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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Kehidupan manusia tidak terlepas dari lingkup komunikasi. Dalam 

konteks manusia sebagai makhluk sosial, komunikasi tidak saja digunakan 

sebagai alat untuk melakukan kontak antar individu. Akan tetapi juga 

merupakan alat manusia untuk mampu bertahan hidup. Kendala yang terjadi 

dalam komunikasi akan mempengaruhi keberhasilan proses komunikasi. 

Luasnya lingkup pengalaman dan pengetahuan dari pelaku komunikasi dapat 

mempengaruhi proses penyampaian simbol. Komunikasi dapat dilakukan 

secara langsung (tatap muka), maupun melalui saluran tambahan atau media. 

Dalam komunikasi tatap muka, efeknya tidak terlalu sulit untuk 

diketahui. Jika ada kesalahan penerimaan pesan dalam penyampaian pesan 

secara langsung, dapat segera dilakukan pengulangan pesan. Akan tetapi 

kendala komunikasi yang lebih kompleks adalah komunikasi yang 

menempatkan unsur tambahan yaitu saluran komunikasi atau media. 

Penggunaan media cenderung menghambat laju rambat komunikasi yang 

dijalankan, atau bahkan dapat terjadi kegagalan komunikasi yang serius dan 

dapat merugikan kedua belah pihak (John E.K & R. Dermawan .S, 2006:38). 

Oleh karena itu diperlukan strategi untuk mengatur dan mengontrol jalannnya 

arus komunikasi agar efektif dan efisien. Dalam hal ini ketepatan strategi yang 

disusun akan ditentukan oleh bagaimana strategi dijabarkan dan 
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dipublikasikan dalam sebuah perencanaan strategi komunikasi. Sebelum 

perencanaan dibuat, asumsi atas keputusan yang diambil harus didasarkan 

pada hasil analisis market share.  

Sama halnya ketika membicarakan tentang strategi destination branding 

untuk suatu daerah, provinsi maupun Negara sudah pasti membutuhkan proses 

komunikasi yang komplit. Dalam hal ini destinasi yang dimaksud adalah 

Kabupaten Pamekasan yang terletak dipulau Madura, Provinsi Jawa Timur. 

Oleh karena itu, tentu membutuhkan perancangan strategi khusus yang 

tergabung dalam sistem informasi. Strategi komunikasi dalam sistem 

informasi terdiri dari orang, peralatan, prosedur untuk mengumpulkan, 

memilih, mengevaluasi dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan 

dengan tepat waktu dan akurat kepada target market share. Strategi 

komunikasi yang baik, akan meyeimbangkan antara informasi yang dimiliki 

instansi dengan apa yang mereka butuhkan dan bagaimana cara penawaran 

kepada khalayak (Kotler & Amstrong, 2004:152). Strategi dan program yang 

handal serta terpadu dengan elemen-elemen pemasaran dan elemen branding 

lainnya diperlukan untuk mencapai sebuah merek yang kuat dan (diharapkan) 

mempunyai brand life cycle yang panjang bahkan abadi. 

Garam kini bukan satu-satunya produk unggulan Pulau Madura. 

Karapan sapi juga bukan satu-satunya budaya khas pulau ini. Madura kini  

juga sohor sebagai pusat batik tradisional. Lebih tepatnya pada saat ini batik 

menjadi icon baru yang lebih diunggulkan untuk Kabupaten Pamekasan, 

dalam artian garam dan kerapan sapi tidak dimarginalkan kedalam potensi 



3 

 

yang dimiliki kabupaten ini. Walaupun pada awalnya Kabupaten Pamekasan 

sebagai ibu kota pulau Madura memang sebagai pusat garam terbesar dari 

keempat Kabupaten yang ada dipulau Madura. Kerapan sapi sendiri 

merupakan kebudayaan Madura yaitu sebagai pesta rakyat, tradisi masyarakat 

yang biasanya digelar setelah panen raya sebagai wujud rasa gembira dan 

bersyukur atas keberhasilan yang diraih. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi 

kabupaten ini sangat dipengaruhi oleh 4 sektor utama, yaitu pertanian, 

industri, jasa, dan perdagangan. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Pamekasan khususnya di titik beratkan sektor pertanian dan 

pengembangannya pada sektor industri. Industrinya meliputi pembuatan batik 

tulis, kripik tetteh, ikan asin, petis, tahu tempe, anyaman dan souvenir, kacang 

otto, dan perajangan tembakau. 

Membatik sudah dilakoni masyarakat Pamekasan sudah sejak dulu. 

Semula membatik hanya dilakukan di sela kesibukan sehari-hari warga 

sebagai buruh dan petani, sehingga tidak ada target. Namun berbekal niat 

meneruskan warisan nenek moyang, kini kebiasaan tersebut berubah. Pola 

pekerjaan sampingan pun beralih menjadi pekerjaan utama yang dipadu 

dengan keahlian yang dimiliki. Sebagian besar warga di wilayah ini menjadi 

perajin batik. Sejumlah perajin mendapatkan penghasilan lebih tinggi dari 

produksi batik yang dikerjakannya. Batik Madura memiliki ciri khas tersendiri 

terutama disetiap kabupatennya pasti terdapat pembeda dengan yang lainnya. 

Warnanya mencolok dan motifnya terhitung berani. Kini batik Pamekasan 
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tidak hanya diminati didalam negeri, wisatawan mancanegara juga mulai 

mengoleksinya.  

Saat ini yang tampak, tiada hari tanpa Pamekasan membatik. 

Sedikitnya ada 6 titik sentra batik di Kabupaten Pamekasan yang secara 

keseluruhan ada 28 sentra, yakni Kecamatan Pamekasan sebanyak 5 sentra 

batik, Kecamatan Proppo sebanyak 12 sentra, Kecamatan Palengaan terdapat 6 

sentra, Kecamatan Waru ada satu sentra, Kecamatan Pegantenan dua sentra, di 

Kecamatan Tlanakan sebanyak satu sentra, dan Kecamatan Galis satu sentra  

(Kadarisman Sastrodiwirjo, 2011:67). Sentra batik tersebut memasok 

kebutuhan lokal, khususnya Surabaya dan Jakarta yang mencapai puluhan ribu 

bahkan saat ini sudah memasuki mancanegara. 

Menurut data dari Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten 

Pamekasan, usaha batik saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup 

bagus. Pada tahun 2005 industri batik berjumlah 1.130 unit dengan tenaga 

kerja 2.432 orang dan nilai investasi Rp.58.450.000,-. Sedangkan pada tahun 

2009 jumlah usaha batik seluruhnya ada 1.205 unit yang menyerap tenaga 

kerja 2.503 orang dan nilai investasi Rp.59.675.000,-. Produksi batik rata-rata 

tiap tahunnya mencapai 309.000 lembar dengan taksiran nilai produksi sekitar 

Rp.24.000.000.000,00. Sebuah nilai yang cukup besar dan sangat membantu 

perkembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Pamekasan (Kadarisman 

Sastrodiwirjo, 2011:67-68). 

