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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan dunia pariwisata dan turisme sangat pesat belakangan ini. 

Terlepas dari isu-isu keamanan yang terjadi di setiap negara, pariwisata tumbuh 

sebagai salah satu penghasil devisa negara. Hal ini  terutama terjadi di negara-

negara Asia Tenggara khususnya Indonesia yang terkenal memiliki keindahan 

alam  yang banyak. Selain itu juga didukung dengan keunikan kebudayaan daerah 

yang berkembang di masing-masing daerah diseluruh penjuru tanah air.  Hal ini 

menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara wisata yang menarik untuk 

dikunjungi. 

  Dalam hal ini, penulis akan lebih mengerucutkan penelitian dalam sektor 

pariwisata pada daerah Kota Blitar. Dimana daerah ini memiliki banyak potensi 

pariwisata yang mungkin kiranya kita sebagai warga negara Indonesia patut untuk 

tetap melestarikan kebudayaan tersebut. Namun, di Indonesia masih banyak lagi 

daerah-daerah yang memiliki keindahan alam dan kebudayaan unik yang menarik 

untuk dikunjungi bagi para wisatawan. Seperti halnya sebuah brand (produk), 

setiap daerah seolah  memiliki identitas unik, yang pastinya berbeda satu sama 

lain. Hal ini mendorong terjadinya persaingan antar daerah untuk menunjukkan 

keunggulan identitas dan potensi pariwisata daerah mereka masing-masing. Setiap 

daerah berlomba untuk membrandingkan daerahnya demi meningkatkan 

pendapatan daerah di sektor pariwisata. 
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 Seperti halnya dalam industri lainnya, industri pariwisata yang juga 

memerlukan pemasaran. Menurut Hermawan Kertajaya (2010:264) dalam 

memasarkan suatu daerah diperlukan aktivitas dan strategi yang dapat 

menghasilkan merek daerah yang kokoh dan kredibel di mata wisatawan. 

Aktivitas tersebut adalah Strategic Place Triangle yang terdiri dari pertama, 

penetapan positioning, yaitu upaya untuk membangun suatu posisi di benak 

pelanggan. Kedua, pengembangan diferensiasi, yaitu upaya untuk membedakan 

dari melalui pemberian value proposition yang unik dan berbeda dari apa yang 

diberikan oleh daerah pesaing. Ketiga, membangun brand tidak lain adalah 

membangun awareness, asosiasi merk, persepsi kualitas, dan loyalitas merek. 

 Kota Blitar memiliki potensi wisata yang unggul untuk ditawarkan 

wisatawan. Keberadaan makam, kediaman serta peninggalan-peninggalan sejarah 

Sang Proklamator, menjadikan kota ini mendapat julukan Bhumi Bung Karno, 

dimana wisatawan dapat menikmati napak tilas kehidupan Bung Karno saat beliau 

masih hidup sampai dengan petilasan makam tempat peristirahatannya. Selain itu, 

Pemerintah Kota Blitar menjadikan Ikon Bhumi Bung Karno untuk dijadikannya 

brand penarik wisatawan domestik maupun juga asing. 

 Menurut Goeldner (2000:653) Destination branding adalah sebuah nama, 

simbol, logo, kata-kata, tanda atau penjelasan lain dari sebuah pengalaman 

perjalanan mengesankan yang diasosiasikan unik dengan destinasi. Destination 

branding didasari oleh passion dan identitas yang menarik yang saling 

berhubungan dengan berbagai hal yang akan memudahkan orang memiliki 

asosiasi dengan tempat tersebut. Destination branding diyakini memiliki kekuatan 
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untuk mengubah persepsi dan mengubah cara pandang seseorang terhadap suatu 

tempat atau tujuan termasuk melihat perbedaan sebuah tempat dengan tempat 

lainnya untuk dipilih sebagai tujuan. 

 Menurut Illianchenko (2005:4) Destination branding dibagi dalam tiga 

elemen, yaitu Culture, History, dan Nature. 

 Culture merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya 

terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan 

kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki anggota masyarakat. Goeldner et al 

(2000:98) mengungkapkan bahwa pariwisata yang sukses bukan hanya tentang 

kepemilikan transportasi dan hotel yang lebih baik, tetapi juga menambahkan 

sebuah fakta mengenai ciri khas daerah dalam menjaga cara hidup yang 

tradisional dan memperhitungkan sebuah citra khas yang menguntungkan bagi 

wisatawan seperti produk atau jasa. 

 History atau sejarah dapat menjadi salah satu dimensi yang paling menarik 

dan sebuah instrumen yang kaya dengan menciptakan sebuah pengalaman unik 

bagi para wisatawan (Iiiachenko,2005:6). Tempat bersejarah, cerita dan legenda 

semua memberikan pengalaman yang romantis dan tak terlupakan. 

