatan periklanan 

UKM diharapkan ke depan mampu menumbuhkan UKM  yang kokoh dan mandiri. 

Dengan terciptanya hubungan yang sejajar dan antara pemda dan UKM diharapkan 
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akan menghasilkan suatu produk atau merk yang memiliki nilai tinggi yang di dalamnya 

berisi tentang ciri-ciri barang yang dijual. 

 Dalam membuat pesan iklan ini diharapkan pemda dan UKM  memperhatikan 

suatu fungsi iklan sebagai suatu bentuk komunikasi sosial.  Isi pesan iklan tersebut 

menunjukkan identitas-identitas sosial dan budaya masyarakat. Proses dialog dalam 

relasi yang sejajar diharapkan akan mampu menghasilkan suatu iklan yang memiliki ciri 

khusus  dari daerah. Iklan sebagai suatu reproduksi sosial mampu menciptakan sistem 

makna yang mengarahkan pada suatu pencitraan yang positif bagi suatu daerah. 

Pola pembimbingan, pembinaan serta pendampingan yang terarah, terpadu dan 

berkesinambungan baik secara individu maupun bersama dalam kegiatan periklanan 

UKM diharapkan ke depan mampu menubuhkan UKM  yang kokoh dan mandiri. 

Dengan terciptanya hubungan yang sejajar dan antara pemda dan UKM diharapkan 

akan menghasilkan suatu produk atau merk yang memiliki nilai tinggi yang di dalamnya 

berisi tentang ciri-ciri barang yang dijual. 

 Dalam membuat pesan iklan ini diharapkan pemda dan UKM  memperhatikan 

suatu fungsi iklan sebagai suatu bentuk komunikasi sosial.  Isi pesan iklan tersebut 

menunjukkan identitas-identitas sosial dan budaya masyarakat. Proses dialog dalam 

relasi yang sejajar diharapkan akan mampu menghasilkan suatu iklan yang memiliki ciri 

khusus  dari daerah. Iklan sebagai suatu reproduksi sosial mampu menciptakan sistem 

makna yang mengarahkan pada suatu pencitraan yang positif bagi suatu daerah. 
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BAB IV 

SAJIAN DATA 

 

Pada Bab ini disajikan data hasil penelitian secara urut sesuai rumusan 

permasalahan sebagaimana telah dirumuskan di muka. Namun sebelum itu, terlebih 

dahulu dipaparkan berbagai keadaan umum pada lokasi penelitian sebagai seting 

permasalahan yang menjadi fokus perhatian penelitian. 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo lahir pada tanggal 15 Juli 1946. 

Kabupaten ini mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan, meliputi 

objek-objek wisata, seni tradisional, upacara tradisional dan juga industri kerajinan, 

perdagangan, serta pertanian. Posisi Kabupaten Sukoharjo sangat strategis karena 

merupakan pintu lalu lintas di wilayah Subosukowonosraten yakni Surakarta-

Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten. 

Posisi Geografis 

 Kabupaten Sukoharjo, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah, 

letaknya berbatasan dengan 6 Kabupaten/Kota, yaitu di sebelah utara berbatasan 

dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri, serta sebelah 

barat berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Letak daerah 

kabupaten ini adalah sebagai berikut : 

 1. Bagian ujung sebelah Timur  : 110.57’3370” BT 

 2. Bagian ujung sebelah Barat  : 110.42’ 6.79” BT 

 3. Bagian ujung sebelah Utara  :  7.32’17.00” BT 

 4. Bagian ujung sebelah Selatan  :  7.49’32.00” BT 
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    (Dihitung Dari Meredian Greenwich) 

 Secara administratif,kabupaten ini terbagai menjadi 12 wilayah 

Kecamatan, 17 Kelurahan, 150 Desa, 1440 RW, dan 4103 RT, dengan luas 

wilayahnya adalah 46.666 ha atau sekitar 1.43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. 

Menuirut penggunaannya lahannya, kabupaten ini terdiri dari lahan sawah sebesar 

45.39% (21.184 Ha) dan lahan bukan sawah sebesar 54.61% (25.482 Ha). 

Penduduk 

 Berdasarkan registrasi penduduk pada tahun 2004, jumlah penduduk 

Kabupaten Sukoharjo mencapai 826.289 jiwa, yang terdiri dari 408.506 laki-laki 

dan 417.783 perempuan. Apabila dilihat dari penyebaran penduduknya, Kecamatan 

Grogol paling tinggi presentasinya, kemudian Kecamatan Kartasura, Kecamatan 

Sukoharjo, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Gatak. 

 Kepadatan penduduk  dalam kurun waktu lima tahun (2000-2006) 

cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada 

tahun 2006 tercatat sebesar 2.030 jiwa setiap km2. 

Tenaga Kerja 

 Tenaga Kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia 

yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan, sehingga untuk mendapatkannya 

perlu dibekali pendidikan yang berkualitas. Di Kabupaten Suoharjo pencari kerja 

terbanyak adalah lulusan SLTA, sedangkan pekerja terbanyak adalah dibidang 

industri tektil. 

 Tenaga Kerja yang terdapat di kabupaten ini mempunyai kemampuan 

untuk mudah memerima inovasi dan memiliki loyalitas yang tinggi, karena telah 

dibekali dengan berbagai macam pelatihan dan pendidikan. 
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Produktivitas 

 Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi dan sumber daya manusia yang 

menunjang produktivitas pada berbagai sektor perindustrian, baik yang besar, 

menengah, maupun inudstri kecil yang menyerap tenaga kerja sebanyak 125.374. 

Tenaga kerja merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan 

dalam berbagai hal pembangunan, sehingga untuk meningkatkan produktifitas 

industri diperlukan tenaga kerja yang ahli dan terampil. Hal ini sehubungan untuk 

meningkatkan hasil produksi yang berkualitas eksportt. 

Kawasan Industri dan Sentra Kerajinan Kabupaten Sukoharjo 

 Kabupaten Sukoharjo, masih memiliki kawasan untuk mengembangkan 

potensi dan mengembangkan sentra industri yang tersebar di beberapa daerah 

produktif di Kabupaten Sukoharjo, sebagian daerah sudah terealisasi 

pembangunannya dan siap menampung sejumlah besar investor PMDN dan PMA. 

Industri Tekstil 

Kabupaten Sukoharjo terkenal dengan nama sebutan Kota Tekstil karena lebih dari 

sepuluh perusahaan besar dan menengah bergerak di bidang tekstil. Sentra industri 

ini telah menampung sekitar 61.300 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 

371.000.000 meter pertahun, dan telah dieksport ke berbagai negara di Amerika, 

Eropa, Asia dan Australia. 

Peluang Investasi: Berdirinya industri tekstil dan garmen, berdirinya jasa 

pergudangan, jasa transportasi, dan rumah makan serta rumah kos bagi karyawan. 

Industri Mebel Rotan 

 Sentra industri di Kabupaten Sukoharjo terdapat di Desa Trangsan dan 

Desa Mayang, Kecamatan Gatak. Hasil produksi rotan dikerjakan secara home 

industri dan telah dipasarkan ke daearah-daerah di luar kabupaten, bahkan telah 
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dieksport ke mancanegara antara lain Inggris, Jerman, Taiwan, Belanda, Denmark, 

dan Zwitzerland. Volume eksportt yang telah dihasilkan adalah 910.230 kg dengan 

omzet penjualan US$4.794.958.89. hasil industri mebel rotan antara lain berupa 

kursi tamu, kursi santai, tempat tidur, almari, tempat pot bunga. 

Peluang Investasi : berdirinya showroom penjualan hasil industri/kerajinan, 

berdirinya pabrik-pabrik bahan baku dan alat-alat pembantu industri rotan, dan 

terminal peti kemas. 

Industri Mebel Kayu 

 Pusat industri mebel kayu di Kabupaten Sukoharjo berada di desa 

Bulakan Keccamatan Sukoharjo, Desa Telukan Kecamatan Grogol dan Desa Wirun 

Kecamatan Mojolaban. Jumlah pengrajin yang mencapai 622 unit dengan menyerap 

tenaga kerja 38.731 orang. Jumlah produksinya mencapai 89.599 m3. 60 % hasil 

produksi mebel kayu dieksportt ke mancanegara. 

Peluang Investasi : Berdirinya showroom penjualan hasil industri mebel, Berdirinya 

pabrik-pabrik bahan baku kayu, Penambahan alat-alat pembantu industri mebel, 

terminal peti kemas. 

Kerajinan Tatah Sungging 

 Kerajinan tatah sungging terdapat di Desa Madegondo dan Desa 

Telukan, Kecamatan Grogol dan Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo. Jumlah 

pengrajin adalah 35 unit dan menyerap tenaga kerja 120 orang. Jumlah produksi 

pertahunnya mencapai 21.466 buah. Kerajinan yang dihasilkan antara lain hiasan 

dinding, wayang kulit, kaligrafi dan lain-lain. 

Peluang Investasi : Perusahaan penyamakan kulit dengan proses peralatan modern, 

dan gallery dengan panduan seni budaya peninggalan para leluhur. 
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Kerajinan Gamelan 

 Kerajinan gamelan terdapat di Desa Wirun dan Desa  Laban Kecamatan 

Mojolaban. Jumlah pengrajin mencapai 15 unit dan menyerap tenaga kerja 147 

orang. Jumlah produksinya pertahun adalah 28 set. Hasil produksi kerajinan ini 

dipasarkan ke berbagai daerah dan sebagian dipasarkan ke mancanaegara. 

Peluang Investasi : Berdirinya showroom penjualan hasil kerajinan gamelan, dan 

sanggar seni tradisional dan dapat dikembangkan dengan seni modern yang diminati 

oleh wisatawan mancanegara, banyak yang tertarik dengan seni dan budaya 

peninggalan para leluhur kita. 

Kerajinan Ukir Kaca 

 Kerajinan ukir kaca terdapat di Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura dan 

Desa Manang, Kecamatan Grogol. Jumlah pengrajin terdapat 13 unit dan menyerap 

tenaga kerja 130 orang dengan kapasitas produksi 12.700 pcs. Hasil produksinya 

sudah di eksportt ke mancanegara dengan volume 8.020 kg (US$ 232.578). 

Peluang Investasi : Memungkinkan bagi calon investor untuk pengadaan bahan baku 

pembuatan kaca grafir yang selama ini masih import. 

Industri 

 Kawasan industri ini terletak di kawasan Nguter dengan luas lahan 

sekitar 352 Ha, dan siap menampung sejumlah investor PMDN maupun PMA yang 

ingin menanamkan modalnya. PT. Abirama adalah salah satu perusahaan yang 

terdapat di kawasan tersebut, yang bergerak di bidang pengolahan kayu. Ditunjang 

sarana, prasarana dan infrastruktur yang memadai disertai kemudahan pelayanan 

perijinan one stop service (OOS), calon  investor dapat memilih atau menanamkan 

modalnya di berbagai sektor industri yang dikehendaki. 
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Peluang Investasi : Para calon investor dapat memilih lokasi untuk industri, lahan 

yang cukup memadai dan tenaga kerja yang relatif  masih murah, Perdagangan, dan 

jasa pengolahan limbah. 

Pertanian 

 Pada tahun 2004 produktivitas padi berhasil mencapai 64.03 KW/Ha dan 

luas panennya naik  sebesar 4.76 % dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut adalah 

tabel produksi tanaman palawija di Kabupaten Sukoharjo yang telah dibandingkan 

dengan tahun 2003 : 

   Tabel 2 : Produksi Tanaman Palawija 

NO TANAMAN PALAWIJA LUAS PANEN PRODUKSI 
1 Jagung 16,57 % 12,40 % 
2 Ketela pohon 10,88 % 24,44 % 
3 Ketela rambat 68,42 % 67,69 % 
4 Kacang tanah 28,27 % 3,45 % 
5 Kedelai 17,10 % 67,69 % 
6 Kacang hijau 9243,10 % 172324,60 % 

  

Sedangkan jenis komoditas buah-buahan yang mengalami kenaikan 

produksi adalah belimbing, kedondong, mangga, jeruk, sirsak, pepaya, nangka, dan 

mlinjo. 

Peluang Investasi : Berdirinya pabrik tepung beras, tersedianya bibit-bibit unggul 

dengan penelitian para ahli di bidang pertanian, dan pabrik pengalengan buah. 

Perkebunan 

 Pada tahun 2004, beberapa komoditi tanaman perkebunan yang 

mempunyai andil cukup besar bagi perekonomian dan perkembangan di Kabupaten 

Sukoharjo di antaranya adalah kelapa (1.407.74 Ha), kapuk (667,01 Ha), jambu 

mete (606,39 Ha), dan tebu (850 Ha) 

Peluang Investasi: Pabrik pengolahan gula, Pabrik pengolahan kelapa, Pabrik 

pengolahan tanaman perkebunan.  
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Peternakan 

 Jenis ternak yang dihasilkan di Kabupaten Sukoharjo adalah ternak besar 

seperti sapi, kerbau, dan kuda, serta ternak kecil di antaranya kambing, domba, 

ayam ras, dan itik. Di bawah ini adalah tabel populasi ternak besar dan ternak kecil 

di pada tahun 2004 : 

    Tabel 3: Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil  

TERNAK BESAR TERNAK KECIL 
JENIS POPULASI (ekor) JENIS POPULASI (ekor) 
Sapi 24.781 Kambing 36.076 
Kerbau 2.398 Domba 33.337 
Kuda 209 Ayam ras 1.117.447 
  Itik 85.432 

 

Perikanan 

 Produksi perikanan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2004 

diantaranya adalah budidaya ikan di kolam dan ikan karamba. Selain itu, produksi 

ikan diperoleh dari penangkapan ikan di perairan umum serta pembenihan ikan. 

Jumlah produksi ikan tahun 2004 sejumlah 1.296.892 ton terdiri dari ikan budidaya 

perairan 270.271 ton, kolam 788,988 ton dan karamba 237.633 ton. 

Peluang Investasi : Pengembangan berbagai jenis ikan unggulan, dan  Wisata 

Pancingan. 

Sumber: Profil Investasi 2007 Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal  
                      Kabupaten Sukoharjo 
 
B. Persepsi dan Sikap Pemerintah Daerah Sukoharjo terhadap UKM 

1. Pemahaman Pemerintah Daerah Sukoharjo terhadap Konsep 

Pemberdayaan UKM 

Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan pemberdayaan usaha 

kecil dan menengah  yang  dikaitkan   dengan kondisi psikologis, sosial, 

ekonomi  dan budaya daerah  Sukoharjo. Pemerintah memandang perlu untuk 

memberdayakan UKM yang jumlahnya sangat banyak di daerah tersebut karena 
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UKM dapat menjadi pilar ekonomi kerakyatan. Pemerintah juga berpendapat 

bahwa UKM relatif tahan terhadap goncangan moneter maupun berbagai 

kebijakan ekonomi makro, sehingga pemerintah harus terus memberdayakannya 

melalui usaha pembinaan secara terus menerus.  