Dalam rangka mengangkat martabat, mempopulerkan, melestarikan 

dan mengembangkan batik pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama 
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masyarakat memantapkan diri mencanagkan Pamekasan sebagai pusat batik di 

Jawa Timur. Berkaitan dengan hal ini, Gubernur Jawa Timur dalam acara 

pencanangan bulan bakti gotong royong tingkat provinsi tanggal 24 juni tahun 

2009 yang dipusatkan di Pamekasan, mendeklarasikan Pamekasan sebagai 

“kota batik”. Deklarasi tersebut dilakukan dalam sebuah acara yang 

spektakuler yang bertajuk “Seribu Perempuan Membatik” yang disingkat 

“SUPER BATIK”. Acara ini menghasilkan karya batik tulis terpanjang 

didunia, dan dicatat sebagai rekor muri. Acara yang digelar di alun-alun 

monumen arek lancor ini, sebanyak 1000 pembatik perempuan bersama-sama 

membatik kain sepanjang  1.530 meter. Angka tersebut adalah angka kelahiran 

Pamekasan. Setiap tahun pada hari jadi Pamekasan memang selalu dirayakan 

dengan istilah pekan budaya Madura  sekaligus promosi batik, dengan fashion 

show batik serta pemilihan putri batik sebagai duta batik Kabupaten 

Pamekasan (Kadarisman Sastrodiwirjo, 2011:77). Dirjen perindustrian dan 

perdagangan, juga melaunching Pamekasan dalam pameran batik tradisional 

terbesar didunia yang bertempat dipasar 17 agustus. Dimana pasar tersebut  

memang telah disediakan khusus oleh Pemerintah kabupaten Pamekasan 

sebagai pasar batik tradisional  untuk menampung para penjual batik sejak 

dulu. 

Pada saat ini kesempatan memproduksi dan menjual batik dibuka 

secara retail, hal ini merupakan bentuk perbaikan besar-besaran yang 

dilakukan didaerah Pamekasan. Sekaligus sebagai salah satu langkah awal 

yang dinamakan dengan branding agar Pamekasan lebih tertata dan terarah, 
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dengan memiliki tujuan pasti, satu gaya, satu visual sehingga memiliki “brand 

image” atau citra di benak target konsumen serta masyarakat luas. Branding 

ini akan memberikan identitas bagi Kabupaten Pamekasan. Selain itu, 

pembentukan media promosi dan informasipun yang sudah dilakukan sampai 

saat ini agar menjadi lebih terfokus. Sehingga diharapkan mampu menarik 

wisatawan maupun target konsumen untuk datang dan berwisata belanja batik 

di Pamekasan.  

Dengan potensi yang besar dan pengukuhan sebagai “Kota Batik” tersebut, 

terlebih lagi pada September 2009 UNESCO memberikan pengakuan 

Internasional secara resmi di Abu Dhabi kepada batik Indonesia ke dalam 

daftar representatif sebagai “Budaya Tak Benda Warisan Manusia”. Oleh 

karena itu Pamekasan terus membutuhkan strategi dan upaya pengenalan 

sekaligus promosi melalui kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh 

manfaat destination branding dari batik sebagai icon barunya. Sejak 

keberadaaan dan diresmikannya jembatan Suramadu diharapkan sangat 

membantu pada kelancaran akses transportasi yang berdampak pada 

meningkatnya perkembangan batik Pamekasan secara signifikan. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka peneliti tertarik mengambil judul: “STRATEGI 

DESTINATION BRANDING PAMEKASAN SEBAGAI KOTA BATIK” 

(Studi pada Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota Pamekasan), sebagai 

tema penelitian untuk mengajukan skripsi jenjang strata- 1 perguruan tinggi 

konsentrasi Public Relation, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, permasalahan dalam 

penelitian yang berjudul Strategi Destination Branding Pamekasan Sebagai 

Kota Batik (Studi pada Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota Pamekasan) 

adalah “Bagaimana strategi destination branding yang dilakukan Dinas 

Perindustrian & Perdagangan untuk Pamekasan sebagai kota batik?” 

 

C. Ruang lingkup penelitian 

Untuk memberikan batasan dalam pembahasan dan penyajian data uraian 

rumusan masalah, maka ruang lingkup penelitian ditegaskan pada bentuk-

bentuk kategori strategi komunikasi yang diperlukan dalam membentuk 

destination branding Pamekasan sebagai kota batik. Tidak kalah pentingnya 

adalah bagaimana tugas dari Dinas Perinustrian & Perdagangan sebagai 

mediator sekaligus fasilitator dalam strategi destination branding Pamekasan 

sebagai kota batik. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganilisis strategi destination branding yang dilakukan 

oleh Dinas Perindustrian & Perdagangan untuk Pamekasan sebagai kota batik. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis 

Dari hasil penelitian ini nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat 

yaitu sebagai sarana pengetahuan dalam membuat konsep sebuah strategi 

yang tepat dan terfokus. Terlebih lagi strategi untuk destination branding 

sebuah daerah, provinsi atau Negara agar sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, efisien sekaligus efektif. Serta penelitian ini diharapkan bisa 

dijadikan referensi bagi mahasiswa lainnya untuk penelitian sejenis. 

2.  Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan membuka 

wawasan bagi masyarakat luas terutama terhadap dinas atau instansi 

terkait, dalam membuat dan menjalankan strategi dengan proses 

komunikasi yang tepat untuk destination branding. Selain itu tidak kalah 

pentingnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan koreksi 

Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Pamekasan tentang 

keefisienan serta keefektifan strategi destination branding yang dibuat dan 

dijalankan selama ini. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

1.  Komunikasi 

Definisi komunikasi yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh 

sangatlah beragam. Hal tersebut dikarenakan pemaknaan komunikasi pada 

tiap individu berbeda-beda. Adapun pengertian komunikasi secara umum 
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adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. 

Komunikasi mengacu pada tindakan, oleh satu orang atau lebih, yang 

mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan (noise), terjadi 

dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada 

kesempatan untuk melakukan umpan balik (Joseph. A. Devito, 1997:23). 

Sedangkan John B. Hoben mendefinisikan bahwa komunikasi adalah 

pertukaran verbal pikiran atau gagasan (Dedy Mulyana, 2007:61). Maksud 

dari pengertian di atas adalah komunikasi bukan hanya kegiatan pertukaran 

pesan verbal yang tampak saja. Namun komunikasi juga merupakan suatu 

proses pertukaran dari sesuatu yang tidak tampak (nonverbal) seperti halnya 

mengungkapkan suatu gagasan atau pemikiran.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyampaian 

pesan jika menggunakan media adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyampaian pesan 
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Sedangkan yang dimaksud dengan strategi komunikasi adalah salah 

satu rangkaian bentuk kegiatan komunikasi. Dalam suatu strategi sendiri 

terdapat dua faktor yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai suatu tujuan 

yakni perencanaan (planning) dan manajemen (management). Suatu strategi 

itu tidak hanya menunjukan peta jalan saja tetapi juga harus mampu 

menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Onong Uchjana, 1986:35). 

