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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Batu merupakan salah satu kota yang sangat terkenal di Jawa Timur.

Kota ini menjadi destinasi pariwisata yang ada di Jawa Timur, dengan berbagai

pemandangan alam dan juga wahana wisata buatan yang dimilikinya. Kota Batu

terus mengembangkan sektor pariwisata. Tetapi, mulai tahun 2013 Kota Batu

tidak akan hanya mengembangkan sektor pariwisata saja. Tetapi, akan

mengintegrasikannya dengan sektor pertanian dan pendidikan. Dengan mengganti

tagline menjadi “Shining Batu” atau Batu Bersinar. Hal itu dilakukan untuk

semakin meningkatkan potensi yang berada di Kota Batu. Seperti dikutip dari

situs (pdiperjuangan-jatim.org, 2013) Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

mengatakan, perubahan brand tersebut adalah dalam upaya mendongkrak

pariwisata Kota Batu ke dunia internasional. "Shining Batu sendiri secara filosofis

merupakan gabungan dari tiga asa yakni pariwisata, pertanian dan pendidikan.

Ketiga sektor tersebut yang akan didorong Pemkot Batu dalam upaya mengejar

sebagai salah satu kota wisata internasional.”

Tampaknya, penghargaan yang disandang oleh Kota Batu sebagai keajaiban

Jawa Timur dikutip dari situs kota wisata batu yang didapatkan pada akhir 2011

ini berhasil masuk 10 besar Keajaiban daerah se-Jawa Timur versi Stasiun

Televisi Swasta JTV (kotawisatabatu.com, 2011). Menjadi geliat tersendiri untuk

semakin mengembangkan berbagai sektor lain sehingga akan menjadikan Kota

Batu menjadi salah satu representasi kota wisata, pertanian, dan pendidikan.
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Melihat potensi tersebut, pemerintah Kota Batu melakukan rebranding,

dengan mengganti tagline lama yaitu “Kota Wisata Batu” brand ini sangat kuat

melekat di benak setiap orang, ketika orang mengatakan kota wisata, maka

tentunya sebagian besar akan merujuk ke Kota Batu. Namun, seiring

perkembangan kota yang semakin kompleks nampaknya pemerintah Kota Batu

ingin mengintegrasikan sektor lain di luar pariwisata yaitu sektor pertanian dan

juga pendidikan. Memang dilihat dari sektor pertanian sangatlah mendukung dari

Kota Batu dengan hawa yang sejuk tentunya cocok untuk menanam sayur dan

juga buah. Tetapi, untuk sektor pendidikan nampaknya Kota Batu masih kurang.

Melihat fenomena tersebut, pemerintah Kota Batu melaunching tagline baru

“Shining Batu” atau Batu Bersinar yang diresmikan pada tanggal 20 Mei 2013

(malang-post.com, 2013). Dengan adanya tagline baru ini Pemerintah Kota Batu

mencoba untuk mensinergikan antara sektor pariwisata, pertanian, dan

pendidikan. Sehingga akan menjadikan Kota Batu semakin di kenal oleh

masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Oleh karena itu, maka pemerintah

Kota Batu melakukan rebranding.

Rebranding menurut Muzellec et al (2003. p 31) adalah berbagai hal yang

digunakan untuk menggambarkan tiga peristiwa yang berbeda di antaranya:

mengubah nama, mengubah estetika merek (logo, warna, dll) dan memposisikan

kembali merek. Secara umum rebranding merupakan usaha yang dilakukan oleh

sebuah instansi untuk kembali memberikan merek atau memosisikan merek di

benak stakeholders dan menjadi pembeda dengan pesaing. Hal itu dilakukan

untuk memberikan warna baru agar lebih menarik.
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Dilihat dari berbagai segi, Kota Batu memiliki keunikan tersendiri jika

dibandingkan dengan kota lain. Karena di Kota Batu bukan hanya terkenal dengan

objek wisata alam dan buatannya saja. Kota Batu juga banyak terdapat

peninggalan sejarah dan juga budaya yang masih dijaga oleh masyarakatnya.