Hal tersebut dapat dilihat dari tahapan proses perencanaan dan 

penyusunan  APBD  yang terlihat dalam gambar sebagai berikut : 

Bagan 5 : Proses  Perencanaan dan Penyusunan  APBD 

Usulan Masyarakat 
ke Dinas Program Pusat Rakorbangdes/cam

Diperindagkop

Rakorbangkab

Verifikasi

DPRD

Gubernur

Paripurna Dewan APBD

Perubahan

Paripurna Komisi II

Panitia Anggaran

Draft APBDParipurna Evaluasi/Konsultasi

Dinas Dinas

 

Sumber: Wawancara dengan Wakil Bupati Sukoharjo 

Program kerja dari Diperindagkop  dimulai dari usulan-usulan 

masyarakat (UKM, LSM, Perguruan tinggi) langsung kepada Dinas, melalui 

Rakorbangdes (Rapat koordinasi pembangunan desa)   selanjutnya di 

kordinasikan dalam  tingkat yang lebih tinggi melalui  Rakorbangcam (Rapat 

koordinasi pembangunan kecamatan). Hasil pembahasan dalam  Rakorbangcam 
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dan usulan dari masyarakat tersebut akan dijadikan pedoman dasar dari 

Diperindagkop untuk dijadikan program kerja yang diusulkan dalam 

Rakorbangkab (Rapat kordinasi pembangunan kabupaten).  

Program kerja tersebut adalah pencerminan dari  keinginan, kebutuhan 

dan harapan dari masyarakat . Proses dalam pembuatan program tersebut benar-

benar melibatkan masyarakat. Mereka duduk bersama, diskusi bersama untuk 

merumuskan suatu kegiatan yang akan membawa kemajuan mereka.  

Diperindagkop berfungsi sebagai fasilitator di bidang pemberdayaan 

dan pembinaan UKM yang meliputi  pelatihan kewirausahaan, managemen 

eksportt, membangun relasi dengan lembaga keuangan, kegiatan pemasaran.  

Keberpihakan APBD terhadap UKM juga cukup tinggi, dengan 

mengalokasi dana sebesar 5 milyar yang digunakan untuk mendukung dan 

mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.  

Dana tersebut diperuntukkan  bagi 4 subdin, yaitu subdin UKM dan 

Koperasi, subdin Perdagangan, subdin Industri dan subdin Penanaman Modal 

dan Investasi. Untuk subdin Perdagangan mendapatkan alokasi dana sebesar 2 

milyar yang diperuntukkan mengikuti pameran tingkat regional, internasional 

nasional dan  pameran lokal. 

Program kerja tersebut menyangkut pemberdayaan UKM   dalam 

semua  bidang mulai dari ketersediaan bahan baku, permodalan, sumber daya 

manusia atau ketrampilan (skill), mutu atau kualitas produk, sampai kepada 

pemasarannya. Hal tersebut dilandasi keyakinan bahwa pada era otonomisasi 

saat ini, konsep pengembangan ekonomi rakyat harus diterjemahkan dalam 

bentuk program operasional berbasiskan ekonomi domestik pada tingkat 

kabupaten dan kota dengan tingkat kemandirian yang tinggi.  Untuk itu perlu 

ditegaskan bahwa pengembangan ekonomi kerakyatan pada era otonomisasi saat 

ini tidak harus ditejemahkan dalam perspektif teritorial, tapi sebaiknya 
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dikembangkan dalam perspektif ‘regionalisasi’ di mana di dalamnya terintegrasi 

kesatuan potensi, keunggulan, peluang, dan karakter sosial budaya. 

Pembangunan harus dikembangkan dengan berbasiskan ekonomi domestik (bila 

perlu pada daerah kabupaten/kota) dengan tingkat kemandirian yang tinggi, 

kepercayaan diri dan kesetaraan, meluasnya kesempatan berusaha dan 

pendapatan, partisipatif, adanya persaingan yang sehat, keterbukaan/demokratis, 

dan pemerataan yang berkeadilan.  Semua ini merupakan ciri-ciri dari ekonomi 

rakyat sebagai tujuan bersama. 

  

2. Pemahaman Pemerintah Daerah Sukoharjo terhadap Pembinaan UKM di 

Bidang Pemasaran  

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah memiliki orientasi pasar 

dengan mengadakan kegiatan promosi untuk menarik investor dan buyer, yang 

cenderung diarahkan pada eksportt. Adapun kegiatan promosi  yang dilakukan 

meliputi pameran internasional, regional, nasional, lokal; dialog interaktif di 

Terang Abadi Televisi, surat kabar Solo Pos di kolom Sukoharjo. 

 Untuk pasar lokal masyarakat dianggap sudah mengetahui dengan 

sendirinya. Pesan komunikasi untuk membuka pasar ke arah lokal dianggap 

tidak perlu. Ada anggapan bahwa pameran lokal yang selama ini diadakan di 

Kabupaten Sukoharjo tidak efektif, hanya membuang dana saja.  

Selanjutnya berkaitan dengan papan informasi untuk usaha  kecil di 

desa-desa terbengkalai banyak yang tidak terawat. Ada suatu sikap saling 

menunggu atau alih tanggung jawab antara Diperindagkop, Pemerintah 

Kecamatan dan Pemerintah Desa. Kecamatan atau Desa tidak mau merawat 

papan-papan informasi tersebut. Masyarakat bawah cenderung dianggap malas 

dan hanya selalu mau disuapi. 
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Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kurang memahami  tentang konsep 

periklanan dan promosi. Periklanan disamakan dengan promosi. Belum ada satu 

konsep perencanaan media iklan yang terstruktur dan   medianya kurang variatif 

. Banyak media-media periklanan yang bisa   digunakan untuk mendukung 

kegiatan periklanan agar dapat menghasilkan hasil yang efektif dan efisien tidak 

digunakan, mereka lebih dominan menggunakan  lini bawah.  

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu memahami tentang iklan yang 

berfungsi untuk memproduksi sistem-sistem makna terpola yang memainkan 

peran kunci dalam sosialisasi individu dan juga reproduksi sosial. Iklan 

melekatkan makna-makna pada produk atau komoditi, melalui asosiasi 

pencitraan yang diulang-ulang.  

Persepsi  Pemerintah Daerah cukup baik terbukti telah melakukan 

kegiatan periklanan baik menggunakan media lini atas maupun lini bawah. 

Hanya ada beberapa ketidaksamaan persepsi dalam penggunakan media antara 

mereka. Pemerintah Daerah beranggapan bahwa media-media tertentu paling 

efektif  dan efisien dalam meningkatkan penjualan. Contohnya ada anggapan 

bahwa pameran lokal di Kabupaten Sukoharjo adalah tidak efektif dan efisien 

karena dianggap bahwa seluruh masyarakat lokal sudah mengetahui produk atau 

usaha yang dipamerankan. Jadi lebih baik kita hanya mengikuti pameran 

nasional, regional dan internasional. 

Selain itu kurang adanya koordinasi dan evaluasi yang baik antara 

Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa atau Kelurahan. Papan nama sentra  

industri kecil banyak yang rusak dan terbelangkai dibiarkan dan ditelantarkan. 

Sedangkan papan nama tersebut adalah penting untuk menginformasikan 

produk-produk yang dipasarkan untuk masyarakat lokal. 
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3. Pemahaman Pemerintah Daerah Sukoharjo terhadap Konsep Diferensiasi 

dan Positioning bagi UKM 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi    dan Penanaman Modal telah melakukan kegiatan 

periklanan media lini atas, belum mengkaitkan dengan strategi perencanaan 

positioning, differensiation dan brand . Mereka hanya melakukan kegiatan 

periklanan dengan media yang dianggap efektif dan efisien. 

Mengkomunikasikan positioning Kabupaten Sukoharjo “Sukoharjo Makmur” 

dan Kabupaten Sukoharjo sebagai “Kota Industri” untuk membangun      brand 

equity   dipadukan dengan kegiatan periklanan usaha kecil dan menengah belum 

kelihatan dari pesan-pesan iklan atau teks iklan. 

Berkaitan dengan pemahaman tentang strategi positioning, relatif  

masih sangat mendasar. Aparat Pemerintah Daerah  Sukoharjo dalam memahami  

positioning Sukoharjo Makmur sebagai suatu pengembangan dari misi relatif 

tidak dapat menjelaskan secara lengkap, lebih menjelaskan definisi dan maksud  

dari Sukoharjo makmur.  

Bila dilihat dari musik latar Media Prensentasi Audio Visual berbentuk 

VCD berjudul Profil Investasi 2007 berdurasi 30 menit dalam Makmur adalah 

singkatan dari Positioninng  Sukoharjo Makmur : M Maju; mbangun projo, 

Aman; ing suasana kalis  ing rubedo, Konstitisional; pranatan proyogo, 

Mantap; mbangun prasetyo, Unggul  martabat, luhur  kawibane; R; Rapi; 

sengsem kang amulat  belum    dipahami secara mendalam oleh aparat 

pemerintah daerah  dan belum dikomunikasikan secara luas kepada masyarakat. 
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Positioning Sukoharjo Makmur wajib dipahami oleh seluruh pejabat 

dan aparatur Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai lembaga yang memiliki 

kewajiban untuk mewjudkan slogan atau janji kepada masyarakat Sukoharjo. 

Tidak hanya sekedar janji atau slogan kosong belaka. Kabupaten Sukoharjo 

mendiferensiasikan dirinya dengan kota-kota lain adalah sebagai kota industri. 

Sukoharjo sebagai pendukung atau penopang Kota Solo, di sana banyak berdiri 

perusahaan-perusahaan besar, menengah dan perusahaan kecil. Pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo sangat  serius dalam pengembangan dirinya sebagai kota 

industri. Ini bisa ditunjukkan dengan kegiatan periklanan yang dilakukan oleh 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Penanaman Modal. 

Ranta nilai dari dari komponen besar yaitu: aktivitas inti (core activities) dan 

aktivitas pendukung (supporting activities). Aktivitas inti mencakup inbound 

logistics (penanganan material dari supplier, pemilihan suku cadang) operasi 

(produksi, perakitan, testing) outbound logisitics (penanganan permintaan  dari 

pelanggan, pengiriman barang ke pelanggan) pemasaran dan penjualan, dan 

terakhir customer service. Sementara aktivitas pendukung mencakup: aktivitas 

managemen SDM, pengembangan teknologi, pengadaan (procurement), dan 

infrastruktur perusahaan (firm infrastructure) benar-benar dikomunikasikan 

melalui company pofil, Buku berjudul Profil Investasi 2007, Buku berjudul  

companies profile in  Sukoharjo Regency,Media Prensentasi Audio Visual 

berbentuk VCD berjudul Profil Investasi 2007 berdurasi 30 menit, Media 

Prensentasi Audio Visual berbentuk VCD Potensi Komoditi Eksportt Kabupaten 

Eksportt Kabupaten Sukoharjo berdurasi 35,28 menit. 
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4. Sikap Pemerintah Daerah Sukoharjo terhadap UKM 

     Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengekspresikan sikap terhadap 

UKM dengan memposisikan diri sebagai Pemerintahan  Wirausaha dan melalui 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman modal telah 

melakukan program kerja yang sesuai dengan paradigma tersebut serta sudah 

berfungsi sebagai : 

a. Pemerintah katalis; yaitu mampu mendongkrak setiap bagian sumber daya 

daerah, pemerintah  bersedia menjalin kerja sama antara sumber daya 

pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan masyarakat. Dan Pemerintah 

sudah mampu  merespon setiap kondisi yang kompleks dan berubah dengan 

cepat yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah telah  berfungsi sebagai 

katalisator Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Usaha Besar serta lebih 

banyak mengarahkan dan bukan melayani secara langsung. 

b. Pemerintah milik masyarakat; yang berarti Pemerintah telah  memberikan 

sebagian wewenangnya   kepada lembaga-lembaga sosial ekonomi untuk 

menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial di daerahnya seperti Kadin. 

Namun demikian Pemerintah kurang memperhatikan organisasi-organisasi 

sosial ekonomi  yang berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat seperti  

Jarpuk, Jarpento, dan lain-lain. Masih ada anggapan bahwa budaya kritis 

yang diciptakan organisasi tersebut sebagai suatu hal yang mengganggu dan 

sebagai suatu ancaman.  

c. Pemerintah kompetitif ; berarti Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah  

menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan, yaitu antara negeri 

melawan swasta dan monopoli melawan kompetisi. Dalam pengelolaan 

pembangunan selalu melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana proyek dan 
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dalam proes perolehan proyek tersebut melalui tahap seleksi dan kompetisi. 

Pemerintah menyelenggarakan kompetisi tidak hanya dalam pengumpulan 

sampah, tetapi juga dalam operasi pengurugan tanah, jasa pemeliharaan, 

pengelolaan tempat parkir, penyapuan jalan, perbaikan jalan, konsesi 

makanan dan minuman, percetakan, pengadaan alat tulis dan lain-lain. 

            Satu hal yang menjadi catatan, kedekatan antara pihak ketiga dengan 

penguasa baik legislatif, pejabat eksekutif dan partai politik masih turut 

menentuk keberhasilan dalam memperoleh proyek. 

d. Pemerintah yang digerakkan oleh misi ; kegiatan pemerintah tidak lagi 

digerakkan oleh peraturan, namun pada misi yang hendak dicapai. 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan roda pemerintahan 

masih sangat dikendalikan oleh peraturan. Baik berbentuk Undang-undang, 

Peraturan Pemerintah, Perda, Peraturan Bupati dan sebagainya.        

e. Pemerintah yang berorientasi hasil; pemerintah membiayai outcome dan 

bukan output. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah melaksanakan 

orientasi ini, yaitu program kerja diusulkan dari subdin, subdin ke dinas dan 

selanjutnya dari seluruh dinas menjadi usulan program Pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo yang disampaikan kepada DPRD II untuk selanjutnya 

disetujui dan disahkan. Usulan  setiap program tersebut secara jelas 

menyampaikan seperangkat tujuan (goal), seperangkat indikator kondisi 

masyarakat, seperangkat sasaran (objectives) dan seprangkat indikator kerja. 

Tujuannya jelas: memberikan lingkungan yang aman dan terjamin bagi 

orang dan masyarakat; mengendalikan jumlah dan  hebatnya kebakaran serta 

kejadian-kejadian karena bahan-bahan berbahaya dan memberikan 

perlindungan bagi kehidupan, kesejahteraan di dalam masyarakat. 
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f. Pemerintah yang berorientasi pada pelanggan ; pemerintah lebih memenuhi 

kebutuhan pelanggan dan bukan birokrasi. Pemerintah menempatkan 

pelanggan pada kursi pengemudi, artinya satu-satunya cara terbaik untuk 

membuat pemberi jasa publik merespon kebutuhan pelanggan mereka adalah 

menempatkan sumber daya di tangan pelanggan dan membiarkan mereka 

memilih.  