Strategi komunikasi merupakan perpaduan dari perencanaan 

komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana 

operasionalnya yang harus dilakukan. Dalam arti bahwa pendekatan 

(approach) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung pada situasi dan kondisi 

(Onong Uchjana, 1986:35). Dalam prakteknya sebuah strategi komunikasi 

tidak selalu dilakukan serupa karena sebuah strategi komunikasi bersifat 

kondisional. 

Adapun tujuan utama strategi komunikasi seperti yang dikemukakan 

oleh R. Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas Burnett dalam bukunya 

Techniques for Effective Communication menyatakan bahwa tujuan utama 

strategi komunikasi terdapat tiga macam, yakni: 

a. To secure understanding 

Memastikan bahwa komunikan mengerti pesan yang diterima 

b. To establish acceptance 

Seandainya pesan itu telah diterima maka penerimaan itu harus dibina 
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c. To motivate action 

Setelah informasi yang disampaikan tersebut telah diterima dan telah 

dilakukan pembinaan pada komunikan diharapkan mampu dijadikan 

motivasi pada komunikan. 

Strategi komunikasi merupakan salah satu hal yang sangat penting 

dalam suatu kegiatan komunikasi misalnya komunikasi bisnis, komunikasi 

politik, dsb. Fungsi strategi komunikasi adalah menyebarluaskan pesan 

komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis 

kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal. Fungsi kedua adalah 

menjembatani “cultural gap” akibat kemudahan informasi yang diperoleh saat 

ini, kemudian kemudahan tersebut dioperasionalkan pada media massa dengan 

ampuh yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya. 

Dalam strategi komunikasi terdapat peran komunikator yang tidak 

dapat dipisahkan dalam kegiatan ini. Seorang komunikator haruslah luwes 

dalam melakukan strategi komunikasi untuk dapat mengadakan perubahan. 

Untuk mewujudkan suatu perubahan, seorang komunikator haruslah 

mempunyai kemampuan yang meliputi menyamakan sikap dengan target 

sasaran supaya komunikan merasa memiliki kesamaan dengan komunikator, 

lalu mau mengikuti apa yang diharapkan oleh komunikator. 

Strategi komunikasi digunakan tidak cukup pada tahap awarness 

(knowledge chages - to inform), tetapi juga bagi tahap-tahap komunikasi 

lainnya yaitu: perubahan sikap (attitude changes - to persuade) dan perubahan 

perilaku (behaviour changes - to motivate). Bagan untuk tahap pencapaian 
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tujuan komunikasi dan strategi komunikasi adalah sebagai berikut (John E.K 

& R. Dermawan. S 2006:60):  

 

TAHAPAN PENCAPAIAN TUJUAN KOMUNIKASI           STRATEGI KOMUNIKASI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Tahap pencapaian tujuan komunikasi dan strategi komunikasi 
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Adapun karakteristik pesan pada tiap tahap strategi komunikasi (John 

E.K & R. Dermawan. S 2006:61): 

 

Tahap  Karakteristik pesan  

Awarness Perubahan pengetahuan 

- Branding (pengenalan merek) 

- Kemasan ( bentuk dan warna) 

- Figur ( artis cantik dan tampan, anak-anak 

yang lucu, ibu yang simpatik) 

 

Interest Perubahn sikap 

- Branding (penguatan merek) 

- Emosional (figur atau perilaku) 

- Kelebihan produk (fungsi dan manfaat 

produk) 

 

Loyalty Perubahan perilaku 

- Emotional brand (kecintaan terhadap 

brand) 

- Akibat penggunaan produk lain 

- Pendiskreditan produk lain 
Tabel 1. 1 Karakteristik pesan pada tiap tahap strategi komunikasi 

 

 

2. Strategi Destination Branding 

2.1 Definisi  

“Brand is a name,  symbol, design, or combination of them that 

indentifies the goods or service of a company.” Merek adalah suatu nama, 

simbol, tanda, desain atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai 

identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan 

jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya (Straub 

dan Attner, 1994:391). Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu 

merek dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, 
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persepsi positif dari pasar dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang 

tinggi. 

Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda 

dengan yang lain, diharapkan akan memudahkan konsumen dalam 

menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai 

pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek (brand 

loyalty). Kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau brand yaitu dari 

pengenalan, pilihan dan kepatuhan pada suatu merek. 

Straub dan Attner dalam (John E.K & R. Dermawan. S 2006: 112) 

membagi merek dapat dipahami lebih dalam pada tiga hal berikut ini : 

1. Brand name (nama) : bentuk kata, huruf, atau gabungan keduanya 

yang digunakan  untuk memberi ciri khas. 

Contoh: aqua, bata, rinso, kfc, acer, windows, toyota, sugus, gery, 

bagus, mister baso, gucci, sony dan lain sebagainya. 

2. Brand mark (tanda) : gambar atau simbol yang digunakan untuk 

memberikan ciri dan membedakannya. 

Contoh: sayap pada motor honda, gambar jendela pada windows, 

gambar kereta kuda pada california fried chicken (cfc), simbol orang 

tua berjenggot pada brand orang tua (ot) dan kentucky friend chicken 

(kfc), simbol bulatan hijau pada sony ericsson, dan masih banyak 

contoh-contoh lainnya. 

3. trade character (karakter): simbol yang menujukkan kualitas manusia 
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Contoh: Ronald MC Donald pada restoran MC Donalds, burung dan 

kucing pada produk makanan gery, dan lain sebagainya. 

Terdapat tahap-tahap penting dalam promosi atau kampanye yang 

menjadi bagian dari strategi brand, yaitu sebagai berikut: 

- Brand recognition : pada tahap ini brand memasuki tahap pengenalan 

produk baru menjadi produk yang familiar dimata publik.  

- Brand Preference : pada tahap ini adalah dimana konsumen telah 

berpengalaman dengan produk yang ia pilih dari berbagai produk 

disekitarnya. Disini produk baru berpeluang untuk memasuki pasar.  

- Brand insitance : pada tahap ini brand insitance terjadi ketika konsumen 

mengambil keputusan bulat untuk memilih atau mengkonsumsi suatu 

produk untu kesekian kalinya.  

- Lovely brand / brand satisfy : masyarakat atau konsumen benar-benar puas 

terhadap pengalaman yang dialami berulang-ulang dari penggunaan suatu 

atau beberapa produk dalam brand yang sama (John. E. K & R. 

Dermawan. S, 2006:115-116). 

Istilah destination (destinasi) merupakan kombinasi antara suatu 

tempat dan identitas yang menjadi penarik awarness (kesadaran). 

