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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pengakuan adalah sebuah hal penting yang perlu dimiliki untuk 

menghindari pengklaiman keaslian oleh pihak lain. Seperti yang kita ketahui 

sekarang ini bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki beragam kekayaan 

alam yang dapat mengharumkan nama baiknya. Memiliki berbagai daerah yang 

memiliki keindahan yang luar biasa seperti Bali, yang dikenal sebagai the Island 

of Gods yang telah memajukan nama negara Indonesia di jajaran nama 

internasional.  

 Bali juga memiliki kekayaan alam yang tidak dapat ditemukan di lain 

daerah. Sebut saja anjing “Ras Kintamani Bali”, sebuah spesies anjing asli 

Indonesia yang hanya dapat ditemukan di Kintamani, Bali.  

 Perkumpulan Kinologi Indonesia (Perkin) mengemukakan bahwa anjing 

Kintamani Bali adalah hewan peliharaan yang umum di Indonesia. Anjing 

Kintamani Bali berasal dari desa Sukawana, daerah Kintamani di Pulau Bali. 

Anjing Kintamani Bali datang dari daerah pegunungan dan hutan. Pada tahun 

1985, sebuah kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan 

Perkumpulan Penggemar Anjing Trah Bali (Pantrab) berhasil menyelenggarakan 

pameran Anjing Kintamani Bali yang pertama di Bali. Setelah itu, anjing 

Kintamani Bali menjadi sangat dikenal di seluruh penjuru Indonesia.  
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 Banyak pecinta anjing membawa anjing Kintamani Bali keluar dari Bali, 

antara lain ke Surabaya, Jakarta, Bandung dan Solo. Anjing kitamani Bali banyak 

dipelihara untuk dijadikan teman. Nama anjing Kintamani Bali diambil diambil 

dari nama daerah dari mana anjing trah ini berasal. Anjing Kintamani Bali 

memiliki penampilan yang berukuran sedang dan memiliki penampilan yang baik 

dengan kepribadian yang berani. Anjing ini biasa digunakan sebagai anjing 

sahabat (companion dog).  Mereka berkarakter berani, cerdas, lembut dan setia 

kepada keluarga. Anjing Kintamani Bali mudah untuk dilatih. 

 Menurut drh. Pudji Rahardjo, M.S., seorang pakar anjing Kintamani Bali, 

distribusi warna bulu pada anjing Kintamani Bali dapat dikelompokkan menjadi 

empat macam, yaitu: 

1) Warna bulu putih sedikit kemerahan dengan warna cokelat kemerahan 

pada telinga, bulu di bagian belakang paha dan ujung ekornya. 

2) Warna hitam mulus atau dengan dada putih sedikit. 

3) Warna cokelat muda atau cokelat muda atau cokelat tua dengan ujung 

moncong kehitaman, sering disebut oleh masyarakat sebagai warna Bang-

bungkem. 

4) Warna dasar cokelat atau cokelat muda dengan garis-garis warna 

kehitaman, yang oleh masyarakat disebut warna Poleng atau Anggrek. 

 Akan tetapi pada saat ini perjuangan Perkin terfokus pada pemurnian 

anjing Kintamani Bali yang berbulu putih spesifik sehingga biasanya yang disebut 

anjing Kintamani Bali adalah yang berwarna putih spesifik. 



3 
 

 Sama seperti anjing Kintamani Bali, anjing ras yang hanya dapat 

ditemukan di Indonesia. Walaupun hanya dapat ditemukan di Indonesia, anjing 

Kintamani Bali juga terbuka besar kemungkinannya untuk dapat diakui terlebih 

dahulu oleh negara lain. 

 Untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi. Para pecinta anjing di 

negara Indonesia yang terkumpul dalam satu wadah perkumpulan bernama 

Perkumpulan Kinologi Indonesia (Perkin) sedang gencar-gencarnya melakukan 

upaya untuk mengkampanyekan agar anjing Kintamani Bali mendapatkan 

pengakuan dari Federation Cynologique Internationale (FCI) sebagai anjing trah 

asli Indonesia. Karena setiap trah anjing yang sudah diakui oleh FCI adalah 

sebuah properti dari sebuah daerah (www.fci.be) maka sangatlah penting agar 

anjing Kintamani Bali dapat diakui oleh FCI.   