Ada kecenderungan bahwa aparat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk 

berorientasi kepada birokrasi dan pelanggan. Melayani birokrasi yang lebih 

tinggi adalah lebih utama daripada melayani pelanggan.  

g. Pemerintah wirausaha; menghasilkan ketimbang membelanjakan. 

Pemerintah memberikan dorongan kepada setiap aparatnya untuk 

menghasilkan dan tidak semata-mata menghabiskan anggaran.  

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo cukup tinggi dalam menghasilkan ini 

dilihat dari Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 66 Milyar di bawah Solo, 

Karanganyar dan Klaten. Barangkali cara paling aman untuk menghasilkan 

pendapatan di luar pajak dalam memungut mereka yang menggunakan 

pelayanan pemerintah. Biasanya adalah pengumpulan sampah, pelayanan air 

bersih, fasilitas rekreasi, parkir, kesehatan, pengawasan polisi pada peristiwa 

tertentu, pemeriksaan gedung dan penataan kota. Publik menyukai 

pendekatan ini, dari seluruh pengumpulan opini publik menunjukkan, bahwa 

jika penduduk dihadapkan kepada pilihan mengenai memperoleh 

pendapatan-pungutan pemakai, pajak properti, pajak penjualan daerah, 

pungutan kepada pemakai lebih disukai. 

h. Pemerintah antisipatif; mencegah dari pada mengobati ;  Pemerintah harus 

mampu mengantisipasi kondisi di masa depan dan bukan menunggu apa 
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yang akan terjadi. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum memperlihatkan 

program-program yang mengarah pada pencegahan secara menyeluruh yang 

di samapaikan atau dikampanyekan kepada masyarakat.  Program 

pencegahan berkaitan dengan larangan penjualan polutan yang tidak 

diperlukan: bahan kimia pengurang ozon, wadah polistirene dan kemasan 

plastik yang tidak dapat didaur ulang, pengaruh negatif televisi, penggunaan 

bahan mebel kayu yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor, pemanasan 

global. Hanya ada beberapa program pencegahan yang diinformasikan 

kepada masyarakat, itupun penempatannya tidak merata seperti program 

pemberantasan jentik-jentik dan nyamuk, bahaya penyalahgunaan  Narkoba. 

i. Pemerintahan  desentralisasi; pemerintah mendesentralisasikan organisasi 

publik ke dalam managemen partisipatif. Mereka menggerakkan banyak 

keputusan ke pinggiran, seperti ke tangan pelanggan, masyarakat, dan 

lembaga swadaya masyarakat. 

j. Pemerintah berorientasi pasar; mendongkrak perubahan melalui pasar, 

pemerintah harus mampu menggunakan pengungkit yang besar untuk 

membuat struktur pasar sehingga jutaan bisnis dan individu mempunyai 

insentif. Dengan informasi yang menyebar pada tingkat geometrik  kita 

butuh sistem yang memproses informasi dengan cepat, yang membangun 

celah-celah umpan balik dan yang mencurahkan informasi kepada jutaan 

orang dalam bentuk sinyal-sinyal harga sehingga dapat menyesuaikan diri 

ketika realitas berubah. 
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C. Kegiatan Pemerintah Daerah dalam Mengiklankan UKM di Daerah Sukoharjo 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah memiliki orientasi pasar 

dengan mengadakan kegiatan periklanan  yang target sasarannya adalah   

investor dan pembeli luar negeri atau importir,  yang cenderung diarahkan pada 

pasar eksportt.  

Sedangkan UKM yang diiklankan adalah UKM-UKM unggulan di 

bidang industri, perdagangan, pertanian seperti  UKM mebel kayu, UKM mebel 

rotan, textil, UKM gamelan, UKM batik, UKM gitar, UKM tata sungging, UKM 

suttle cock dan lain-lain. 

Belum ada satu konsep perencanaan media iklan yang terstruktur dan   

medianya kurang variatif . Banyak media-media periklanan baik media lini atas 

ataupun media lini bawah yang bisa   digunakan untuk mendukung kegiatan 

periklanan agar dapat menghasilkan hasil yang efektif dan efisien tidak 

dipergunakan . 

 Selain itu juga ada perbedaan pemahaman persepsi antarsubdin 

terhadap media yang digunakan . Mereka  beranggapan bahwa media-media 

tertentu paling efektif  dan efisien dalam meningkatkan penjualan. Contohnya 

ada anggapan bahwa pameran lokal di Kabupaten Sukoharjo adalah tidak efektif 

dan efisien karena dianggap bahwa seluruh masyarakat lokal sudah mengetahui 

produk atau usaha yang dipamerankan. Jadi lebih baik kita hanya mengikuti 

pameran nasional, regional dan internasional, yang akan mampu mendatangkan 

investor dan pembeli  dari daerah lain maupun  luar negeri. 

Selain itu kurang adanya koordinasi dan evaluasi yang baik antara 

Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa atau Kelurahan. Papan nama sentra  

industri kecil banyak yang rusak dan terbengkalai dibiarkan dan ditelantarkan. 
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Sedangkan papan nama tersebut adalah penting untuk menginformasikan 

produk-produk yang dipasarkan untuk masyarakat lokal. 

C.1. Media Iklan UKM  

Media iklan UKM yang digunakan Pemerintah Daerah Sukoharjo adalah 

menggunakan media lini atas dan media lini bawah yaitu : 

1. Media lini atas meliputi   media televisi (Terang Abadi Televisi), surat kabar Solo 

Pos, namun pesan-pesan dalam kedua media tersebut tidak terdokumentasi oleh 

Dinas tersebut. 

2. Media lini bawah  meliputi : 

1. Pameran Internasional, Regional, Nasional dan Lokal : 

Pemerintah Daerah Sukoharjo membiayai kegiatan pameran UKM baik yang 

bertaraf lokal, nasional, internasional baik untuk biaya transportasi, konsumsi 

dan penginapan. Pameran lokal dan nasional diiikuti oleh Subdin Koperasi dan 

UKM sebanyak 6 kali, Subdin Investasi 4 kali dan Subdin perdagangan 

mengikuti pameran internasional sebanyak 6 kali. Sedangkan Subdin Industri 

menyiapkan produk-produk yang akan ditampilkan dalam pameran. 

2. Booklet  berjudul Profil Investasi 2007 : 

Booklet  berjudul Profil Investasi Kabupaten Sukoharjo berisi berbagai informasi 

tentang peluang investasi dalam mengembangkan potensi yang ada di 

Kabupaten Sukoharjo pada sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, 

pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang diharapkan dapat bermanfaat dan 

mendorong minat investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya 

di Kabupaten Sukoharjo. 

 Isi teks Booklet  ini menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris. Bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Ingggris.  
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3. Buku berjudul  companies profile in  Sukoharjo Regency : 

Buku Companies Profile in  Sukoharjo Regency ini berisi informasi tentang 

profil perusahaan di Wilayah Sukoharjo dan perusahaan yang telah 

mengeksportt produknya . Beberapa produk eksport itu adalah textil dan produk 

: mebel kayu, mebel rotan, pengolahan kayu, kaca grafir, kerajinan gitar, 

kantong plastik, tas plastik, permen, obat-obatan, tas kertas, anyaman pandan, 

kerajinan rotan,  kerajinan pelepah pisang, kaligrafi.  Semua produk ini adalah 

produk potensial yang diminati oleh pembeli asing. 

Dengan Companies Profile ini pembeli domestik dan pembeli asing dapat 

langsung berhubungan dengan perusahaan-perusahaan terkait, yang diharapkan 

akan dapat meningkatkan volume dan nilai eksport perdagangan di Kabupaten 

Sukoharjo. 

4. Buku Profil Produk Unggulan Industri : 

Buku Profil Produk Unggulan Industri daerah ini memuat informasi tentang 

produk-produk yang menjadi unggulan industri di wilayah Kabupaten Sukoharjo 

seperti mebel rotan, mebel kayu, tekstil dan produk tekstil, konveksi dan bordir, 

gamelan, tatah sungging, gitar, kaca grafir, suttle cock, dan jamu tradisional. 

Selain menunjukkan lokasi sentra industri, buku ini juga memuat proses 

produksi- produk yang menjadi unggulan daerah. 

5. Booklet 12 Komoditi Unggulan Sukoharjo : 

Booklet berukuran  10 x 15 cm ini  sebanyak 80 halaman berisi informasi 

tentang perusahaan mebel kayu  berjumlah 19 buah dilengkapi dengan alamat, 

telephone, fax, e-mail, nama direktur, kontak person, kapasitas produksi, jumlah 

tenaga kerja, perusahaan mebel rotan berjumlah  10  buah :  dilengkapi dengan 
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alamat, telephone, fax, e-mail, nama direktur, kontak person, kapasitas produksi, 

jumlah tenaga kerja, perusahaan batik  berjumlah  3 buah yaitu PT. Batik 

Arjuna,  PT. Batik Keris, Batik Berkah Ardhi,  Batik Berkah,  dilengkapi dengan 

alamat, telephone, fax, e-mail, nama direktur, kontak person, kapasitas produksi, 

jumlah tenaga kerja, perusahaan Tekstil  berjumlah 5 buah  yaitu PT. Sritex, PT. 

Tyfountex Indonesia, PT. Dan Liris, PT. Pan Rama Vista Garment Industries, 

PT. Vinsa Mandiri Utama ;  dilengkapi dengan alamat, telephone, fax, e-mail, 

nama direktur, kontak person, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, 

perusahaan kaca grafir yaitu Rujito Glass a& Craft, Samidi Glass & Craft, Yusi 

Glass & Craft, Aneka Glass & Craft, dilengkapi dengan alamat, telephone, fax, 

e-mail, nama direktur, kontak person, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, 

perusahaan tata sungging berjumlah 3 buah yaitu Sanggar wayang Kartoyo, 

Sanggar Wayang Haryanto,  UD. Sari Banteng ,  dilengkapi dengan alamat, 

telephone, fax, e-mail, nama direktur, kontak person, kapasitas produksi, jumlah 

tenaga kerja, perusahaan gitar berjumlah 10 buah yaitu Ngudi Karya Gitar, Mudi 

Gitar, Sasana Gitar, UD. Bersama,  Cahaya Gitar, Wahyu Abadi, Muji Karya, 

Suripto Gitar, Indo Gitar ;  dilengkapi dengan alamat, telephone, fax, e-mail, 

nama direktur, kontak person, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, 

perusahaan gamelan yaitu Sumber Gongso, Mulyo Samsio, Panji Pamungkas, 

Panji Gong Agung ;  4 perusahaan suttle cock yaitu Nabila, Pahala, Malio, 

Mahkota ;  dilengkapi dengan alamat, telephone, fax, e-mail, nama direktur, 

kontak person, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, perusahaan jamu yaitu 

Kupu, Joglo, Kresno, Sabdo Palon, Gunung Mas, Wisong Geni, Gatot Koco, 

Akor Arun, Ketut, Muncul Jaya , dilengkapi dengan alamat, telephone, fax, e-

mail, nama direktur, kontak person, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja., 
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perusahaan emping mlinjo yaitu Intan Gani, UD. Riski Makmur ; 2 perusahaan 

bordir yaitu Kamboja Putra Perkasa, Anwar raharjo, dilengkapi dengan alamat, 

telephone, fax, e-mail, nama direktur, kontak person, kapasitas produksi, jumlah 

tenaga kerja. 

6. Booklet Komoditi kerajinan : 

Booklet berukuran  10,5 x 16 cm ini  berisi informasi tentang perusahaan-

perusahaan kerajinan di Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari : perusahaan 

glass & craft sebanyak 5 buah yaitu Rujito Glass & Craft, Samidi   

   Glass & Craft, Yusi Glass & Craft, Aneka karya Glass & Craft, perusahaan 

batu alam 2 buah yaitu Harmoni Alam dan Nuansa Alam  Jaya, perusahaan 

kerajinan sanggar wayang 2 buah yaitu Sanggar Wayang Kartoyo,  Sanggar 

Wayang Haryanto, perusahaan handicraft 2 buah yaitu Sangkerta Art dan 

Belido, perusahaan bordir yaitu Anwar Raharjo, perusahaan kerajinan kulit yaitu 

UD. Sari Banteng Mulyo, usaha gamelan 4 buah yaitu Sumber Gongso, Mulyo 

samsio, Panji  Pamungkas, Panji Gong, perusahaan furniture yaitu MBA, usaha 

pigura 2 buah yaitu Mulyo Putro dan Amin Pigura, selain itu juga 15 perusahaan 

gitar yaitu Qiam Musik, Ngudi Karya Gitar, Mudi Gitar, Sasana Gitar, UD. 

Bersama, Cahaya Gitar, Tarno Gitar, Wahyu Abadi, Jaya Gitar, Suyut Gitar, 

Bambang Gitar Collection, Indo Gitar, Samura Gitar, Harmoni. 

7.  Media Prensentasi Audio Visual berbentuk VCD Potensi Komoditi Eksport 

      Kabupaten Eksport Kabupaten Sukoharjo berdurasi 35,28 menit.  

C.2. Isi Pesan Iklan UKM  

        Karena keterbatasan peneliti,  penelitian terhadap isi pesan iklan UKM ini akan 

difokuskan pada iklan  booklet yang dari beberapa booklet yang menurut pengamatan 

penelilti memiliki karateristik sama. Sebagai dasar analisis pesan akan digunakan 
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kategori berdasarkan teks iklan yang menyampaikan informasi kelebihan dan 

keunggulan merek, judul iklan yang menarik pembaca, foto iklan yang unik dan 

memiliki daya tarik cerita, foto iklan yang memiliki keterangan foto iklan, 

penerjemahan iklan dalam Bahasa Sumber (Bahasa Indonesia)  ke Bahasa Sasaran  

(Bahasa Inggris). 

C.2.1. Teks Iklan UKM  

           (1) Data Booklet Komoditi Kerajinan Kabupaten Sukoharjo halaman 3 

                 Samidi Glass and  Craft 

                 Alamat                      : Gondang Rt. 02/VI Baki  

                                                     Pandeyan, Baki, Kab. Sukoharjo 

                 Negara                      : Indonesia 

                 Telepon                    : (0271) 7003386 

                 Fax                           : (0271) 744421 

                 Email                       :  samidiglass 05@yahoo.com 

                 Direktur                   :  Samidi  

                 Kontak langsung     : Samidi 

                 Kapasitas Produksi : 300 Pcs/ Bulan 

                 Jenisi Produksi       :  Graphien Glass Craft 

Contoh teks pesan di atas menunjukkan tidak ada teks yang menunjukkan informasi 

tentang kelebihan dan keunggulan produk  dari Samidi Glass and Craft. Informasi yang 

disampaikan kurang detail dan mendalam mengenai karateristik produk.  