Destination memiliki siklus hidup atau siklus evolusi. Menurut Richardson 

dan Fluker (2004: 51) yang dimaksut dengan siklus hidup destinasi 

(destination life cycle model) adalah sebagai berikut: “ A model that 

characterises each sage in the lifecycle of a destination (and destination 

areas and resort area) including introduction, growth, maturity, and 
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decline or rejuvenation”. Siklus hidup atau siklus evolusi destinasi, yaitu 

terdiri dari tahap pengenalan (introduction), pertumbuhan  (growth), 

pendewasaan (maturity), penurunan (decline) dan atau peremajaaan 

(rejuvenation). Tujuan utama dari penggunaan model siklus hidup 

destinasi (destination life cycle model) adalah sebagi alat untuk memahami 

evolusi dari produk dan sebuah destinasi.  

No. Tahapan Siklus Keterangan 

1.  Exploration  Kunjungan terbatas dari orang yang ingin 

berpetualang. Terjadi kontak yang intensif 

dengan penduduk lokal dan mengunakan 

fasilitas yang dimiliki penduduk dengan 

dampak sosial dan ekonomi yang sangat kecil 

2.  Involvement  Meningkatnya antusias masyarakat, 

pengunjung yang mendorong penduduk lokal 

memberikan fasilitas secara eksklusif. 

Promosi destinasi mulai dilakukan 

3. Development  Aksesibilitas mengalami perbaikan, 

periklanan semakin intensif dilakukan  

4. Consolidation  Usaha pemasaran semakin diperluas untuk 

lebih memunculkan ketertarikan pada 

destinasi 

6. Stagnation  Kapasitas mencapai nilai maksimum, jumlah 

puncak destinasi tercapai akan tetapi destinasi 

tidak lagi dianggap menarik 

 Post – Stagnation  

 1. Decline  Masyarakat atau konsumen lebih tertarik 

dengan destinasi lain yang baru 

 2. Rejuvenation  Terjadi perubahan dramatis dalam 

penggunaan dan pemanfaatan destinasi, 

dengan menggunakan strategi khusus 

tergantung pada daerah dan pengelola 

destinasi 
Tabel 1.2. Siklus Hidup Destinasi 

Sumber: Butler (1980, dalam Richardson dan Fluker, 2004: 53) 

 

Sedangkan untuk penggambaran destination branding sendiri 

merupakan konsep sebuah daerah tujuan (destination), bisa itu Negara, 

Propinsi maupun daerah. Kebanyakan, konsep ini digunakan untuk tujuan 

http://brandingmanagement.blogspot.com/http:/
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industri pariwisata. Di Indonesia contohnya adalah: Visit Musi, Yogya, 

Never ending Asia dll. Sebagian besar program destination branding yang 

dilakukan hanya menyentuh bagian dasar dari branding, seperti 

pengembangan nama dan logo, dilanjutkan dengan iklan besar-besaran. 

Padahal, banyak faktor lain yang berhubungan dan menentukan 

keberhasilan dari destination branding yang selama ini sering terabaikan. 

Terutama faktor infrastruktur yang secara tidak langsung mempengaruhi 

keberhasilan program ini. Seperti jalan yang masih rusak, transportasi 

umum dan berbagai hal terkait lainnya.  

Sama halnya dalam bidang industri pariwisata, dimana batik 

tergolong kedalam industri tersebut yang juga memerlukan pemasaran. 

Menurut Hermawan (2005:13) dalam memasarkan suatu daerah 

diperlukan strategi yang kokoh dan kredibel dimata masyarakat khususnya  

wisatawan. Merek menyampaikan beberapa hal mengenai keunggulan 

produk kepada pelanggan maupun konsumen. Destination branding adalah 

bagian dari merek, dimana sebuah nama, logo, kata-kata, simbol, atau 

penjelasan lain dari sebuah perjalan yang memberikan kesan unik pada 

destinasi. Roger Yu (2010:1) mengemukakan definisi destination branding 

adalah rancangan sebuah kota atau Negara sebagai destinasi untuk menarik 

wisatawan untuk berkunjung dengan melakukan inovasi dengan tema baru 

pada destinasi, salah satunya dengan menonjolkan dan menggambarkan 

destinasi tersebut terjangkau untuk dikunjungi. Definisi lain oleh Khusboo 

Sahrawat (2008:2) tentang destination branding adalah presentasi dari 

http://brandingmanagement.blogspot.com/
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kombinasi apa yang membuat sebuah destinasi menarik yang meliputi 

produk dan layanan seperti agrowisata, tempat wisata, olahraga, kesenian, 

investasi, teknologi, pendidikan dll.  

Berdasarkan pengertian tersebut, pada penelitian ini lebih cocok 

menggunakan teori destination branding bahwa inti dari destination 

branding adalah komitmen yang dibuat didasarkan pada nilai-nilai inti, 

potensi dan tujuan, janji unik destinasi, yaitu dengan memberikan kualitas, 

pelayanan, produk-produk inovatif dan unik untuk mencerminkan merek 

yang ditonjolkan dari sebuah destinasi.  

Dalam hal ini branding sendiri mampu dilambangkan dengan logo 

atau simbol untuk memvisualisasikan gagasan dan tujuan dari sebuah icon. 

Simbol atau icon ini yang berfungsi sebagai awareness dengan asosiasi 

positif. Upaya dari destination branding sendiri adalah untuk 

menampilkan setiap destinasi (negara, provinsi, daerah, wisata atau tujuan 

investasi) agar memiliki kesan tersendiri dibenak target market dan 

mampu menarik untuk dikunjungi, berwisata ataupun berinvestasi 

(Morgan, 2004:40). Bagiamana persepsi yang muncul dalam benak pikiran 

adalah essensi dari sebuah daerah tujuan. Informasi yang datang, baik 

secara bertubi-tubi ataupun perlahan-lahan mengalir, adalah yang 

membedakan sebuah daerah akan menjadi “daerah atau daerah tujuan”. 

Persepsi yang muncul tentang sebuah daerah, terkadang terbentuk oleh 

sedikit orang. Oleh karena itu penyangga utama pemasaran dan promosi 

dalam membentuk citra adalah bagaimana mengelola informasi sehingga 



19 

 

memunculkan persepsi yang sesuai dengan yang diinginkan (Silih Agung. 

W & Jim. M, 2005:196-197). 

2.2 Manfaat dan Tujuan Destination Branding 

Kotler dalam (Jacky Cahyadi, 2009:21) mengungkapkan bahwa 

branding dalam industri pariwisata sebagai cara mudah bagi konsumen 

dalam melakukan identifikasi, membangun persepsi dan values, 

menetapkan kualitas dan standar yang mudah dikelola, meningkatkan 

permintaan terhadap produk lokal yang secara tidak langsung akan 

berdampak terhadap ekonomi masyarakat sekitar dan meningkatkan skala 

ekonomis. Destination branding dibangun dengan menciptakan values 

daerah tujuan tersebut melalui serangkaian brand image untuk 

mengidentifikasi asosiasi yang paling relevan dan terhubung satu sama 

lain serta saling memperkuat brand itu sendiri. 

