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ABSTRAK 
 
 

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan strategi Humas Pemerintah 
Kabupaten Jember dalam Program Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) sebagai 
upaya city branding. Program BBJ menarik perhatian peneliti karena Humas 
Pemkab Jember meletakkan pondasi awal city branding melalui program tersebut. 
Meskipun strategi dalam Program BBJ jauh dari kesempurnaan city branding, 
namun upaya Humas telah membuka peluang awal bagi Kabupaten Jember untuk 
lebih dikenal masyarakat luas. Aktifitas Humas Pemkab Jember hadir sebagai 
program strategis dalam beberapa tahapan, meliputi defining the problem, 
planning and organizing, action and communicating, dan evaluating. Proses ini 
penting dilalui untuk menjamin keberhasilan dari goals yang ingin dicapai Humas 
Pemkab Jember. Oleh karena itu, rumusan permasalahan yang diangkat penelitian 
ini adalah bagaimana strategi Humas Pemerintah Kabupaten Jember dalam 
Program Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) sebagai upaya city branding.  

Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengetahui strategi yang diterapkan 
Humas Pemkab Jember dalam Program BBJ sebagai upaya city branding. Untuk 
itu peneliti perlu menggali aktivitas Humas Pemkab Jember dengan cara 
wawancara mendalam kepada Kepala Bagian beserta tim Humas Pemkab Jember, 
Ketua PHRI  Jember (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia), serta Wakil 
Presiden JFC (Jember Fashion Carnaval). 

Dari penelitian ditemukan bahwa Humas Pemkab Jember memiliki strategi 
khusus dalam membangun city branding yaitu melalui strategi “Sapu Bersih” 
(memaksimalkan media kampanye yang ada), serta menjadikan JFC sebagai 
special event dalam Rangkaian Program BBJ. Dimana visi Pemkab Jember adalah 
untuk menciptakan city branding ‘Jember sebagai Kota Karnaval Dunia.’ Adapun 
strategi yang diterapkan Humas Pemkab Jember dalam Program BBJ dipetakan 
dalam suatu proses yang berkesinambungan, yaitu meliputi  defining the problem, 
planning and organizing, action and communicating, dan evaluating. 
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