(2) Data Booklet Produk Unggulan Industri   Kabupaten Sukoharjo halaman 12 

Tatah Sungging 

Sentra Kerajinan Tatah Sungging banyak  terdapat di Desa Madegondo dan 

Telukan Grogol dan Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo. Berdiri 35 unit 
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usaha dengan jumlah produksi 3.635 pcs pertahun dan menyerap sekitar 120 

tenaga kerja. Bahan baku utama yang digunakan adalah kulit kambing atau 

sapi. Industri ini menghasilkan produk berupa wayang kulit, kaligrafi, hiasan 

dinding, rono, dan kipas. Hasil produksi dipsarkan didalam negeri maupun 

luar negeri seperti Arab Saudi dan Malaysia. 

Contoh teks pesan di atas menunjukkan tidak ada teks yang menunjukkan informasi 

tentang kelebihan dan keunggulan produk  Tatah Sungging . Informasi yang 

disampaikan kurang detail dan mendalam mengenai karateristik produk 

(3) Data Booklet Produk Unggulan  Kabupaten Sukoharjo halaman 13 

Industri Genteng 

Sentra industri genteng press banyak terdapat di Desa jatisobo, Wirun dan 

Demakan Kecamatan Mojolaban, serta Desa Grogol Kecamatan Weru. 

Terdapat 839 unit pengrajin dan menyerap 2.300 orang tenaga kerja. Jumlah 

produksinya mencapai 125.000.000 buah pertahunnya. 

Contoh teks pesan di atas menunjukkan tidak ada teks yang menunjukkan 

informasi tentang kelebihan dan keunggulan produk   Industri Genteng. 

 Informasi yang disampaikan kurang detail dan mendalam mengenai 

karateristik produk 

C.2.2. Judul  Iklan yang Menarik Pembaca   

           (1) Data Booklet Komoditi Kerajinan Kabupaten Sukoharjo halaman muka 

                 Judul PRODUK UNGGULAN KABUPATEN SUKOHARJO 

Contoh Judul Iklan tersebut sudah cukup baik ada kata yang menarik seperti 

produk unggulan yang membuat pembaca terangsang untuk melihat dan 

mencari apa saja yang menjadi produk yang bekualitas dari Kabupaten 

Sukoharjo 
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(2) Data Booklet Produk Unggulan Industri   Kabupaten Sukoharjo halaman muka 

                Judul PRODUK UNGGULAN INDUSTRI KABUPATEN SUKOHARJO 

Contoh Judul Iklan tersebut sudah cukup baik ada kata yang menarik seperti 

produk unggulan industri yang membuat pembaca terangsang untuk melihat 

dan mencari apa saja yang menjadi produk yang bekualitas dari Kabupaten 

Sukoharjo 

(3)   Data Booklet Komoditi Kerajinan   Kabupaten Sukoharjo halaman muka  

Judul KOMODITI KERAJINAN  KABUPATEN SUKOHARJO 

Contoh Judul Iklan tersebut sudah cukup baik ada kata yang menarik seperti 

komoditi kerajinan  yang membuat pembaca terangsang untuk melihat dan 

mencari apa saja yang menjadi produk yang bekualitas dari Kabupaten 

Sukoharjo 

C.2.2. Foto Iklan   yang unik,  memiliki daya tarik cerita dan foto iklan yang memiliki 

keterangan (caption) : 

           (1) Data Booklet Komoditi Kerajinan Kabupaten Sukoharjo halaman 3 

  

 

 

 

Terlalu biasa, tidak unik atau tidak mencirikan sesuatu yang khas pada foto 

tersebut, dan foto tersebut sering dilihat pada leaflet, brosur atau pada booklet 

sebelumnya .  Karena tidak  menarik perhatian, sehingga tidak memorable/ membekas 

dalam ingatan ingatan khalayak .  

Caption atau keterangan foto dalam foto itu tidak ada. Sedangkan keterangan 

foto adalah perlu sekali, tidak semua orang langsung dapat memahami gambar/foto, 
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agar tidak terjadi misunderstanding terhadap gambar penjelasan gambar itu diperlukan. 

Setiap gambar punya konteksnya sendiri.  

(2) Data Booklet Produk Unggulan Industri   Kabupaten Sukoharjo halaman 13 

 

Terlalu biasa, tidak unik atau tidak mencirikan sesuatu yang khas pada foto 

tersebut, dan foto tersebut sering dilihat pada leaflet, brosur atau pada booklet 

sebelumnya .  Karena tidak  menarik perhatian, sehingga tidak memorable/ membekas 

dalam ingatan ingatan khalayak .  

Caption atau keterangan foto dalam foto itu tidak ada. Sedangkan keterangan 

foto adalah perlu sekali, tidak semua orang langsung dapat memahami gambar/foto, 

agar tidak terjadi misunderstanding terhadap gambar penjelasan gambar itu diperlukan. 

Setiap gambar punya konteksnya sendiri.  

 

(3)  Data Booklet Produk Unggulan  Kabupaten Sukoharjo halaman 13 

Terlalu biasa, tidak unik atau tidak mencirikan sesuatu yang khas pada foto 

tersebut, dan foto tersebut sering dilihat pada leaflet, brosur atau pada booklet 

sebelumnya .  Karena tidak  menarik perhatian, sehingga tidak memorable/ membekas 

dalam ingatan ingatan khalayak .  

Caption atau keterangan foto dalam foto itu tidak ada. Sedangkan keterangan 

foto adalah perlu sekali, tidak semua orang langsung dapat memahami gambar/foto, 

agar tidak terjadi misunderstanding terhadap gambar penjelasan gambar itu diperlukan. 

Setiap gambar punya konteksnya sendiri.  

 

.2.3. Penerjemahan Iklan UKM dalam Bahasa Sumber (Bahasa Indonesia)  ke Bahasa 

Sasaran  (Bahasa Inggris) : 
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Untuk melihat suatu teks terjemahan baik atau tidak, diperlukn suatu penilaian 

tentang kualitas terjemahan yang meliputi 3 aspek yaitu : keakuratan, kejelasan dan 

kealamihan.  Keakuratan adalah menyangkut penerjemahan suatu hal berkaitan dengan  

konteks suatu hal tersebut. Tidak menurut struktur yang sama persis. Misalnya Car  atau 

mobil di Indonesia dan Amerika strukturnya berbeda. Stir di Indnesia kanan stir di 

Amerika sebelah kiri. Kejelasan menyangkut sesuatu hal yang mudah dipahami. 

Misalnya makanan rasikan belum tentu orang Amerika tahu apa yang dimaksud dengan 

rasikan kalau tidak dijelaskan secara mendatail. Sedangkan kealamiahan sesuatu hal 

diterjemahkan persis dalam struktur Indonesia ke Inggris.   

Pandangan  terhadap terjemahan teks iklan tersebut kurang baik dilihat dari 

aspek tersebut di atas. Dari segi keakuratan, ada beberapa istilah Bahasa Sumber yang 

tidak dapat diterjemahkan dengan baik karena tidak dapat dicarikan padanan 

langsungnya. Dengan demikian hal tersebut berakibat fatal pada aspek kejelasan dan 

kealamiahannya. Bagaimana bisa seorang pembaca mengerti dengan baik dan benar 

pesan yang akan disampaikan kalau terjemahannya tidak akurat. 

Ada beberapa masalah  terdapat dalam teks iklan dalam  booklet tersebut di atas 

yang dianggap kurang pas  , yang menggangu arti/pesan yang akan disampaikan kepada 

khalayak, dari Bahasa Sumber  ke dalam  Bahasa Sasaaran yaitu :  

 

 

 

 

 

a) Missing Word : adanya kata-kata yang dihilangkan sehingga mengurangi pesan 

yang akan disampaikan . 
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Contoh : 

Tabel  4:  Missing Word pada Booklet Profil Investasi 2007 
     
No.  Bahasa Sumber Bahasa Sasaran  Seharusnya Halaman  
1 Pendopo Kantor Regent Office of The Varendah of   

  Bupati Sukoharjo 
Sukoharjo 
Regency Sukoharjo Regent Office   

2 Profil Investasi 
Investment 
Profile The Year of 2007 3 

 2007 …….. Investment Profile  

3 
…..mencapai 
11.600 

…..reached 
11.600 

....reached 11.600 
customer 20 

  pelanggan       
4 Industri Emping ……… diberi penjelasan terbuat   
 Mlinjo  dari apa dan merupakan  
      makanan kecil/lauk   
5 Industri Jenang ………. diberi penjelasan terbuat   
 Rasikan  dari apa dan merupakan  
      makanan kecil/lauk   

    Sumber: Profil Investasi 2007 
 

 
b) Pengabaian Nomina Tunggal dan Jamak 

 
Tabel 5:  Pengabaian Nomina Tunggal dan Jamak  

pada Booklet Profil Investasi 2007 
No.  Bahasa Sumber Bahasa Sasaran  Seharusnya Halaman  

1 
..untuk 
mempermudah ...to facilitate  

...to facilitate 
investors…. 5 

  para investor… investor ….    
2 …obyek wisata …touristm object …touristm objects  

     7 

3 
..salah satu 
kabupaten …one of regency… …one of regencies 8 

        

4 Kegiatan pos dan 
post and 

telecommu- post and telecommu- 19 

  telekomunikasi 
nication activity 
are.. nication activities   

     Sumber: Profil Investasi 2007 
  
 

c) Inconsistensy Istilah  
 

Tabel  6 : Inconsistensy Istilah pada Booklet Profil Investasi 2007  
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No
.  Bahasa Sumber Bahasa Sasaran  Seharusnya Halaman  

1 Kata pengantar Reception, Preface   4 
         

2 Profil Investasi Profile Book of In-    
 Sukoharjo vesment, Investment   4 
  profile    

3 Selamat Datang Suko- Welcome to Suko -    
 harjo Makmur harjo Makmur  6 dan 7 
 Selamat Datang di Welcome to the    
 Sukoharjo Makmur Sukoharjo Makmur    
         

4 Penduduk Resident, Residence   6 dan 7 
          

   
Sumber: Profil Investasi     
              2007 

  
        

d) Kesalahan Grammer 
 

Tabel 7:  Kesalahan Grammer pada Booklet Profil Investasi 2007 
     
No.  Bahasa Sumber Bahasa Sasaran  Seharusnya Halaman  

1 
Profil Investasi 
2007 Investment Profile Investment Profile 2007 4 

  berbagai informasi of various …. consists of various…..   
2 Posisi Kabupaten It.s position..... Its Position..... 6 dan 7 

 Sukoharjo     

3 ..karena merupakan 
...because 
represent 

...because it 
represent..... 7 

  pintu lalu lintas ..... ......    

4 
.sektor 
perindustrian, ..industrial sectors,  ….industrial sectors,   

 baik yang besar,  
both for big, 
middle,  for big, middle, or small  

 menengah, maupun or small industry industry  
  industri kecil       
    Sumber: Profil Investasi 2007 

 
 
 

e) Jenis penerjemahan yang dipilih cenderung word for word, sehingga sulit 

dipahami.  

Contoh:  paragaraf  2 dalam Reception of Sukoharjo and Regency 
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    Paragaraf  2 dalam Preface 

Selain beberapa hal tersebut di muka, ada beberapa masalah lain yang saya pikir bukan 

karena kesalahan dalam proses penerjemahan, tetapi lebih pada masalah ketelitian. 

Masalah tersebut diantaranya  

 
a. Salah ketik : 

 
Tabel 8 : Salah Ketik  pada Booklet Profil Investasi 2007  

  
No.  Bahasa Sumber Bahasa Sasaran  Seharusnya Halaman  

1 Kerajinan Tata  
Reception, 
Preface 

Kerajinan tatah 
Sungging 3 

  Sungging      

2 
Perkembangan 
Industri Development of (bisa jadi berarti) 1 

 dan Pertanian 
Trading, 
Industries 

Development of 
Trading 1 

  and Agriculture Industries- Agriculture  

3 
.memacu 
pertumbuhan ..at onceblow.. ..at once blow..   

 ekonomi …climateand… climate and 1 
  ..need to betread.. ..need to be treated….  
    Sumber: Profil Investasi 2007 

 
        b) Lain-lain : 

Hal-hal lain yang dikemukakan kurang mendukung pengalihan pesan dari Bahasa 

Sumber ke Bahasa Sasaran dalam booklet teks iklan tersebut adalah :  

1. Gambar yang kurang mendukung (pilihan object kurang mewakili) dan 

ketidakcocokan antara gambar dan keterangan ( hal 6 dan 45) 

2. Dalam peta potensi tidak ada teks terjemahannya 

D. Persepsi Pelaku UKM terhadap Kegiatan Periklanan yang dilakukan Pemerintah 

Daerah Dikaitkan dengan Kondisi Sosial dan Budaya 

Pelaku usaha  kecil dan menengah  menaruh sikap positif terhadap kegiatan 

periklanan tersebut dan mengharapkan  untuk  frekuensi dan intesitas kegiatan 

tersebut lebih ditingkatkan. Mereka senang, mendukung, berterima kasih. Ada hasil 
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nyata dari kegiatan tersebut, yaitu mereka semakin dikenal di tingkat regional, 

nasional dan internasional. , banyak relasi, semakin tertantang untuk menciptakan 

inovasi agar lebih dikenal masyarakat luar bahkan bisa sampai go internasional dan 

mampu meningkatkan penjualan secara langsung. 

Masyararakat dari Jawa  seperti dari Purwodadi, Semarang, Jakarta, dari luar 

Jawa  seperti Banjarmasin, Medan dan untuk masyarakat dari luar negeri seperti 

Timur tengah, Iran dan Malaysia semakin mengenal produk , membeli produk 

mereka serta menjadi relasi usaha  yang prospektif.  Beberapa kalangan pengusaha 

mengatakan bahwa dari kegiatan tersebut mampu meningkatkan penjualan usaha 

mereka. Ibu dwi Agni  pengusaha konveksi mengatakan, “penjualan dari usaha saya 

dapat meningkat sampai 30 %, sehingga mampu memotivasi saya dan  semakin 

menantang saya untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam model, bahan kain 

dan permesinan, agar produk saya lebih bervariatif  sehingga menarik konsumen 

sehingga dapat lebih dikenal masyarakat luar bahkan bisa sampai “go internasional”.  