Menurut Kiki Kaplaindou (2003:2) manfaat-manfat dari 

destination branding adalah: 

1. Branding membuat suatu destinasi ada dalam benak wisatawan  

2. Persepsi wisatawan yang positif terhadap suatu destinasi 

3. Destination branding yang berhasil diciptakan dan memuaskan 

wisatawan maka wisatawan tersebut akan loyal dan terus berkunjung 

kembali ke daerah tersebut 

Ooi dalam (Jacky Cahyadi, 2009:21) mengungkapkan 4 tujuan dari 

destination branding:  

1.  Membentuk persepsi publik terhadap destinasi (tempat)  

http://brandingmanagement.blogspot.com/
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2.  Mengemas destinasi (tempat) secara selektif dan estetik  

3.  Membuat destinasi (daerah atau tempat tujuan) berdiri tegak di tengah 

persaingan pasar pariwisata global sehingga dapat bersaing dengan 

yang lain dan 

4.  Membentuk pengalaman pariwisata. Dalam pemasaran, destinasi 

bertanggungjawab terhadap kebutuhan dan keinginan dari konsumen. 

Sejalan dengan perkembangannnya, konsumen tidak hanya melakukan 

pemilihan terhadap produk saja, akan tetapi sudah mulai pada tahap 

merek atau brand. Inti dari tujuan destination branding merupakan 

komitmen untuk merubah persepsi dan merubah cara pandang 

seseorang terhadap suatu tempat dengan tempat lainnya untuk dipilih 

sebagai tujuan. 

2.3 Elemen Destination Branding 

Menurut Kiki kaplanidou (2003:3) elemen-elemen destination 

terbagi atas beberapa bagian yaitu : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 3. Elemen-elemen destination 
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1. Brand Identity : identitas merek yang dapat merefleksikan produk dan 

jasa yang ditawarkan destinasi. Identitas yang kuat tercipta pada saat 

manfaat-manfaat emosional itu dikomunikasikan, para konsumen 

peduli dengan apa yang mereka rasakan saat menggunakan merek 

tersebut 

2. Brand Essence atau brand soul : elemen nasional dari suatu merek 

yang mempunyai positioning dalam jangka yang panjang dan tidak 

berubah dalam setiap komunikasi 

3. Brand Character : janji sebuah merek untuk menyampaikan 

pengalaman yang berhubungan dengan namanya, seperti karakter 

masyarakat yang menempati suatu daerah 

4. Brand Personality : seperangkat karakteristik manusia yang 

dibutuhkan dengan sebuah merek. Hal ini meliputi karakteristik 

sebagai ciri khas kepribadian seseorang 

5. Brand Culture : sistem nilai yang mengelilingi merek lebih kepada 

aspek budaya seseorang, kota atau negara 

6. Brand Image : bagaimana sebuah merek biasanya dipersepsikan oleh 

manusia 

Dalam penelitian ini, strategi destination branding Pamekasan 

sebagai kota batik, termasuk pada elemen Identity. Elemen-elemen lainnya 

turut memberi dukungan sebagai pelengkap keefektifan dari Brand 

Identity itu sendiri. Hal ini bertujuan agar komponen dari elemen lainnya 

mampu menyelaraskan strategi dari destination branding sehingga 
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mencapai tujuan yang diharapkan dan tidak kalah pentingnya semakin 

banyak diminati masyarakat luas.  

 

3. Citra  

Citra dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah image. Image 

merupakan persepsi terhadap sebuah objek yang dibentuk melaui pesan-

pesan yang diterima. Definisi citra menurut pakar adalah kesan yang 

diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya tentang 

fakta-fakta kenyataan (Danasaputra dalam Soleh da Alvinaro, 2005:13). 

Definisi lainnya tentang citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan 

kesan yang dimilki oleh seseorang terhadap suatu objek (Kotler & 

Amstrong, 2006:299).   

Citra dalam sebuah destinasi merupakan alasan mengapa 

wisatawan memilih untuk sekedar berkunjung maupun menetap pada suatu 

destinasi. Antara penilaian citra seseorang dengan kenyataan yang 

sebenarnya belum tentu sama, hal ini sangat dipengaruhi oleh referensi 

dan pengalaman mereka mengenai suatu destinasi tersebut. Citra adalah 

gambaran kesan menyuluruh yang dibuat wisatawan mengenai destinasi. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa citra adalah bagaimana pihak lain 

memandang destinasi, seseorang, suatu instasi maupun suatu aktivitas. 

Dalam hal ini prosesnya terjadi dengan urutan persepsi – realitas – citra, 

sekalipun persepsi sudah dibentuk belum tentu sama dengan realitas yang 
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muncul. Hal terpenting persepsi tidak bisa dibangun tanpa realitas yang 

mendasar (Silih Agung. W & Jim. M, 2005:55).  

3.1  Manfaat Citra    

Citra terhadap suatu destinasi merupakan hasil dari sekumpulan 

proses yang dibuat wisatwan dalam membandingkan dan mengkontraskan 

elemen penyusun destinasi, sehingga hal ini yang menyebabkan perlunya 

penjagaan dan pemeliharaan teerhadap suatu destinasi. Citra yang sudah 

memperoleh kepetrcayaan dari masyarakat merupakan proses dari 

pengorganisasian stimuli mereka untuk memahami suartu destinasi. 

Adapun stimuli yang mampu memberikan pengaruh kepada penilaian citra 

dimata masyarakat adalah berupa bentuk promosi tertulis (brosur, 

poster,pamflet), media(koran, radio, buku, televisi) serta informasi yang 

diperoleh dari orang lain (teman, tetangga, dsb). Dan yang terpenting 

berkunjung secara langsung kedestinasi yang dimaksut mampu untuk 

membentuk citra yang lebih dalam. Oleh karena itu pengkomunikasian 

citra sangat diperlukan dengan tujuan agar memperoleh kepedulian dan 

pemahaman terutama dari sasaran destinasi yang diharapkan. 