 Untuk mendapatkan pengakuan dari FCI sebuah anjing ras harus melalui 

berbagai macam kriteria yang diperlukan untuk menilai apakah layak atau 

tidaknya anjing tersebut menjadi sebuah anjing trah asli milik suatu negara. 

Kriteria yang diminta oleh FCI tidaklah mudah untuk direalisasikan, mengingat 

bahwa untuk dapat membuat anjing Kintamani Bali menjadi sebuah trah asli 

Indonesia, haruslah tercatat di Perkin sekurang-kurangnya sebanyak 1200 ekor 

anjing Kintamani Bali dari bloodline fenotype ke delapan (f8), atau dengan kata 

lain anjing Kintamani Bali hanya dapat diakui oleh FCI ketika populasi anjing 

tersebut sudah berada di angka 1200 ekor terhitung hanya dari keturunan ke 

delapan (Perkin, 2012). 
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 Dari kriteria yang telah diberikan oleh FCI tersebut maka pihak Perkin 

Indonesia mengetahui bahwa tidaklah mudah untuk memperjuangkan agar anjing 

Kintamani Bali mendapatkan pengakuan dari pihak FCI. Terdapat banyak kendala 

yang dihadapi karena banyak masyarakat Indonesia yang masih belum memahami 

kriteria dari FCI yang hanya melegalkan penghitungan jumlah anjing terhitung 

hanya dari bloodline fenotype ke delapan saja. Karena kurangnya pemahaman dari 

masyarakat Indonesia terhadap peraturan khusus ini, peminat anjing Kintamani 

Bali masih banyak yang mengambil anjing langsung dari tempat asalnya di Bali. 

 Hal ini tentunya sangat merugikan upaya yang dilakukan oleh Perkin, 

karena setiap anjing Kintamani yang langsung diambil dari tempat asalnya tidak 

memiliki stamboom atau surat silsilah anjing, dengan kata lain dapat dikatakan 

anjing tersebut terhitung pada angka bloodline fenotype ke nol (f0). Hal tersebut 

sungguh bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak Perkin dalam 

mengupayakan adanya 1200 ekor anjing Kintamani Bali yang berada pada 

bloodline fenotype ke delapan.  

 Karena dari tahapan f0 hingga tahapan f8 sendiri memerlukan waktu yang 

lama dan banyak orang yang mengambil anjing Kintamani langsung dari Bali 

serta mengingat bahwa ada peraturan dari Perkin yang mengatakan bahwa seekor 

anjing boleh untuk dipacakan ketika anjing itu telah berumur lebih dari satu 

setengah tahun terhitung dari tanggal lahirnya, barulah anjing tersebut baru bisa 

memperoleh suratnya dari pihak Perkin, maka apabila tidak diberi pengertian 

berkenaan dengan peraturan yang diberikan oleh FCI banyak orang yang tetap 
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mengambil anjing Kintamani langsung dari asalnya dan semua ini akan dapat 

mengakibatkan tujuan Perkin sulit untuk tercapai. 

  Untuk itulah diperlukan melakukan kampanye agar masyarakat Indonesia 

dapat menyadari adanya aturan khusus dari FCI dan turut serta mendukung 

perjuangan Perkin untuk mempopulerkan anjing Kintamani Bali sehingga kriteria 

sebanyak 1200 ekor anjing dapat dipenuhi oleh pihak negara Indonesia. 

1.2 Identifikasi masalah 

 Dari latar belakang yang sudah dituliskan oleh Penulis, Pembaca dapat 

mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah mendapatkan warisan yang luar biasa, 

yaitu anjing Kintamani Bali yang harus dijaga dengan cara diupayakan 

pengakuannya terhadap FCI sehingga memperoleh pengakuan sebagai anjing ras 

asli dari Indonesia, hal ini haruslah diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia agar 

tidak di klaim terlebih dahulu oleh negara lain. 

 Kendala yang dihadapi oleh Perkin adalah masih banyaknya masyarakat 

Indonesia yang tidak mengetahui peraturan khusus yang diberikan oleh FCI yang 

mengatakan bahwa untuk dapat diakui sebagai anjing ras asli Indonesia haruslah 

terhitung sebanyas 1200 ekor anjing terhitung dari bloodline fenotype ke delapan. 