Namun ada juga yang mengatakan kegiatan tersebut tidak berdampak pada 
penjualan. Seperti yang dikatakan  Ibu Samsio pengusaha gamelan dari 
Wirun Mojolaban Sukoharjo, “ bahwa kegiatan tersebut tidak ada 
pengaruhnya terhadap penjualan gamelan, karena menjual gamelan adalah 
faktor keberuntungan dan orang yang membeli gamelan adalah orang yang 
tahu dan membutuhkan gamelan serta orang yang punya duwit.  Hasil  
penjualan mereka biasa saja, hanya kegiatan tersebut mampu menciptakan 
penjualan secara langsung  (tidak melalui calo). Selama ini banyak terjadi 
transaksi penjualan melalui calo yang otomatis mengurangi keuntungan”. 
(Wawancara 23 Juli 2008) 
 

 Secara nyata kegiatan tersebut berdampak positif sehingga  beberapa pengusaha 

menginginkan adanya kredit dari bank yang difasilitasi pemerintah khusus untuk 

pameran yang tidak difasilitasi oleh pemerintah. Mereka memerlukan modal tambahan 

untuk pameran  yang dirasa berat. Untuk menyewa stand pameran dalam waktu 1 

minggu di Jakarta  mereka harus membayar sebesar 20 juta. 
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Berkaitan dengan kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap 

UKM memang belum merata karena jumlah UKM yng besar. Sebagian pengusaha kecil 

yang menganggap bahwa pemerintah belum bersikap adil dalam mendukung 

mengiklankan produk-produk mereka . Pemunculan produk-produk unggulan baik 

untuk usaha kecil, menengah dan besar menyebabkan produk-produk yang tidak 

terdeteksi oleh pemerintah tidak dibantu dalam akses periklanan. Banyak usaha-usaha 

kecil yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Usaha Kecil dan Jaringan Petani 

Organik belum dibantu dalam akses kegiatan periklanan. 

Sedangkan persepsi  dan partisipasi warga masyarakat ( pelaku usaha ) terhadap 

kegiatan periklanan usaha kecil dan menengah dikaitkan    dengan kondisi     psikologis, 

sosial, ekonomi,  dan budaya  sebagian adalah baik dan sebagian kurang baik. Produk 

UKM yang diiklankan didominasi oleh produk-produk tertentu. Bahkan usaha besar pun 

turut diiklankan. Banyak usaha-usaha kecil dan menengah yang belum terfasilitasi oleh 

kegiatan periklanan pemerintah daerah yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

E. Bentuk-Bentuk Partisipasi Pelaku dan Pelanggan UKM terhadap Kegiatan 

Periklanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sukoharjo 

Partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan pemberdayaan dan pembinaan 

UKM cukup baik. Banyak pengusaha kecil dan menengah yang tanpa bantuan 

pemerintahpun sudah melakukan kegiatan tersebut baik mengikuti pameran di 

Jakarta, Semarang maupun di kota lain, membuat brosur, booklet dan lain-lain.  

Pelaku dan pelanggan UKM sadar bahwa tanpa melakukan kegiatan tersebut akan 

sulit dalam memasarkan produknya.  

Pelaku dan pelanggan UKM sangat mendukung dan merasa terbantu dengan 

adanya kegiatan periklanan oleh Pemerintah Daerah sehingga bersedia berpartisipasi 
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aktif dalam proses pembuatan iklan seperti pengambilan gambar baik untuk media 

cetak atau pun media audio visual, menyediakan foto-foto proses produksi, shooting 

kegiatan produksi untuk media presentasi VCD, kegiatan wawancara, dan lain-lain. 

Bentuk partisipasi lainnya adalah dengan menjalin kerja sama atau 

menggandeng investor untuk menanamkan modalnya di Sukoharjo baik secara 

individual maupun berkelompok. Pelaku UKM terus memberdayakan diri dengan 

memperkuat kelompok-kelompok masyarakat yang ada seperti mengikuti pelatihan 

ketrampilan, pelatihan manajemen, pelatihan pemasaran, dan sebagainya sehingga 

lebih produktif.  
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BAB V 

POKOK TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Pokok Temuan 

Sesuai dengan data atau informasi yang berhasil dikumpulkan mengenai 

fokus perhatian dalam penelitian ini, berikut adalah pokok-pokok temuannya : 

1. Persepsi dan sikap Pemerintah Daerah Sukoharjo 

terhadap UKM : 

a. Pemahaman Pemerintah Daerah Sukoharjo 

terhadap konsep  pemberdayaan  UKM : Pemerintah memandang UKM yang 

jumlahnya sangat banyak di daerah tersebut sebagai pilar ekonomi 

kerakyatan dan perlu untuk diberdayakan. Pemerintah berpendapat bahwa 

UKM relatif tahan terhadap goncangan moneter maupun berbagai kebijakan 

ekonomi makro pemerintah sehingga harus diberdayakan melalui usaha 

pembinaan secara terus menerus. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu 

mengiklankan berbagai usaha kecil, menengah dan besar yang berasal dari 

berbagai desa, kecamatan yang menjadi unggulan daerah Sukoharjo yang 

meliputi industri tekstil, kerajinan, industri mebel rotan, industri mebel kayu 

dan lain-lain. 

b. Pemahaman Pemerintah Daerah Sukoharjo 

terhadap konsep   pembinaan UKM di bidang pemasaran : 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah memiliki orientasi pasar dengan 

mengadakan kegiatan promosi untuk menarik pemodal dan pembeli, yang 

cenderung diarahkan pada eksport. Namun kegiatan tersebut dominan 

diarahkan untuk menyampaikan pada pasar internasional, nasional dan 
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regional. Pesan komunikasi untuk membuka pasar ke arah lokal justru 

kurang begitu tersentuh. 

c. Pemahaman Pemerintah Daerah Sukoharjo 

terhadap konsep  diferensiasi dan positioning bagi UKM masih sangat 

mendasar dalam hal ini menggunakan slogan MAKMUR yang dimaksudkan 

mengandung makna :  M (Maju; mbangun projo), A (aman; ing suasana 

kalis  ing rubedo), K (konstitisional; pranatan proyogo), M (mantap; 

mbangun prasetyo), U (unggul  martabat, luhur  kawibawane); R (Rapi; 

sengsem kang amulat). Namun demikian positioning ini diperuntukkan  bagi 

Kabupaten Sukoharjo, sedangkan  positioning khusus untuk UKM belum 

ada. Positioning yang bersifat umum tersebut juga belum dipahami secara 

mendalam oleh aparat Pemerintah Daerah  dan belum dikomunikasikan 

secara luas kepada masyarakat. 

2. Kegiatan Pemerintah Daerah Sukoharjo dalam 

mengiklankan UKM di Daerah Sukoharjo dilakukan dengan menggunakan 

media lini atas maupun media lini bawah meskipun belum secara optimal.  

Namun bentuk-bentuk pesan iklan UKM termuat dalam media cetak maupun 

media audio visual belum tajam. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah 

memahami dan melaksanakan kegiatan periklanan UKM yaitu mengkomunikasi 

produk-produk lokal daerah Sukoharjo ke tingkat nasional, regional dan 

internasional. Kegiatan tersebut menggunakan berbagai media, baik  media 

cetak, maupun  media elektronik (audio dan audio visual). 

3. Persepsi  pelaku UKM terhadap Kegiatan Periklanan 

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sukoharjo dikaitkan  dengan kondisi  

sosial   dan  budaya  cenderung positif dan  negatif.   
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4. Bentuk-bentuk partisipasi   pelaku dan pelanggan 

UKM      terhadap  Kegiatan Periklanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Sukoharjo antara lain partisipasi dalam penyediaan materi iklan berupa data dan 

proses produksi iklan itu sendiri. 

 

B. Pembahasan 

Paradigma pemberdayaan dan pembinaan UKM yang dilakukan oleh 

Pemerintah kabupaten Sukoharjo sudah mengacu pada paradigma pemerintahan 

wira usaha meskipun implementasinya masih sangat terbatas. Keterlibatan  dalam 

pengambilan keputusan masih belum ada. Semuanya masih ditentukan dari atas. 

UKM masih diposisikan sebagai objek  yang dianggap belum mampu untuk 

melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Pembinaan terhadap UKM di bidang periklanan belum benar-benar 

diwujudkan. UKM masih belum memahami tentang proses kegiatan periklanan.  

Dari proses penentuan program, penentuan anggaran, secara teknik dalam 

managemen periklanan seperti pengambilan gambar, penentuan pemilihan media 

iklan, pembuatan teks iklan UKM. Merka sama sekali tidak memahami dalam 

proses pembuatan booklet, brosur, iklan vcd  dan lain-lain. Hal ini bertentangan 

dengan semangat PP Nomer 32 Tahun 1998 pasal 7 tentang Pembinaan dan 

Pengembangan Usaha kecil  yang bermakna bahwa Pemerintah memiliki kewajiban 

untuk melaksanakan penelitian dan pengkajian di bidang periklanan, meningkatkan 

kemampuan manajemen  periklanan dan teknik periklanan, menyediakan sarana 

media iklan,  menyediakan konsultan profesional di bidang periklanan  kepada 

UKM. 
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Sedangkan apabila pemerintah secara total memberikan  wewenang kepada 

masyarakat membangkitkan kepercayaan biasanya memberikan solusi-solusi yang 

jauh lebih baik terhadap setiap masalah yang dihadapi daripada terhadap layanan 

umum biasa. Pengalaman meyakinkan, dengan mengalihkan kepemilikan atas 

pelayanan dari masyarakat ke tangan-tangan profesional dan birokrat, sebenarnya 

telah melemahkan masyarakat dan merusak rakyat. Warga negara adalah orang yang 

memahami masalahnya sendiri dari sudut pandang merka sendiri. Warga negara 

mengerti hubungan satu sama lainnya dan percaya kepada kemampuannya untuk 

berbuat. Menurut Midgley (dalam Moeljarto 1996: 133) :  

 Partisipasi masyarakat selayaknya sepenuhnya dianggap sebagai penentu 
keberhasilan pembangunan. Namun selama ini keterlibatan masyarakat 
hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya manusia cukup dipandang 
sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan sosial. Dengan 
kondisi ini peran serta masyarakat terbatas pada implementasi atau 
penerapan program; masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi 
kreatif dari dalam dirinya sendirinya dan harus menerima keputusan yang 
sudah diambil pihak luar. Partisipasi menjadi bentuk yang pasif . 
 

Bagaimana mengembangkan daya kreatif  dan memberdayakan masyarakat 

merupakan satu masalah tersendiri yang berkaitan dengan hakikat dari power(daya), 

serta hubungan antar inidividu atau lapisan sosial yang lain. Pada dasarnya, setiap 

inidividu dilahirkan dengan daya. Hanya saja kadar daya itu akan berbeda antara 

satu individu dengan individu yang lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai 

faktor-faktor yang saling terkait (interlinking faktors) antara lain seperti 

pengetahuan, kemampuan, status,  kedudukan dan jenis kelamin. Faktor-faktor yang 

saling terkait tersebut pada akhirnya membuat hubungan antarindividu dengan 

dikotomi subjek (penguasa) dan objek (yang dikuasai) yang meliputi,  pemerintah 

warganya, antara agen pembangunan dan masyarakat. Bentuk relasi sosial yang 

dicirikan dengan dikotomi subjek dan objek tersebut merupakan relasi yang ingin 

diperbaiki melalui proses pemberdayaan. 
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Pemberdayaan merupakan proses pematahan atau breakdown dari hubungan atau 

relasi antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan adanya “pengakuan” 

subjek akan “kemampuan” atau “daya” (power) yang dimiliki objek. Secara garis 

besar, proses ini melihat pentingnya mengalirnya daya  (flow of  power) dari subjek 

ke objek. Pemberian kuasa, kebebasan dan pengakuan dari subjek ke objek dengan 

memberinya kesempatan untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai sumber 

yang ada merupakan salah satu manifestasi dari mengalirnya daya tersebut. Pada 

akhirnya kemampuan individu untuk dapat “mewujudkan” harapannya dengan 

diberinya “pengakuan” oleh subjek merupakan bukti bahwa individu tersebut 

mempunyai daya. Dengan kata lain , mengalirnya daya ini dapat berwujud suatu 

upaya dari objek untuk meningkatkan hidupnya dengan dengan memakai daya yang 

ada padanya serta dibantu juga dengan daya yang dimiliki oleh subjek. Dalam 

pengertian yang lebih luas, mengalirnya daya ini merupakan upaya atau cita-cita 

untuk mengintegrasikan masyarakat ke dalam aspek kehidupan yang lebih luas. 

Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang 

semula objek menjadi subjek, sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan 

dicirikan dengan relasi antar subjek dengan subjek yang lain. Dengan kata lain, 

proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama subjek-objek menjadi subjek-

subjek. Menurut Friedmann (dalam  Moeljarto 1996 : 136)  : 

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif 
(kelompok). Tetapi karena proses ini merupakan wujud perubahan sosial 
yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial atau status 
hirarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka 
kemampuan individu senasib untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok 
cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif . Di 
dalam kelompok terjadi suatu dialogical encounter yang menumbuhkan dan 
memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Anggota kelompok 
menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan merka 
bersama. 
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Sudah sewajarnya di dalam   paradigma pemerintahan wirausaha sekarang ini 

Pemerintah kabupaten Sukoharjo seharusnya  memberdayakan, mengalirnya daya (flow 

of  power) kepada kelompok UKM dan membina kelompok UKM di bidang perklanan 

dengan memberikan kesempatan kepada UKM secara berkelompok untuk terlibat mulai 

dari tahap perencanaan isi pesan, perencanaan media iklan, membuat  keputusan pesan 

yang akan disampaikan, membuat keputusan tentang media yang akan digunakan, 

penerapan keputusan tentang  pesan-pesan , penikmatan hasil dan evaluasi  terhadap 

keefektifan pesan dan media yang digunakan kelompok UKM sudah seharusnya 

diposisikan sebagai subjek yang mampu untuk mengurus dirinya sendiri dalam kegiatan 

periklanan  dengan tetap mengandalkan pada fasilitas-fasilitas dukungan dari 

Pemerintah Daerah. Melalui fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah baik berwujud 

dana, tenaga ahli, diharapkan mereka suatu saat akan memiliki kemandirian dalam  

kegiatan  periklanan sesuai dengan kebutuhan. 

Artinya bahwa konsep pemahaman pemberdayaan kegiatan periklanan 

Pemerintah Daerah perlu dikaji ulang sesuai dengan konsep pemberdayaan yang 

sebenarnya. Pemerintah Daerah  Sukoharjo tidak hanya melihat konsep pemberdayaan 

dan pembinaan dari persepektif  meningkatnya nilai produksi, nilai penjualan, 

meningkatnya permintaan dari pembeli luar negeri dan peningkatan investasi baik dari 

dalam negeri maupun luar negeri hanya karena aktivitas program kerja kegiatan 

periklanan Pemerintah Daerah  saja, namun juga meningkatnya kemandirian UKM di 

bidang periklanan. Merka tidak bisa mengatakan ada persepsi positif dan menunjukkan 

hasil yang baik sebelum  benar-benar menciptakan pemerataan dan keadilan di bidang 

periklanan. 