3.2. Elemen Citra 

Jose M. Pina (2004:8), menyatakan bahwa aspek-aspek yang 

mempengaruhi pembentukan citra adalah: 

1. Reputation : pendapat atau pandangan umum terhadap suatu organisasi 

atau destinasi 

2. Credibility : pernyatan dan sikap percaya terhadap destinasi 
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3. Service quality : penilaian atau sikap secara global berkenaan dengan 

superioritas 

4. Extension quality : kualitas yang diterima oleh konsumen steleah 

destinasi melakaukan perluasan 

5. Fit : peluang untuk menggunakan secarabersama-sama pelayanan yang 

telah ada dengan pelayanan setelah destinasi melaksanakan perluasan 

 

4. Pamekasan  

Pertumbuhan ekonomi kabupaten ini sangat dipengaruhi oleh 3 

sektor utama, yaitu pertanian, jasa, dan perdagangan. Pada tahun 2001 

pertumbuhan ekonominya mencapai 1,59 % yang disumbangkan oleh 

sektor pertanian (52,48 %), jasa (19,147 %), dan perdagangan (9,35) 

Pamekasan adalah Kabapuaten yang memiliki nilai investasi yang 

sangat tinggi. Terbagi menjadi 13 kecamatan yang meliputi 178 desa dan 

11 kelurahan.. Dalam Konteks RTRW, Kabapuaten Pamekasan terbagi 

atas 3 ( tiga ) Satuan Wilayah Pengembangan, yaitu : 

1. SSWP 1 ( Selatan ) 

- Meliputi kecamatan Pamekasan, Pademawu, Galis, Larangan, 

Proppo dan   Tlanakan 

- Pusat pengembangan Kecamatan Pamekasan. 

- Arahan pengembangan sektor : Perdagangan, Pelabuhan, Jasa, 

Perumahan / Pemukiman, Penggaraman dan Industri Kecil dan 

Kerajinan. 
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2. SSWT II ( Tengah ) 

- Meliputi Kecamatan Pegantenan, Palengaan, Kadur dan Pakong. 

- Pusat Pengembangan Kecamatan Pakong 

- Arahan pengembangan sektor : Pertanian, Industri Kecil dan 

Kerajinan.dan Perdagangan 

3. SSWT III ( Utara ) 

- Meliputi Kecamatan Waru, Pasean dan Batumarmar 

- Pusat Pengembangan Kecamatan Waru 

- Arahan pengembangan sektor : Pertanian, Perdagangan dan 

Pertanian 

  

5. Kota Batik  

5.1. Definisi batik 

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah 

menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. 

Perempuan-perempuan Jawa di masa lampau menjadikan keterampilan 

mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga di masa 

lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai 

ditemukannya “Batik Cap” yang memungkinkan masuknya laki-laki ke 

dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu 

batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat 

pada corak “Mega Mendung”, dimana di beberapa daerah pesisir 

pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. 
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Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun-

temurun, sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari 

batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status 

seseorang. Bahkan beberapa motif batik tadisional hanya dipakai oleh 

keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta. Kota batik sendiri, 

mengapa kota Pamekasan? Hal ini dikarenakan Pamekasan telah 

dideklarasikan sebagai “kota batik” oleh Gubernur Jawa Timur dalam 

acara pencanangan bulan bakti gotong royong tingkat provinsi tanggal 

24 juni tahun 2009 lalu yang berpusat di Pamekasan. Deklarasi tersebut 

dilakukan dalam sebuah acara yang spektakuler yang bertajuk “Seribu 

Perempuan Membatik” dengan dinobatkannya Pameksan sebagai kota 

batik, maka diperlukan upaya-upaya maupun strategi untuk menjaga 

dan melestarikan potensi serta nama tersebut.  

5.2. Sejarah Batik  

Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai 

saat ini masih ada. Batik semula lahir dilingkungan keraton. Menurut 

karlogue, pada masa jayanya batik berperan sebagai alat dan 

simbolisme yang memperkuat supremasi aritokrasi keraton jawa dan 

sumatera yang tampak dalam motif, desain, warna, gaya, penggunaan, 

maupun jenis batik yang dihasilkan. Awalnya batik merupakan seni 

melukis diatas kain untuk bahan pakaian para raja, keluarga dan para 

pengikutnya kemudian batik menyebar dibawa oleh abdi keraton yang 

berdiam diluar keraton. Lama-lama batik ditiruoleh rakyat jelata dan 
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berkembang menjadi kerajina rumah tangga untuk mengisi waktu 

senggang. Sekitar akhir abad XVII atau abad XIX batik benar-benar 

menjadi milik rakyat indonesia, khusunya orang jawa. Menurut P. 

Iskandar Nugraha, batik menjelma menjadi ikon ungkapan kebanggan 

Nasional yang penting. Satu dari elemen kuat ekspresi nasionalisme 

Indonesia yang merata. Pendapat ini dikuatkan oleh kenyataan bahwa 

batik dikenakan oleh mereka yang menghadiri resepsi mewah maupun 

mereka yang bekerja disawah; dikenakan baik strata bawah maupun 

kaum elit, tua atau muda, perempuan atau laik-laki.  

 Ketika berlangsung perang Dipenogoro melawan Belanda, 

banyak keluarga dan pengiringnya yang meninggalkan kerajaan. 

Mereka menyebar kedaerah barat dan timur sampai sekitar tahun 1830. 

Keluarga kerajaan yang pindah kebarat, menyebar ke Solo, Jogjakarta, 

Banyumas, Tegal, Pekalongan dan Cirebon. Sampai sekarang daerah-

daerah tersebut dikenal sebagai pusat batik. Dijogjakarta batik mulai 

dikenal semenjak masa kerajaan Mataram I dibawah raja Panembahan 

Senopati. Di Solo, batik berkembang dengan pola yang khas. Beberapa 

pola yang terkenal adalah sidomukti dan sidoluruh. Sedangkan di 

Kebumen, batik dibawa oleh Pendatang dari jogj dalam rangka dakwah 

Isalam. Tercatat nama penghulu Nusyaf yang memepelopori batik 

sejalan dengan upaya penyebaran Islam.selanjutnya batik menjalar ke 

Jawa Barat dan berkembang di Tasikmalaya, Ciamis dan Cirebon, batik 

nberkait dengan kerajaan yang ada disan seperti kerajaan Kanoman, 
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Kesepuhan dan Keprabonan. Batik kemudian terus menyebrang ke 

Sumatera Barat. Karena itu Padang juga dikenal dengan kerajinan batik 

dengan menggunakan kain tenun. Yang terkenal tenun silungkang dan 

plekat. Perusahaan batik yang pertama kali muncul adalah didaerah 

Sampan Kabupaten Padang Pariaman. Tercatat nama-nama bagindo 

Idris, Sidi Ali, Sidi Zakaria, Sultan Salim, Sultan Razab dan banyak 

lainnya yang bergiat di usaha batik.  

Sedangkan yang kearah timur menyebar ke Ponorogo. Di 

Ponorogo ada pesantren di bawah asuhan Kyai Hasan Basri atau 

dikenal sebagai Kyai Agung Tegalsari, yang salah seorang putranya 

diambil menantu Raja Solo. Hubungan perkawinan ini menjadi jalur 

penyebaran batik Solo ke Ponorogo. Dari Ponorogo batik kemudian 

menyebar ke daerah lain, yaitu ke Tulungagung, Gresik, Surabaya dan 

wilayah Jawa Timur lainnya, termasuk Madura. Dimana setelah perang 

dunia I permintaan akan batik meningkat(Kadarisman Sastrodiwirjo, 

2011:18-21).  