Masyarakat Kota Batu mampu menyeimbangkan tradisi, walaupun kotanya sudah

dikenal dengan kota tujuan wisata, mereka masih tetap menjaga tradisinya agar

bisa juga menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, masyarakat Kota Batu juga

dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan santun. Nilai-nilai tersebut yang

menjadikan Kota Batu menjadi daya tarik bagi wisatawan. Unsur tradisional juga

masih dijaga dengan baik oleh masyarakat Kota Batu, dengan mengadakan

berbagai kegiatan budaya seperti bantengan yang dilakukan pada bersih desa

ataupun pada Bulan Suro/Muharam. Kota Batu secara geografis berada di

ketinggian 680-1.200 meter di atas laut. Sehingga, menjadikan Kota Batu

memimiliki iklim yang sejuk jika dibandingkan kota-kota lain yang ada di

Indonesia yang rata-rata panas. Selain itu, Kota Batu juga masih terbilang muda,

karena masih berusia 12 tahun, di tahun 2013 . Namun,di usianya yang masih

terbilang muda, Kota Batu mampu menjelma menjadi salah satu kota destinasi

wisata yang ada di Indonesia. Tentunya ini merupakan sebuah prestasi tersendiri

bagi Kota Batu.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik dengan perubahan rebranding

yang dilakukan oleh Kota Batu. Hal itulah yang mendasari kenapa peneliti

mengambil judul penelitian ini “Strategi Rebranding Kota Batu” (Studi pada

Pemerintah Kota Batu). Karena peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana

strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Batu dalam melakukan rebranding.
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Sebagai bahan perbandingan, penelitian tentang rebranding sudah pernah

dilakukan oleh beberapa peneliti lain. Salah satunya yang dilakukan oleh Ulfathul

Arzia yang berjudul Analisis Pengaruh Rebranding Terhadap Brand Equity Air

Conditioner (AC) Panasonic. Hasil penelitian Ulfathul Arzia menunjukkan bahwa

proses rebranding yang dilakukan oleh PT Panasonic Gobel Indonesia cukup

diketahui oleh masyarakat. Pertama, Responden yang mengetahui pergantian

merek dan logo memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan

responden yang tidak mengetahui proses pergantian tersebut. Sumber informasi

terbesar mengenai proses rebranding bagi konsumen adalah iklan televisi. Proses

rebranding memberikan pengaruh positif kepada persepsi masyarakat atas produk

Panasonic khususnya AC.

Kedua, brand equaty yang dimiliki oleh AC Panasonic pasca rebranding

sudah baik. Jika dibandingkan dengan beberapa merek AC yang lain, AC

Panasonic merupakan merek AC yang sangat dikenal oleh masyarakat karena AC

Panasonic menempati peringkat pertama pada tingkat top of mind dan tidak ada

satupun responden yang tidak mengenal AC Panasonic. Brand image yang

terbentuk pada AC Panasonic adalah terasa kesejukannya, aman bagi kesehatan,

produk teknologi tinggi, dan mudah mengoperasikannya. Melalui analisis quality

diketahui bahwa AC Panasonic lebih unggul dalam atribut ketahanan dan

teknologi. Konsumen AC Panasonic sebagian besar berada pada tingkatan

satisfied buyer yaitu 86,67%.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Ulfathul Arzia di atas.

Perbedaannya adalah kalau pada penelitian di atas mengenai pengaruh rebranding

terhadap brand equity kalau dalam penelitian yang peneliti lakukan menekankan
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pada strategi yang digunakan untuk membangun rebranding sebuah kota dan di

sini dipilih Kota Batu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi rebranding yang

dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam

melakukan rebranding.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dari penelitian yang telah dibuat diharapkan nantinya dapat digunakan

sebagai wacana tambahan dan bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran

ataupun sebagai dasar untuk melakukan penelitian lain yang serupa. Selain

itu, kajian ini diharapkan bermanfaat bagi kajian ilmu komunikasi,

khususnya tentang cara rebranding.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk

perencanaan serta pelaksanaan strategi yang akan digunakan dalam

melakukan rebranding. Selain itu, nantinya juga bisa digunakan sebagai
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bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan di masa yang

mendatang.