Lemahnya konsep pemberdayaan dan lemahnya konsep pemahaman tentang 

periklanan  Pemerintah Daerah Sukoharjo tersebut terwujud   penggunaan media iklan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Walaupun merka mengatakan sudah menggunakan media lini atas maupun media lini 

bawah namun konsep penggunaan media lini atas tidak jelas. Di surat kabar Solo Pos 

dan Terang Abadi TV sebagai media yang disebut-sebut sebagai media lini atas  yang 

digunakan sebenarnya pesan yang disampaikan adalah bukan iklan, melainkan berita 

tentang UKM dan  talk show tentang UKM.  Media iklan yang digunakan oleh 

Pemerintah Daerah Sukoharjo masih cenderung menggunakan media lini bawah, yaitu 

booklet, buku, dan vcd. 

Lemahnya pemahaman tentang media komunikasi massa ini sebenarnya 

merugikan UKM dan Pemerintah Daerah itu sendiri.  Karena media seperti televisi, 

radio, surat kabar, majalah memiliki kekuatan yang tinggi dalam dunia pencitraan di era 

informasi  sekarang ini. Media massa telah menjadi sumber  dominan dalam budaya 

massa bukan saja bagi individu untuk memberikan gambaran dan citra realitas suatu 

produk atau merk, tetapi juga kelompok secara kolektif . 

Iklan media massa,  merupakan mesin-mesin simulasi yang memegang peran 

kunci dalam mereproduksi citra. Seluruh reproduksi citra ini kemudian membentuk 

alam hiper realitas  yang sifatnya otonom dan memainkan peran kunci dalam kehidupan 

sehari-hari. Media dipercaya sebagai pencipta hiper realitas , sebuah realitas  baru yang 

lebih nyata . Promosi melalui citra-citra telah meningkatkan gratifikasi simbolik yang 

diperoleh dengan cara mengkonsumsi, memiliki dan juga memamerkan komoditi 

tersebut. Dengan kata lain, citra-citra atau images menjadi semakin penting perannya 

dalam kapitalisme konsumen. Seperti yang diungkapkan olah Wolfgang Fritz Haug 

(dalam Noviani 2002: 28) dalam bukunya Critique of Commodity Aesthetics: 

Appearance, Sexuality and Advertising in Capitalist Society, bahwa citra dan 

appearance menjadi semakin penting perannya  dalam masyarakat kontemporer. 

Keduanya dihubungkan dengan upaya-upaya penjualan dan ekonomi politik 
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kapitalisme. Penjualan komoditi tampaknya membutuhkan sebuah janji nilai guna yang 

melibatkan citra-citra. 

Kegiatan pencitraan ini tidak lepas dari konsep brand equity  atau nilai sebuah 

merk. Komodifikasi pesan dalam iklan Pemda Sukoharjo belum menyajikan merk 

melainkan menyajikan produk. Seperti produk kerajinan rotan, kerajinan kayu, 

kerajinan tatah sungging dan lain-lain. Kerajinan tersebut belum diberi merk.  

Pemahaman hal tersebut sangat tidak menguntungkan di era persepsi atau positioning 

sekarang ini. 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kurang memahami tentang konsep Brand 

equity. Brand equity diartikan sebagai penciptakan hak patent (hak merk suatu produk). 

Merka mengatakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah bekerja sama dengan 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro Semarang dalam mematenkan beberapa produk batik dan mebel kayu. 

Sedangkan yang dimaksud dengan ekuitas merk atau brand equity adalah aset 

intangible yang dimiliki oleh sebuah merk karena value yang diberikannya baik kepada 

si produsen maupun si pelanggan. Karena ekuitas merk tergantung pada upaya 

membangun merk yang kita lakukan, maka nilai ekuitas merk itu pun naik turun dari 

waktu ke waktu tergantung dari upaya yang kita lakukan. Merk yang kuat memiliki 

ekuitas yang tinggi, maka unsur yang harus dimiliki agar sebuah merk tersebut kuat dan 

kokoh.  Menurut David Aaker (dalam Kartajaya 2004: 60) ekuitas merk terbagai ke 

dalam lima unsur utama yaitu : Brand awareness, perceived quality, brand association, 

brand loyalty dan aset merk lain seperti trade mark dan paten. 

Brand awareness adalah ukuran kekuatan eksistensi merk kita di benak 

pelanggan. Brand awareness ini mencakup Brand recognition (merk yang pernah 

diketahui oleh pelanggan), brand recall (merk yang pernah  diingat pelanggan untuk 
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suatu kategori produk tertentu), top of mind (merk pertama apa yang disebut oleh 

pelanggan untuk suatu kategori produk tertentu) hingga dominant brand (satu-satunya 

merk yang diingat pelanggan). 

Perceived quality adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas dan superioritas 

produk relatif terhadap pesaing. Seringkali persepsi kualitas ini sulit ditentukan 

mengingat ia merupakan hasil persepsi dan judgement dari pelanggan. Bagi pemilik 

merk, persepsi kualitas mendatangkan manfaat  karena menjadi reason to buy 

pelanggan, menjadi basis diferensiasi dan positioning product, menghasilkan harga 

premium, menjadi daya tarik bagi retail dan distributor dan terakhir, kalau merk kita 

memiliki persepsi kualitas yang bagus, ia akan menjadi dasar bagi ekstensi atau 

perluasan merk. 

Brand association adalah asosiasi apapun yang terkait dengan sebuah merk 

tertentu. Asosiasi ini bisa berupa atribut produk (Isuzu diasosiasikan dengan irit). 

Asosiasi ini biasanya dibentuk oleh identitas yang dimiliki merk tersebut. Dalam banyak 

riset merk, biasanya asosiasi ini dipakai sebagai penentuan positioning product. 

Selain itu  Menyangkut persepsi terhadap brand equity, Pemerintah Kabupaten 

Sukoharjo kurang memahami tentang konsep tersebut. Brand equity diartikan sebagai 

penciptaan hak patent (hak merk suatu produk), padahal brand equity erat kaitannya 

dengan masalah positioning dan diferentiation. 

Menurut Al Ries dan Jack Trout (dalam Kartajaya 2004 : 56) , dua orang yang 

dianggap sebagai penemu positioning. Positioning adalah : 

 positioning is not what you do to product. Positioning is what you do to the 
mind of the prospect. That is, position the product in the mind of the prospect.”  
Intinya, positioning adalah menempatkan produk dan merk kita dibenak 
pelanggan. Setiap produk, merk, dan perusahaan yang sukses memiliki posisi 
yang kokoh dan unik di benak pelanggannya. Perang pemasaran bukanlah 
terletak di pasar, tapi di benak pelanggan. Perang pemasaran adalah perang 
untuk merebutkan sejengkal ruang di benak pelanggan. 
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Di tambahkan Philip Kotler (dalam Kartajaya  2004 : 57)  positioning adalah : 
 

the act designing the company’s offering and image to occupy a distinctive place 
in the target customer, benefits and price.” Positioning tak lain adalah segala 
upaya untuk mendesain produk dan merk kita agar dapat menempati sebuah 
posisi yang unik di benak pelanggan. Hasil akhir positioning adalah proposisi 
nilai yang pas, yang menjadi alasan bagi pelanggan untuk membeli.  
 
Sedang diferensiasi menurut Philip Kotler, dapat dilakukan berdasarkan 

servisnya (service differentiation) meliputi: kecepatan, kemudahan, delivery time, 

empati, berdasarkan kemampuan saluran distribusinya (channel differentiation) 

meliputi: channel coverage, kemampuan selling, customer service, berdasarkan SDM-

nya (people differentiation) meliputi kapabilitas, budaya kerja, skill, berdasarkan image 

(image differentiation) meliputi: logo, identitas merk, asosiasi, karakter, celebrity 

endorser.  

 Dalam iklan Pemda tidak menunjukkan suatu konsep positioning dan 

deferensiasi produk atau merk dari UKM melainkan menunjukkan positioning dan 

deferensiasi Kabupaten Sukoharjo. 

Simbolisme dalam  iklan yaitu berupa citra atau image , ekspresi ikonik 

(gambar). 

Untuk kategori citra  atau image iklan Pemerintah Daerah Sukoharjo direpresentasikan 

lewat pesan  verbal maupun visual. Pesan verbal terwakili lewat teks dan narasi   

berbahasa Indonesia dan teks berbahasa Inggris, sedangkan untuk pesan visual 

berbentuk foto-foto dari produk yang ditawarkan  serta  grafis visual. 

Berdasarkan pesan teks  iklan Pemerintah Daerah Sukoharjo kurang lengkap 

dalam menyampaikan informasi berkaitan produk-produk ataupun merk yang 

ditawarkan. Teks tersebut hanya menyebut lokasi desa dan lokasi kecamatan 

perusahaan, jumlah produksi, jumlah tenaga kerja, serta produk tersebut  sudah 

dieksport ke luar negeri. Tidak ada penyebutan untuk kelebihan-kelebihan dan 
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keunggulan produk yang disampaikan. Sebenarnya banyak sekali fakta-fakta yang bisa 

disampaikan dari kelebihan dan keunggulan produk yang ditawarkan, apakah itu usaha  

komoditi tekstil dan produk tekstil, mebel kayu, mebel rotan, kayu olahan, karung 

plastik, kantung plastik, farmasi dan kembang gula, tas kertas, komoditi mebel kayu, 

mebel rotan, ,  kaca grafir,  tas kertas, anyaman pandan, pelepah pisang, handicraft, 

kerajinan souvenir, tatah sungging, gamelan, gitar , shuttle cock  dan jamu. 

Seperti dikatakan oleh David Ogilvy (1998 : 145-147)  : 

Setiap iklan harus menjadi uraian penjualan yang lengkap bagi produk anda. 
Tidak realistis untuk menganggap bahwa konsumen-konsumen akan membaca  
serangkain iklan bagi produk yang sama. Anda harus menjelaskan sekaligus 
dalam setiap iklan  dengan pengandaian bahwa iklan itu merupakan satu-satunya 
kesempatan yang anda peroleh untuk menjual produk anda kepada pembaca 
sekarang atau tidak.  Kata Dr. Charles Edward dari Universitas New York berkata 
semakin banyak fakta yang anda kemukakan, semakin besar penjualan anda. 
Peluang sukses sebuah iklan secara mantap menjadi semakin besar sebanding 
dengan makin banyaknya fakta-fakta yang dimasukkan mengenai dagangan yang 
bersangkutan ke dalam iklan tersebut. 
 
Selanjutnya berkaitan dengan judul iklan  Pemerintah Daerah Sukoharjo judul 

iklan yang dibuat pendek-pendek (tidak ada unsur berita dalam judul), kurang menarik 

kepentingan pribadi pembaca dan menjanjikan manfaat bagi pembaca. Seperti judul 

Profil Investasi 2007. Produk Unggulan  Kabupaten Sukoharjo, Company Profile In 

Sukoharjo Regency, Booklet Komoditi Kerajinan Kab. Sukoharjo, Produk Unggulan 

Industri Kabupaten Sukoharjo.  Dijelaskan  oleh David Ogilvy (1998: 141-143) : 

Setiap judul harus menarik kepentingan pribadi pembaca. Judul harus menjanjikan 
suatu yang manfaat kepadanya,  seperti wanita usia di atas 35 tahun dapat 
kelihatan muda karena menggunakan krem tertentu. Cobalah selalu menampilkan 
berita dalam judul-judul anda, karena konsumen itu selalu mencari produk-produk 
baru, atau cara-cara baru untuk menggunakan suat produk lama, atau perbaikan-
perbaikan baru atas produk lama. Dua kata yang paling kuat yang dapat  anda 
gunakan dalam judul adalah kata gratis dan baru.Cantumkan janji penjualan anda 
dalam judul anda. Ini menuntut judul yang panjang. Berdasarkan pengujian judul  
kerja sama antara Jurusan Pengecer pada Universitas New York  bekerja sama 
dengan departemen store merka menemukan bahwa judul-judul  yang terdiri dari 
sepuluh kata atau lebih panjang, dan berisi berita serta informasi, dengan mantap 
menjual lebih banyak dagangan daripada judul-judul yang pendek. Judul-judul 
yang memuat enam sampai dua belas kata menarik lebih banyak kupon kembalian 
daripada judul yang pendek. 
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Berkaitan dengan kategori teks penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

sebenarnya   Pemerintah Daerah Sukoharjo  mempunyai potensi untuk mengembangkan 

sektor perdagangan ke dunia internasional. Sayangnya, sentra-sentra industri yang 

diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah 

tersebut tidak terekspos dengan maksimal di dunia internasional. Hal ini dikarenakan 

iklan yang seharusnya dapat memberikan informasi dengan akurat dan jelas ternyata 

kurang dapat berfungsi dengan baik dikarenakan kendala bahasa.  Yaitu pada kata-kata 

bahasa sumber yang tidak sepenuhnya ditranfer  ke dalam bahasa sasaran yang meliputi 

missing words, pengabaian nomina tunggal dan jamak, inconsistensy istilah, kesalahan 

grammer, salah ketik. Hal ini membuat terjemahan menjadi tidak bisa mewakili pesan  

yang dimaksud sepenuhnya. 

Untuk pesan visual berbentuk foto-foto dari produk yang ditawarkan,  foto-foto 

yang ditampilkan  untuk unsur daya tarik ceritanya  sangat lemah. Foto-foto yang 

ditampilkan didominasi oleh tampilan produk dan  proses pembuatan produk tersebut. 

Selain itu  keterangan-ketarangan gambar di bawah foto-foto tersebut sama sekali tidak 

ada.  Hal tersebut jelas mengurangi daya persuasif dan daya informasi dari  pesan dari 

foto-foto tersebut.  Seperti  dijelaskan oleh  Dr. Gallup (dalam Ogilvy  1998:154) : 

bahwa jenis-jenis foto yang memenangkan hadiah dari klub-klub kamera 
sensitive, halus dan ditata dengan indah tidak akan bermanfaat dalam iklan. 
Yang dibutuhkan adalah foto-foto yang membangkitkan rasa ingin tahu 
pembaca. Pembaca melihat  sekilas pada foto itu dan berkata kepada dirinya, 
apa yang terjadi di sini? Kemudian ia membaca teks anda untuk mencarai tahu .  
Inilah perangkap yang dibuat. Harold Rudolph menyebut unsur ajaib ini sebagai  
daya tarik cerita dan memperlihatkan bahwa semakin banyak anda memasukkan  
dalam foto-foto anda, semakin banyak orang yang akan melihat iklan anda. 
Penemuan ini memiliki akibat yang mendalam terhadap kampanye-kampanye 
iklan. 