Batik pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden 

Soeharto, yang pada waktu itu memakai batik pada Konferensi PBB. 

Wacana tentang batik sendiri sebagai karya adiluhur mulai terlontar 

pada abad ke-19. Ketika itu pakar budaya Hindia Belanda, JLA Brandes 

mengatakan bahwa batik merupakan peninggalan asli milik bangsa 

Indonesia. Menurutnya, segala unsur dalam batik itu tidak dipengaruhi 
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kebudayaan India, baik yang bercirikan Hinduisme maupun 

Buddhisme.  

5.3. Pamekasan Kota Batik  

Batik tulis merupakan bagian dari khasanah kekayaan bangsa. 

Beragamnya jenis dan motif batik merupakan indikator bahwa batik 

merupakan warisan yang telah membudaya dalam masyarakat 

Indonesia. Bahkan UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai 

“Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi 

(Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity)” sejak 

2 Oktober 2009.  Terlepas dari itu semakin bergairahnya industri batik 

di pamekasan saat ini, untuk menguatkan  sejarah bahwa batik 

merupakan bagian dari budaya masyarakat Pamekasan. Didukung pula 

dengan deklarasi untuk Pamekasan oleh Gubernur Jawa Timur dalam 

acara pencanangan bulan bakti gotong royong tingkat provinsi tanggal 

24 juni tahun 2009 lalu sebagai “kota batik”. Industri yang sempat 

mengalami pasang surut kini menjadi pangsa pasar yang menjanjikan. 

Home Industri, istilah ini mungkin cocok untuk menggambarkan 

industri batik tulis pamekasan saat ini.  

Di Pamekasan, batik menemukan lahan yang subur, dan 

berkembang hampir diseluruh kabupaten. Batik menjadi komoditas 

andalan bahkan menjadi ikon industri pamekasan. Keunggulan dari 

batik pamekasan pada permainan warna yang ekspresif. Yang menjadi 

ciri khas dari batik pamekasan adalah corak dari warna batik pasti 
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terdapat warna merah untuk menonjolkan kekhasannya dari jenis-jenis 

batik lainnya. Warna yang menjadi warna favorit dikalangan 

masyarakatpun adalah warna merah marun dan warna kelenteng, yaitu 

dominasi antara warna merah, hitam, dan perada emas. Warna norak ini 

menjadi brand dari batiknya. Seiring perkembangannnya, mulai muncul 

warna-warna soft.  

Untuk motif batik dari Pamekasan juga memiliki kekhasan 

sendiri, yaitu terdapat banyak nama motif tradisional seperti beras 

tumpah, sabet manik, rebbe jemtole, tong-centong, mok-ramok, sessek, 

sekar jagat, daun kukun, ceng-caceng, kupu-kupu dan masih terdapat 89 

lagi jenis motif. Dan untuk motif yang kontemporer terdapat 9 nama 

motif yaitu, cahaya, pasel, liris, kukun, kontemporer, keppet, puser 

angin, te-lenten, dan arek lancor.  

 

G. METODE PENELITIAN 

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk 

mendiskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu berdasarkan data 

hasil penelitian secara sistematis dan faktual. Peneliti bermaksud ingin  

mengungkap dan mengkaji fakta tentang bagiamana strategi destination 

branding yang digunakan serta dilakukan oleh Dinas Perindustrian & 

Perdagangan Kota Pamekasan sebagai kota batik. Untuk membahas serta 

mengkaji masalah tersebut dipergunakan pendekatan deskriptif kualitatif 



31 

 

sebagai landasan peneliti. Penelitian deskriptif bermaksud untuk menjelaskan 

latar belakang, proses serta fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 

pengumpulan data. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau 

sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Dimana 

pemilihan pada tipe penelitian ini ditujukan karena mampu menggambarkan 

dan mendeskripsikan bagaimana strategi destination branding Pamekasan 

sebagai kota batik yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian & Perdagangan.   

Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan 

fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling yang lainnya. 

Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) dan bukan 

banyaknya (kuantitas) data (Rachmad Kriyanto, 2006 : 56-57). 

 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penentuan daerah penelitian dilakukan  secara sengaja dengan  tujuan 

agar sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yaitu yang merupakan kota 

batik adalah Pamekasan, dimana Gubernur Jawa Timur dalam acara 

pencanangan bulan bakti gotong royong tingkat provinsi tanggal 24 juni tahun 

2009 lalu mendeklarasikan Pamekasan sebagai “kota batik”. Dengan tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui strategi destination branding oleh pihak 

yang memilki wewenang atas hal tersebut yaitu Dinas Perindustrian & 

Perdagangan. Dinas Perindustrian & perdagangan beralamat di Jl. Jokotole 

No. 199 Pamekasan – Madura.  Adapun waktu yang digunakan untuk pra 

penelitian sampai penelitian adalah  awal Desember 2011- Maret 2012. 
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3. Unit Analisis Penelitian 

Unit analisis merupakan satuan yang diteliti bisa berupa individu, 

kelompok, benda, atau suatu latar peristiwa sosial seperti aktivitas individu 

atau kelompok sebagai subjek dari penelitian (Hamidi, 2004: 75). Unit analisis 

dari penelitian ini adalah individu-individu yang memiliki peran dan pengaruh 

yang signifikan baik secara kestrukturan maupun kinerja di Dinas 

Perindustrian & Perdagangan Kota Pamekasan. Terlebih lagi bila individu 

tersebut memiliki tanggungjawab yang besar dengan peran dan pengaruh yang 

dominan dalam mempersiapkan untuk lebih memperkenalknan Pamekasan 

sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia terlebih lagi dalam 

proses dan bentuk perencanaan destination branding Pamekasan sebagai Kota 

Batik.  

 

4. Subyek Penelitian  

Pada penelitian dalam metode deskriptif subyek penelitian ini ditentukan 

berdasarkan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

bertujuan yang dilpilih tidak secara acak, tetapi dilakukan berdasarkan pada 

kebijakan penelitian itu sendiri. Adapun kriteria yang menjadi subyek 

penelitian ini adalah  

1. orang-orang yang menjadi aktor utama berkenaan dengan kebijakan 

pariwisata Kota Pamekasan  
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2. orang-orang yang terlibat secara langsung dan aktif dalan perencanaan 

Pamekasan sebagai kota batik untuk dijadikan sebagai daerah tujuan 

(destinasi) 

3. orang-orang yang memiliki peran penting dalam pengembangan batik 

sebagai potensi unggulan Pamekasan 

Berdasrkan kriteria tersebut, peneliti menetapkan 4 (empat) orang 

informan sekaligus subjek penelitian dengan kuantitas dan kualitas masing-

masing yang diangggap paling representatif untuk menjawab beberapa 

pertanyaan yang diajukan dalam pelaksanaan penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Halifaturrahman, S.pd, M.Si sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan 

Pariwisata 

2. Vrita Prasetyarini, S.Kom sebagai Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata 

3. Wahyu Widodo sebagai Kepala Seksi Pengembangan dan Kemitraan 

Pariwisata  

4. Edisut Taji, A.md, Mi sebagai Staff Bidang Penyuluh Industri  

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Agar hasil penelitian yang dilakukan dapat berhasil dengan baik, maka 

diperlukan data yang benar-benar terjamin kevalitannnya dan analisa yang 

dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan. 