 Belum banyaknya masyarakat yang mengerti aturan khusus dari FCI inilah 

yang membuat pihak Perkin harus dengan gencar untuk membuat rencana 

kampanye agar dapat menjapai tujuannya dalam mengupayakan pengakuan anjing 

Kintamani Bali sebagai ras asli Indonesia, dimana masyarakat Indonesia harus 

digerakkan untuk dapat mendukung dan mengikuti aturan yang diberlakukan oleh 

FCI.  
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 Anne Gregory (2004, 36) di dalam bukunya yang berjudul Perencanaan 

dan Manajemen Kampanye Public Relations mengatakan bahwa agar dapat 

membuat perencanaan kampanye dapat berjalan secara efektif, maka dalam 

perencanaan tersebut haruslah dilalui berbagai urutan tahapan yang dimulai dari 

tahap analisis, tujuan, publik, pesan, strategi, taktik, skala waktu, sumber daya, 

evaluasi, dan review. Penulis ingin mengetahui bagaimana perencanaan kampanye 

Perkin dalam mengupayakan pengakuan anjing Kintamani Bali sebagai ras asli 

Indonesia. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Dari identifikasi masalah diatas, rumusan masalah yang akan ditentukan 

Peneliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Rencana Kampanye Perkin 

dalam Mengupayakan Pengakuan Anjing Kintamani Bali sebagai ras asli 

Indonesia?” 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui bagaimana rencana kampanye Perkin dalam Mengupayakan 

Pengakuan Anjing Kintamani Bali sebagai ras asli Indonesia. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

 Peneliti akan membagi kegunaan penelitian ini menjadi empat bagian 

kegunaan yang meliputi: 
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1.5.1 Kegunaan Akademis 

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-

langkah perencanaan kampanye yang baik dan benar dilihat dari segi ilmu 

komunikasi. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada 

organisasi Perkin serta membantunya dalam merealisasikan rencananya 

untuk membuat kampanye yang lebih baik dengan menggunakan teori-

teori dan konsep dari para ahli komunikasi khususnya dalam bidang 

kampanye untuk dapat memperkaya rencana kampanye dari Perkin. 

1.5.3 Kegunaan Sosial 

Kegunaan sosial dari penelitian ini adalah agar pembaca dapat mengetahui 

pentingnya manfaat sebuah perencanaan kampanye untuk dapat membantu 

organisasi Perkin dalam mencapai target yang sudah ditentukan.  

1.5.4 Kegunaan Teknis 

Penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif bisa mendapatkan data 

yang baik melalui cara wawancara mendalam dari beberapa key informant 

dan informant yang tepat, data penelitian ini diperoleh dari para pecinta 

anjing yang terkumpul dalam wadah organisasi Perkin. 

1.6  Sistematika Penulisan 

 Peneliti akan membagi tulisan dalam enam bab, agar penelitian ini lebih 

mudah utuk dipahami. Masing-masin bab akan dirinci dengan singkat 

menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut: 
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 Bab I. Pendahuluan, berisi tentang uraian dan penjelasan tentang latar 

belakang permasalahan yang akan diteliti mengenai rencana kampanye Perkin 

dalam mengupayakan pengakuan anjing Kintamani Bali sebagai ras asli 

Indonesia, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, dan sistematika penelitian 

 Bab II. Objek Penelitian, berisi tentang objek dari masalah yang akan 

diteliti, yaitu organisasi Perkin, syarat pengakuan anjing Kintamani Bali, struktur 

organisasi, visi, misi, tujuan, dan lain-lain. 

 Bab III. Tinjauan Pustaka, berisi tentang uraian dari konsep-konsep yang 

digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan berdasarkan tinjauan 

pustaka Ilmu Komunikasi, Hubungan Masyarakat, dan Perencanaan Kampanye. 

 Bab IV. Metodologi Penelitian, berisi tentang metode penelitian yang 

digunakan, yaitu studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber 

data, teknik pengumpulan data, rencana analisis data, unit analisis, dan keabsahan 

data. 

 Bab V. Hasil dan Pembahasan, berisi tentang data hasil penelitian yang 

akan dibahas secara rinci oleh Peneliti. Hasil penelitian secara keseluruhan dan 

bagaimana hasil penelitian ini akan menjawab rumusan masalah atau research 

question akan dijawab oleh Peneliti. 

 Bab VI. Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari tujuan penelitian yang berdasarkan dari pembahasan 

sebelumnya. Saran-saran juga akan diberikan oleh Peneliti agar dapat digunakan 
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sebagai masukan untuk Perkin dalam mengembangkan rencana kampanye untuk 

mengupayakan anjing Kintamani sebagai ras asli Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   