 
Para editor telah menemukan bahwa orang lebih banyak membaca keterangan-

keterangan gambar di bawah foto-foto daripada teks artikel tersebut. Hal yang sama 
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berlaku juga mengenai iklan. Kalau kita menganalisis data Starch dalam Ogilvy 

(1998:156) mengenai iklan-iklan di majalah Life , kita  mengetahui bahwa rata-rata 

keterangan gambar dibaca lebih  dua kali lebih banyak daripada tubuh teks iklan. 

Dengan demikian keterangan gambar memberi pendengar lebih banyak daripada teks 

iklan sendiri . Oleh karena itu anda tidak pernah boleh menggunakan sebuah foto tanpa 

menyertakan keterangan gambar di bawahnya, dan setiap keterangan gambar harus 

merupakan iklan mini, lengkap dengan merk dan janjinya. 

Selanjutnya simbolisme dalam iklan  UKM Pemda  Sukoharjo lebih mengarah 

pada ikon. Di mana dalam iklan tersebut banyak didominasi dengan gambar-gambar.  

teks iklannya sangat terbatas. Hal tersebut memperlihatkan lemahnya sebuah kategori 

sebuah produk untuk dijual. Keunggulan dan kelebihan-kelebihan sebuah produk sangat 

terbatas untuk memperoleh kesempatan untuk disampaikan kepada calon konsumen. 

Unsur informatifnya sangat lemah apabila untuk unsur persuasif. Memang  mengingat 

bahwa untuk membuat  pencitraan verbal  yang sukses perlu membutuhkan tingkat 

ketrampilan bahasa yang masuk akal dari pembaca dan tingkat perhatian yang tinggi 

pada kehalusan pesan tersebut. Tetapi sudah menjadi suatu keharusan bagi pembuat 

iklan untuk benar-benar membuat pesan iklan berdasarkan konsep-konsep yang telah 

menghasilkan penjualan yang besar. 

Bentuk simbolisme ketiga  dari iklan adalah symbol yang bekerja tidak dengan 

aturan-aturan literal dan logis, tetapi melalui kiasan, asosiasi bebas, sugesti dan analogi. 

Untuk iklan  UKM Pemerintah Daerah  berkaitan dengan konsep tersebut sangat lemah 

dilakukan. Tidak ada unsur yang menonjol untuk kiasan tertentu, asosiasi tertentu 

maupun analogi tertentu. Semua disampaikan dalam suatu pesan yang informatif dan 

lugas. 
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Selanjutnya berkaitan dengan dengan sistem citra yaitu ideasi dan mediasi, iklan 

UKM  tersebut begitu melibatkan artikulasi lapisan-lapisan representasi ideologis 

lapisan-lapisan   masyarakat Sukoharjo yang meliputi worldview, belief system, dan 

nilai-nilai. 

Ideologi adalah seperangkat gagasan yang menyusun suatu realita kelompok, suatu 

sistem representasi atau kode dari berbagai makna tentang bagaimana individu dan 

kelompok memandang dunia. Tak ada ideologi dominan yang berdiri sendirian tapi 

kelas-kelas dominan dalam masyarakat diangkat oleh suatu perjuangan bersama kelas-

kelas dominan tersebut. 

 
Ideologi adalah tampil dalam struktur sosial  dan timbul dari praktek-praktek 

aktual yang dilaksanakan oleh sejumlah institusi dalam masyarakat. Ideologi 

sesungguhnya membentuk kesadaran individual dan menciptakan pemahaman subjektif 

seseorang terhadap pengalaman. Organisasi sosial menciptakan ideologi yang 

mempengaruhi berbagai dugaan individu terhadap realitas. 

 
Teori Marxist cenderung melihat masyarakat sebagai landasan perjuangan antar 

kepentingan melalui dominasi salah satu ideologi di atas ideologi yang lainnya. 

Hegemoni adalah proses yang berlangsung dalam dominasi., di mana seperangkat 

gagasan tertentu menumbangkan atau mengkooptasi gagasan yang lain. Ini adalah suatu 

proses dimana suatu kelompok sosial mendesakkan kepemimpinan/ berupaya keras agar 

dapat memimpin atas kelompok yang lain. 

Proses hegemoni dapat terjadi dalam banyak cara dan keadaan. Intinya, terjadi 

ketika berbagai kejadian dan teks diinterpretasikan dalam sebuah cara yang mampu 

memajukan kepentingan-kepentingan suatu kelompok berada di atas kepentingan 

kelompok lain. Proses ini dapat dilakukan dengan tidak kentara dan halus sekali, 
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sehingga mampu mengkooptasi kepentingan kelompok subordinat dan dijadikan sebagai 

salah satu pendukung bagi kepentingan kelompok dominan. 

Proses hegemoni dari dari Pemda ditunjukkan dengan teks dan gambar foto 

yaitu Foto Pendopo Kantor Bupati Sukoharjo, Foto Kantor  Pemerintahan Kabupaten 

Sukoharjo, Foto Bupati Sukoharjo dan Sambutan Bupati Sukoharjo sebagai organisasi 

sosial  yang secara dominan memimpin kelompok lain di lingkup kabupaten Sukoharjo, 

dalam hal ini UKM dan Usaha Besar. Teks dan foto ini digunakan untuk mengkooptasi 

kepentingan kelompok subordinat (UKM dan Usaha Besar) dan dijadikan sebagai salah 

satu pendukung bagi kepentingan kelompok dominan (Pemerintah Daerah). 

Namun dominasi ideologi  (hegemoni) tersebut sangat disadari oleh Pemda 

bahwa merka merka bisa dominan karena  dukungan perjuangan dari  kelas-kelas 

dominan yang ada di dalam masyakat . Kelas-kelas dominan di dalam masyarakat 

adalah UKM dan Usaha besar yang memiliki anggota yang luas. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan dengan 

foto-foto visual dari produk-produk UKM dominan di halaman muka dalam booklet 

berjudul Produk Unggulan Industri Kabupaten Sukoharjo,  Ini memperlihatkan pola 

pikir dari Pemda untuk benar-benar ingin membantu pengembangan UKM melalui 

kegiatan di bidang periklanan, yang suatu saat diharapkan UKM tersebut bersedia 

membantu kepentingan-kepentingan Pemerintah Daerah (penguasa) dalam bidang apa 

pun. 

Iklan sebagai sebuah kegiatan  komunikasi sosial,  iklan Pemerintah Daerah 

Sukoharjo memperlihatkan adanya kedekatan hubungan yang nyata antara pengusaha 

besar, pengusaha kecil dan menengah dengan penguasa yaitu Pemerintah Daerah. 

Usaha besar diwakili oleh  usaha  komoditi tekstil dan produk tekstil, mebel kayu, 

mebel rotan, kayu olahan, karung plastik, kantung plastik, farmasi dan kembang gula, 
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tas kertas.  Usaha besar tersebut menyerap tenaga kerja yang besar, memiliki 

kemampuan produksi yang besar serta serta menghasilkan volume eksport yang besar 

ke berbagai negara.  Artinya  usaha besar tersebut merupakan aset yang sangat berharga 

bagi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai macam problem sosial. Seperti 

pengangguran, terbukanya berbagai macam lapangan pekerjaan di sekitar perusahaan,  

serta akan mampu menyedot investasi dari luar daerah ataupun luar negeri. Pesan-pesan 

iklan yang menyangkut komoditi-komoditi tersebut menginformasikan dan 

memediasikan adanya hubungan-hubungan sosial, serta adanya hubungan interpersonal 

antara penguasa dan pengusaha. 

Sedangkan untuk UKM  komoditi mebel kayu, mebel rotan,   kaca grafir,  tas 

kertas, anyaman pandan, pelepah pisang, handicraft, kerajinan souvenir, tatah sungging, 

gamelan, gitar , shuttle cock  dan jamu.  Porsi iklan UKM lebih dominan daripada  iklan 

usaha besar, ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah Sukoharjo sangat serius 

dalam memfasilitasi kegiatan  periklanan  UKM. Relasi ini dapat diperlihatkan dengan 

adanya sinergi beberapa dinas untuk membina UKM yaitu  Disperindagkop, Kantor 

Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pengelola Pasar, Disnaker, DPRD komisi 1 dan 

komisi 4. 

Selain  iklan  sebagai sebuah komunikasi sosial juga berfungsi untuk 

menghubungkan   produsen dengan  konsumen, yaitu antara  UKM, Usaha Besar 

sedangkan konsumennya yaitu  pembeli, pemodal,  dan pembeli langsung.  Iklan  

Pemerintah Daerah Sukoharjo sudah  memiliki fungsi informatif  memberitahu pada 

setiap sasaran pasarnya  mengenai apa saja yang harus dibeli agar merka dikatakan 

mengikuti trend mode, menjadi lebih popular dan sukses dengan  menggunakan  

produk-produk dari  Sukoharjo.   Ada produk-produk yang merupakan simbolisasi dari 

hal tersebut seperti produk gamelan, wayang , mebel kayu dan mebel rotan. 
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Mengenai persepsi Pemerintah Daerah Sukoharjo terhadap pemberdayaan dan 

pembinaan UKM merka beranggapan dapat dikatakan ada persepsi positif dan 

menunjukkan hasil yang baik atas aktivitas program kerja kegiatan periklanan/promosi 

dengan meningkatnya  nilai produksi dan permintaan dari pembeli luar negeri dan 

peningkatan investasi baik dari pemodal dalam negeri dan luar negeri. 

Berkaitan dengan persepsi  UKM terhadap kegiatan Periklanan  ada 2 

persepsi yang muncul , persepsi yang pertama adalah yang senang, mendukung, 

berterimakasih dan memganggap kegiatan tersebut berdampak  positif  dengan   

semakin dikenalnya produk mereka  di tingkat regional, nasional dan internasional. , 

menambah  relasi, sehingga  mereka semakin tertantang untuk menciptakan inovasi agar 

produk merka lebih dikenal masyarakat luas bahkan bisa sampai go international, selain 

itu kegiatan tersebut mampu memotong rantai penjualan (tidak melalui calo) dan 

mampu meningkatkan penjualan secara langsung. Seperti yang dikatakan Dwi Agni 

pengusaha konveksi dari  Mojolaban : penjualan dari usaha saya dapat meningkat 

sampai 30 %, sehingga mampu memotivasi saya dan  semakin menantang saya untuk 

menciptakan inovasi-inovasi baru dalam model, bahan kain dan permesinan, agar 

produk saya lebih bervariatif  sehingga menarik konsumen sehingga dapat lebih dikenal 

masyarakat luar bahkan bisa sampai go international. 

Persepsi yang kedua adalah yang menganggap kegiatan  tersebut tidak 

memiliki dampak yaitu  tidak ada pengaruhnya terhadap penjualan, hasil penjualan 

merka biasa saja   dan  Pemda dianggap belum bersikap dan bertindak  adil dalam  

dalam megiklankan produk  UKM. Pemda hanya mengiklankan UKM-UKM   unggulan 

dan  UKM yang memiliki akses ke Pemda, serta   usaha-usaha besar yang menjadi 

kebanggaan Pemda  . Banyak  UKM-UKM  di Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 

lebih dari 20.000 tidak mendapat fasilitas itu. Seperti yang dikatakan  Ibu Samsio 
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pengusaha gamelan dari Wirun Mojolaban Sukoharjo, “ bahwa kegiatan tersebut tidak 

ada pengaruhnya terhadap penjualan gamelan, karena menjual gamelan adalah faktor 

keberuntungan dan orang yang membeli gamelan adalah orang yang tahu dan 

membutuhkan gamelan serta orang yang punya duwit.”   

Dua persepsi yang berbeda  tersebut dipengaruhi karena  pemaknaan  yang 

berbeda  oleh  UKM . Pemaknaan ini dipengaruhi oleh kuat lemahnya stimulus yang 

diberikan  Pemda, pengalaman berinteraksi dengan pemda, serta  setting atau latar yaitu 

situasi dan kondisi yang melingkupi stimuli maupun UKM. Dalam hal ini stimuli  akan 

dipersepsi berbeda jika berada dalam waktu, tempat, dan situasi yang berbeda atau 

dipersepsi oleh perseptor dengan latar belakang budaya berbeda. 

UKM yang  merasa diuntungkan dan mampu  menjalin hubungan harmonis 

dan intensif dengan Pemda  melalui  fasilitas-faslilitas yang diperoleh akan memberikan 

pemaknaan yang positif,  UKM-UKM  yang  tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas  

dalam kegiatan tersebut akan  memberikan pemaknaan negatif. 

Selain itu situasi dan kondisi yang dianggap tidak menguntungkan bagi 

UKM   adalah kegiatan Pemilu, paradigma pemerintahan birokrasi dan sikap alergi 

pemerintah terhadap LSM. 

Kegiatan Pemilu yang berkelanjutan   memaksa pemerintah (negara) harus 

melakukan Pemilu  dari tingkat desa sampai pusat dalam waktu terus menerus yang  

berakibat waktu, biaya dan energi pemerintah habis untuk mengurus pemilu. Pemerintah 

tidak pernah berpikir tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan warganya melalui 

kegiatan pengembangan UKM. 

Paradigma pemerintah birokrasi yang masih sangat kental menyelimuti sikap dan 

perilaku pegawai-pegawai Pemda serta  kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah 

masih selalu berbau  KKN.Di era demokrasi  seharusnya Pemerintah Daerah sudah 
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merubah paradigma pemerintahan birokrasi  ke pemerintahan  wirausaha. Salah satu 

variable pemerintahan wirasusaha adalah  apabila suatu pemerintah yang mampu 

menggerakkan roda  pemerintahannya dengan misi akan memperoleh keunggulan-

keunggulan : Organisasi yang digerakkan oleh misi memberi kebebasan kepada 

karyawannya  dalam mencapai misi organisasi dengan metode paling efektif yang dapat 

di   temukannya sendiri. Hal ini mempunyai keunggulan yang nyata seperti yang 

disampaikan Osbone dan Gabler  (2005 : 133-134) : 

a. Organisasi yang digerakkan oleh misi lebih efisien ketimbang organisasi 
yangdigerakkan oleh peraturan. 

b. Organisasi yang digerakkan oleh misi juga lebih efektif ketimbang 
organisasi yang digerakkan oleh peraturan; merka mendatangkan hasil yang 
lebih baik. Semua riset menunjukkan bahwa otonomi administratif dan sasaran 
yang jelas  adalah penting sekali untuk keberhasilan. Setiap yang sukses pasti 
mempunyai misi dan impian. 

c. Organisasi yang digerakkan oleh misi lebih inovatif ketimbang 
digerakkan oleh  peraturan. Organisasi yang digerakkan oleh peraturan 
cenderung melumpuhkan inovasi, karena selalu saja ada suatu peraturan yang 
menghalangi jalan. 

d. Organisasi yang digerakkan oleh misi lebih fleksibel ketimbang yang  
digerakkan peraturan. Jika sebuah departemen menjalankan suatu fungsi yang 
sederhana, terpola dan berulang, setiap operasinya dapat efektif disusun oleh 
peraturan. Untuk mengambil manfaat dari hal-hal yang tak terantisipasi, 
organisasi harus mempunyai peraturan dan anggaran yang fleksibel. 

e. Organisasi yang digerakkan oleh misi mempunyai semangat lebih tinggi   
ketimbang digerakkan oleh peraturan. Merka bersemangat karena  dipekerjakan 
untuk menghasilkan berbagai gagasan baru, diberi banyak kelonggaran dan 
diberi tahu untuk tidak khawatir melakukan kesalahan.  