Untuk itu agar pengumpulan data dapat efisien, maka peneliti menggunakan 

metode tertentu sehingga tercapainya suatu keyakinan dan kebenaran. 
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Metode-metode yang telah digunakan dalam pengumpulan data 

tersebut sangat menentukan sekali terhadap instrument yang digunakan dalam 

penelitian. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

5.1 Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian kulaitatif. Observasi dilakukan dengan interaksi dan percakapan 

yang terjadi diantara subyek yang menjadi penelitian. Sehingga dengan 

metode ini dapat mengumpulkan data melalui dua bentuk yaitu: 

percakapan dan interaksi. Peneliti mengadakan pengamatan langsung 

terhadap objek yang menjadi kajian penelitian, agar data yang diperoleh 

terjamin kevalitannya. Yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap 

srategi destination branding Pamekasan sebagai kota batik yang dilakukan 

oleh Dinas Perindustrian & Perdagangan. Observasi sendiri dilakukan agar 

dilapangan peneliti lebih mampu mehamami konteks data secara 

keseluruhan situasi sosial, memperoleh pengalaman langsung dengan 

pendekatan induktif dan melalui observasi peneliti dapat melihat hal-hal 

yang kurang bahkan tidak diamati orang lain (Patton dalam Nasution 

(1998) dalam Sugiyono 2010:228).  

5.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antara penelti dengan subyek yang diteliti 

sebagai sumber data untuk mendapatkan infornasi dari informan 

(seseorang) tentang apa yang diasumsikan suatu objek. Wawancara 
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merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, wawancara yang 

dilakukan kepada narasumber terstrukstur. Dengan wawancara  terstruktur 

ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan peneliti 

mengumpulkan data tersebut sekaligus mencatatnya (Sugiyono, 

2010:233). Peneliti melakukan wawancara pada 4 bidang di Disperindag 

berkenaan dengan bagaimana strategi destination branding Pamekasan 

sebagai kota batik dibuat dan dijalankan. Wawancara ini merupakan 

wawancara sistematis, peneliti telah mempersiapkan pedoman sebagai 

instrument wawancara.  Pertanyaan yang diajukan merupakan prinsip 

operasional yang dilakukan oleh bidang dan divisi yang berhubungan 

dengan andilnya dalam kepariwisataan Pamekasan dengan kategori 

wawancara sebagai berikut: 

- Langkah-langkah dan tahapan proses perencanaan destination branding 

Pamekasan sebagai kota Batik 

- Strategi yang dibuat diarahkan pada bentuk strategi yang seperti apa 

- Brand recognition yang dibentuk merupakan bagian dari pencapaian 

strategi destination branding 

- Bentuk-bentuk kegiatan perencanaan destination branding Pamekasan 

sebagai kota batik  

5.3 Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan pada 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengumpulkan data-data 
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berbentuk catatan-catatan penting, tulisan, artikel, hasil pengambilan 

gambar, gambaran atau karya-karya monumental buku baik dari Dinas 

Perindustrian & Perdagangan Kota Pamekasan atau lembaga lainnya 

maupun dari perorangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini 

bertujuan untuk memperkuat data yang didapat berkaitan dengan 

penelitian (Sugiyono, 2010:240).  

 

6. Instrument Penelitian  

Merupakan alat untuk mengumpulkan, memperoleh data agar 

memecahkan masalah dan menganalisis data terutama pada saat wawancara 

agar mencapai tujuan penelitian. Instrumen dalam penelitian kualitatif 

adalah: 

1. Peneliti itu sendiri yang merupakan sarana utama dalam mengumpulkan 

data penelitian 

2. Pedoman wawancara, daftar pertanyaan yang diberikan pada informan 

3. Perangkat penunjang, berupa buku dan alat tulis 

 

7. Jenis Data  

7.1 Data Primer 

Peneliti dalam melakukan penelitiannya mencari dan menggunakan data 

primer. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara 

secara langsung, yaitu pada Kepala Bidang Pemberdayaan Pariwisata, 

Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata, Kepala Seksi Pengembangan dan 
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Kemitraan Pariwisata, dan Bidang Penyuluh Industri  Dinas Perindustrian 

& Perdagangan Kota Pamekasan. 

7.2 Data Sekunder 

Merupakan data, arsip dan buku yang diperoleh dari Dinas 

Perindutrian & Perdagangan Kota Pamekasan. Dimana data tersebut 

terkait dengan proses perencanaan destination branding dibuat dan tentang 

seputar batik khususnya batik Pamekasan untuk menunjang kevalitan data 

penelitian. 

 

8. Teknik Analisa Data 

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas 

dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verivication.  

Analisis tersebut ditunjukkan dengan alur sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Komponen dalam anilisis data (interactive model) 

Data collection 

Data reduction 

Conclusions:drawing/verifying 

Data display 
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1. Data Reduction (reduksi data) 

  Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang 

memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Sugiyono, 

2010:247).  

2. Data Display (Penyajian data) 

  Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dimaksudkan agar lebih 

mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluhuran 

atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan 

pengelompokan data kedalam suatu pengklasifikasian tanggapan 

(Sugiyono, 2010:249). 

3. Conclusion Drawing/Verivication (Pengambilan Kesimpulan atau 

Verifikasi) 

Langkah ketiga dalam anlisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal 
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yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap kesimpulan 

data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum pernah ada. 

Verifikasi data akan dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses 

penelitian dilakukan. Sejak pertama kali memasuki lapangan dan selama 

proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari 

makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema hubungan 

persamaan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan 

(Sugiyono, 2010:253). 

 

9. Teknik Keabsahan Data 

Merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kebenaran dan 

kejujuran subjek dalam mengungkapkan realitas menurut apa yang dialami, 

dirasakan atau dibayangkan. Karena tujuan dari penelitian kualitatif bukan 

semata-mata untuk mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subjek 

terhadap dunia sekitarnya. Dimungkinkan apa yang dikatakan informan salah 

(Sugiyono, 2010: 241). Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini merupakan teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam tringaluasi, Susan 

Stainback (1998) menyatakan bahwa hal ini bertujuan bukan untuk mencari 

kebenaran tentang fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman 
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peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Sugiyono, 2010: 241).  Teknik 

triangulasi dengan sumber ditempuh denga jalan: 

b. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil 

pengamatan. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan pihak Disperindag 

Pamekasan tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu. 

 