 
Sikap  Pemda mengambil jarak  terhadap   LSM dan bersifat konfliktif adalah tidak 

perlu.  Sikap  tersebut akan menciptakan persepsi negatif UKM terhadap pemerintah . 

Hal tersebut terjadi karena  beberapa LSM yang memiliki  kedekatan  dengan UKM  

sebagai pendamping  UKM (fasilitator), penggerak kegiatan sosial dan ekonomi UKM 

(dinamisator), pelancar program pembangunan dan perubahan sosial (katalisator), dan 

perantara dengan pihak yang berbeda kepentingan atau berkonflik (mediator). 

Kehadiran LSM dibutuhkan untuk dapat mendampingi UKM t dalam upaya 

memberdayakan diri. 
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Hubungan yang  terbaik yang harus dipilih antara pemerintah dan LSM adalah mitra 

yang sejajar. LSM sebagai mitra sejajar bekerja sama dengan pemerintah dalam 

melaksanakan program. Dalam kerja sama ini pemerintah mendapat masukan dari UKM  

yang lebih mengenal permasalahannya, dan mendalami situasi dan kondisi mereka 

sendiri . Dalam hubungan ini LSM sebagai mitra pemerintah duduk sama rendah berdiri 

sama tinggi dan bekerja sama dengan pemerintah berdasarkan prinsip kerja tim (team 

work) dan kekeluargaan. Kerja sama ini dapat bersifat saling membutuhkan 

(interdependen) dan melengkapi,  dalam hal ini  LSM sebagai mediator antara 

pemerintah dengan UKM. 
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BAB VI 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan pada pembahasan terhadap pokok-pokok temuan dalam penelitian 

ini, secara umum dapat disimpulkan bahwa :  

Paradigma pemberdayaan dan pembinaan UKM yang dilakukan oleh Pemerintah 

kabupaten Sukoharjo sudah mengacu pada paradigma pemerintahan wirausaha 

meskipun implementasinya masih sangat terbatas. Pembinaan terhadap UKM di bidang 

periklanan belum benar-benar diwujudkan. UKM masih belum memahami tentang 

proses kegiatan periklanan. Sudah sewajarnya di dalam   paradigma pemerintahan 

wirausaha sekarang ini Pemerintah kabupaten Sukoharjo seharusnya  memberdayakan, 

mengalirnya daya (flow of  power) kepada kelompok UKM dan membina kelompok 

UKM di bidang periklanan dengan memberikan kesempatan kepada UKM secara 

berkelompok untuk terlibat mulai dari tahap perencanaan isi pesan, perencanaan media 

iklan, membuat  keputusan pesan yang akan disampaikan, membuat keputusan tentang 

media yang akan digunakan, penerapan keputusan tentang  pesan-pesan , penikmatan 

hasil dan evaluasi  terhadap keefektifan pesan dan media yang digunakan . 

Lemahnya konsep pemberdayaan dan lemahnya konsep pemahaman tentang 

periklanan  Pemerintah Daerah Sukoharjo tersebut terwujud   dalam penggunaan media 

iklan  dan pesan  iklan. Lemahnya pemahaman tentang media komunikasi massa ini 

sebenarnya merugikan UKM dan Pemerintah Daerah itu sendiri.  Karena media seperti 

televisi, radio, surat kabar, majalah memiliki kekuatan yang tinggi dalam dunia 

pencitraan di era informasi  sekarang ini. Media massa telah menjadi sumber  dominan 
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dalam budaya massa bukan saja bagi individu untuk memberikan gambaran dan citra 

realitas suatu produk atau merk, tetapi juga kelompok secara kolektif .  

Sedangkan lemahnya pesan iklan  menjadikan iklan yang disampaikan kurang 

memiliki fungsi persuasif. Teks iklan Pemerintah Daerah Sukoharjo kurang lengkap 

dalam menyampaikan informasi berkaitan produk-produk atau pun merk yang 

ditawarkan, judul yang dibuat pendek-pendek,  teks bahasa  Inggris pada kata-kata 

bahasa sumber yang tidak sepenuhnya ditranfer  ke dalam bahasa sasaran dan  foto-foto 

yang ditampilkan  untuk unsur daya tarik ceritanya  sangat lemah  serta keterangan-

ketarangan gambar di bawah foto-foto tersebut sama sekali tidak ada.  

Simbolisme dalam iklan  UKM Pemda  Sukoharjo lebih mengarah pada ikon. Di 

mana dalam iklan tersebut banyak didominasi dengan gambar-gambar.  teks iklannya 

sangat terbatas, sistem citra yaitu ideasi dan mediasi, iklan UKM  tersebut begitu 

melibatkan artikulasi lapisan-lapisan representasi ideologis lapisan-lapisan   masyarakat 

Sukoharjo yang meliputi worldview, belief system, dan nilai-nilai. 

Pemda Sukoharjo belum memahami secara lengkap mengenai konsep  

positioning dan diferensiasi. Pemda mengkomunikasikan  positioning Kabupaten 

Sukoharjo, bukan positioning produk atau merk dari UKM. Diferensiasi yang yang 

dikomunikasikan adalah diferensiasi dari Kabupaten Sukoharjo yaitu Sukoharjo sebagai 

kota industri, bukan diferensiasi dari produk atau merk UKM. 

Persepsi  UKM terhadap kegiatan Periklanan  ada 2 persepsi yang muncul , 

persepsi yang pertama adalah yang senang, mendukung, berterimakasih dan 

memganggap kegiatan tersebut berdampak  positif dan persepsi yang kedua adalah yang 

menganggap kegiatan  tersebut tidak memiliki dampak yaitu  tidak ada pengaruhnya 

terhadap penjualan, hasil penjualan merka biasa saja   dan  Pemda dianggap belum 

bersikap dan bertindak  adil dalam  megiklankan produk  UKM. 
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B.  Implikasi  

Pemberdayaan kegiatan periklanan UKM oleh Pemda melalui pemberdayaan 

akan berimplikasi positif menjadikan UKM memahami tentang kegiatan periklanan dan  

UKM menjadi mandiri di bidang periklanan.  Pemberdayaan ini akan semakin 

membangkitkan kepercayaan UKM kepada Pemerintah Daerah yang memberikan 

kesempatan (kekuasaan) untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga tercipta 

suatu  hubungan yang sejajar antara Pemda dan UKM (subjek dengan subjek, bukan 

subjek dengan obyek) dalam kegiatan periklanan. Pemda dan UKM duduk dalam satu 

meja untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan  periklanan 

UKM. Dengan keterlibatan secara menyeluruh tersebut akan  menciptakan pemahaman 

yang lebih dalam UKM tentang kegiatan periklanan. Namun  apabila pemberdayaan 

tersebut  tidak dilakukan dengan baik maka akan berimplikasi negatif  kepada  UKM 

bahwa UKM akan selalu tergantung serta tidak mandiri di bidang periklanan.  UKM 

sebatas mengikuti perintah atau petunjuk dari pemerintah. UKM hanya diposisikan 

sebagai objek yang  selalu taat atas perintah pemerintah, partisipasi aktif  UKM, 

kapabilatis UKM  dalam memahami konsep periklanan tidak akan terwujudkan . 

 Pemahaman  sangat penting, terutama tentang bagaimana berkomunikasi 

yang persuasif dan efektif  untuk menjual barang dagangannya. Bagaimana cara 

membuat pesan iklan yang tajam, memilih dan menetapkan media yang tepat untuk 

mengiklankan produknya, menganalisis karkateristik calon konsumennya, serta 

mengukur hasil kegiatan iklannya. 

 Pesan iklan yang tajam  menunjukkan teks iklan yang dirancang menyeluruh dan 

lengkap dengan memperlihatkan kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan produk 

atau merk  mampu berbicara lebih persuasif dan efektif. Teks yang panjang semakin 
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banyak mengungkapkan fakta-fakta dan akam mampu meningkatkan penjualan. 

Peluang sukses sebuah iklan secara mantap menjadi besar sebanding dengan banyaknya 

fakta-fakta yang dimasukkan mengenai dagangan yang bersangkutan ke dalam iklan.  

 Penerjemahan teks iklan dari bahasa sumber (bahasa Indonesia) ke bahasa 

sasaaran (bahasa Inggris) banyak yang kurang pas, ini akan membuat investor tidak 

tertarik akan produk-produk daerah yang ditawarkan. Terutama produk-produk yang 

masih bersifat tradisional seperti gamelan, wayang, rasikan dan lain-lain. 

Dalam iklan harus menampilkan foto-foto yang  memiliki unsur daya tarik cerita 

dan foto-foto yang  diberikan keterangan gambar.  Foto-foto yang  memiliki unsur daya 

tarik cerita  dibutuhkan karena  foto-foto  itu dapat membangkitkan rasa ingin tahu 

pembaca. Pembaca melihat  sekilas pada foto itu dan berkata kepada dirinya, apa yang 

terjadi di dalam foto itu.  Kemudian ia akan membaca teks iklannya  untuk mencari tahu 

tentang produk tersebut lebih detail.  Inilah perangkap yang dibuat,  sebagai unsur ajaib   

daya tarik cerita.  Semakin  memasukkan  unsur daya tarik cerita dalam   foto-foto iklan 

kita , semakin banyak orang yang akan melihat iklan kita dan  kemudian ia membaca 

teks kita  untuk mencari tahu .   

Foto-foto iklan yang  diberikan keterangan  dibaca lebih  banyak dua kali lebih 

banyak dari pada tubuh teks iklan. Dengan demikian keterangan gambar memberi 

pembaca keterangan  lebih banyak daripada teks iklan sendiri . Oleh karena itu kita 

tidak  boleh menggunakan sebuah foto tanpa menyertakan keterangan  di bawahnya, 

dan setiap keterangan  merupakan iklan mini, lengkap dengan merk dan janjinya. 

Dalam melakukan kegiatan periklanan  pemilihan media yang tepat  adalah 

sangat penting. Pemilihan media  yang tepat sasaran (ditujukan pada pembaca) akan 

membuat kegiatan tersebut menjadi efektif dan efisien. Pesan yang dibuat akan dibaca 

oleh pembaca atau calon konsumen yang tepat, dilihat dari karakteristik budaya, 
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kebutuhan, preferences, geografis, demografis.  Masing-masing media memiliki 

kekuatan dan kelemahan sendiri-sindiri, baik media lini atas (above the line media ) 

maupun media lini bawah.  Media lini atas    memiliki fungsi dan peran yang efektif 

dalam menjangkau khalayak yang luas dan dalam jumlah yang banyak . Sedangkan 

media lini bawah memiliki efektivitas dalam kegiatan persuasif  dalam kegiatan 

komunikasi kelompok dan komunikasi interpersonal  dalam  menjangkau sasaran 

khalayak yang terbatas. 

Berkaitan dengan positioning, akan sangat baik sekali apabila yang diangkat 

adalah masing-masing dari produk atau merk UKM. Sehingga akan meningkatkan 

brand equity dari produk atau merk tersebut. Di era berjubelnya informasi sekarang,  

positioning  digunakan untuk  untuk mendesain produk dan merk kita agar dapat 

menempati sebuah posisi yang unik di benak pelanggan. Hasil akhir positioning adalah 

proposisi nilai yang pas, yang menjadi alasan bagi pelanggan untuk membeli. Hal 

tersebut menyangkut bagaimana kita membangun kepercayaan, keyakinan kepada 

pelanggan. Bila kita memiliki unsur-unsur itu, maka kita memiliki “keberadaan”  di 

dalam benak pelanggan. Dengan kredibilitas yang kita bangun, maka kita memiliki 

tempat dan posisi di benak pelanggan. Semakin kredibel kita, maka semakin kokoh pula 

positioning kita. 

Persepsi UKM terhadap iklan UKM yang cenderung memberikan penilaian yang  

berbeda (positif) dan negatif . Penilaian yang berbeda ini memperlihatkan adanya UKM 

yang merasa diuntungkan dan tidak diuntungkan dari kegiatan tersebut. UKM yang 

diuntungkan akan merasa berharap kegiatan ini ditingkatkan dengan tetap memasukkan 

produk UKMnya dalam iklan tersebut, sedangkan UKM yang merasa tidak duntungkan 

akan menganggap bahwa Pemda berlaku tidak adil dan tidak percaya kepada 

pemerintah. Perbedaan persepsi tersebut diharapkan mampu berpengaruh terhadap 
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penetapan kebijakan periklanan  selanjutnya dengan pemerataan produk-produk yang 

diiklankan,  dengan penetapan tujuan yang ingin dicapai, identifikasi karakteristik 

khalayak sasaran, penetapan media yang digunakan maupun formulasi pesan yang 

disampaikan. Lebih jauh hal ini berpengaruh bagi efektivtas proses kegiatan periklanan  

di mana pencapaian tujuan bisa  tampak nyata bagi UKM  . Hal ini akan memunculkan 

keadilan dan kepercayaan UKM terhadap Pemda.  

 

C. Saran 

Berdasarkan simpulan-simpulan dan uraian implikasi  di atas selanjutnya 

dikemukakan saran-saran sebagai berikut : 

1. Pemda harus melibatkan UKM secara menyeluruh dalam kegiatan periklanan, 

yang lebih mengarah pada pemberdayaan UKM 

2. Pesan iklan yang dibuat agar lebih kreatif, agar pesan yang disampaikan 

memiliki nilai persuasif yang tinggi yang meliputi : teks iklan dibuat panjang-panjang 

dengan menyampaikan fakta-fakta keunggulan dan kelebihan produk atau merk, foto-

foto iklan mengandung unsur  daya tarik cerita,  foto-foto iklan diberi keterangan di 

bawahnya, judul iklan dibuat yang  lebih menarik. 

3. Karena iklan ini ditujukan kepada investor dalam maupun luar negeri, maka 

terjemahan teks iklan ini harus dikerjakan oleh orang yang benar-benar tahu 

penerjemahan,  tidak orang yang sekedar tahu bahasa Inggris. Sehingga iklan ini bisa 

mewakili produk yang ditawarkan. 

4. Bauran Media iklan yang digunakan agar lebih tepat, dengan melibatkan media 

lini atas lebih banyak. 
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5. Pemda sebaiknya memberikan perhatian yang adil dan merata kepada seluruh 

UKM di wilayah Kabupaten Sukoharjo. 
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