 Nature atau alam merupakan dimensi dasar dari industri pariwisata, Tom 

Power (2006:143) menyatakan bahwa alasan orang melakukan perjalanan adalah 

untuk mendapatkan pengalaman keindahan alam, khususnya gunung dan laut. 

Iliachenko (2005:6) membedakan antara tiga komponen unik dari lingkungan 

yang alami dan menganggap banyak destinasi yang dikarakteristikkan primary 

and unchangeably oleh phsiografinya (alam dan tampilan tata letaknya), 
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iklim(cuaca dalam setahun, kondisi panas dan dinginnya kelembaban, kekeringan 

dan angin), masyarakat sebagai penduduk dan wisatawan potensial.  

 Dalam hal ini dimensi history yang akan digunakan Dinas 

Komunikasi,Informatika, dan Pariwisata Daerah Kota Blitar (di bawah naungan 

Pemerintah Kota Blitar)  dalam mengangkat ikon Bhumi Bung Karno tersebut 

sebagai branding penarik wisatawan. Karena dengan adanya ikon tersebut tingkat 

kunjungan dan penilaian wisatawan domestik maupun mancanegara dapat 

meningkat pesat. Pentingnya branding yang dilambangkan dengan nama, simbol, 

logo, kata-kata, tanda atau penjelasan lain adalah memvisualkan gagasan dan cita-

cita menjadi sebuah icon ini akan berfungsi sebagai awareness compaign yang 

memiliki asosiasi positif, imajinatif, dan mudah dipahami. 

 Destination branding yang digambarkan melalui sebuah nama, simbol, 

logo, kata-kata, tanda atau penjelasan lain hal yang akan memudahkan wisatawan 

memiliki asosiasi dengan destinasi tersebut. Citra yang diberikan wisatawan 

terhadap suatu destinasi diciptakan dari persepsi wisatawan terhadap destinasi 

melalui sebuah nama, simbol, logo, kata-kata, tanda atau penjelasan lain tersebut. 

 Citra yang ada dalam benak wisatawan tidak selamanya selaras dengan 

kondisi riil destinasi itu sendiri. Jadi, citra destinasi memiliki potensi dalam 

mempengaruhi kompetitif tidaknya destinasi. Sukatendel dalam Ardianto 

(2005:18) menyatakan : Image is the impression, the feeling, the conception which 

the public has of company, a consciouslycreated impression of an object, person, 

or organization. Citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap 

destinasi, kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau 
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organisasi. Menurut Sukatendel citra itu dengan sengaja perlu diciptakan agar 

bernilai positif. Citra itu sendiri merupakan salah satu aset terpencil dari suatu 

destinasi atau organisasi. 

 Menurut Shirley Harrison (2005:71), persepsi yang dapat membentuk 

opini publik untuk membangun suatu citra produk yang positif merupakan hal 

yang penting. Terdapat empat elemen yang dapat membangun citra, yaitu 

personality (kepribadian) yang merupakan gabungan dari karakteristik produk 

destinasi yang diketahui dan diterima oleh publiknya, reputation (Reputasi) yang 

merupakan apa yang diyakini oleh publiknya berdasarkan pengalaman sendiri atau 

orang lain terhadap produk atau jasa destinasi, value (nilai/etnik) yang merupakan 

nilai-nilai dari produk yang dikeluarkan oleh destinasi, destination identity 

(identitas destinasi) yang merupakan identitas yang dituangkan dalam bentuk 

logo, simbol, packaging dan seremonial lainnya yang terdapat dalam fisik produk 

tersebut, sehingga pengenalan konsumen akan produk destinasi maupun destinasi 

itu sendiri bisa terbentuk dengan cepat. 

 Citra yang diberikan wisatawan terhadap suatu destinasi diciptakan dari 

persepsi wisatawan terhadap destinasi melalui sebuah nama, simbol, logo, kata-

kata, tanda atau penjelasan lain hal yang akan memudahkan wisatawan memiliki 

asosiasi dengan destinasi tersebut. Destination branding “Bhumi Bung Karno” 

memudahkan wisatawan memberikan persepsi terhadap Kota Blitar sehingga 

dapat tercipta citra Kota Blitar dalam benak wisatawan sebagai “Destinasi 

Pariwisata”. 
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 Di setiap kegiatan yang berkenaan dengan destination branding 

sebenarnya tidak hanya sebatas membuat slogan atau logo, tetapi merupakan ruh 

dari kota itu sendiri yang juga menjadi faktor pendukung. Ruh yang menjiwai 

segala aktifitas kota, baik itu jiwa warganya, watak birokrasinya, maupun sarana 

infrastrukturnya. Sementara slogan, logo, desain interior, arsitektur bangunan, 

ruang publik serta unsur penataan visual kota lainnya merupakan penyempurnaan 

dari keseluruhan ruh kota dan potensinya. Destination branding juga menuntut 

sinergi dari keseluruhan unsur pembentuk kota, baik manusianya, fasilitas umum, 

infrastruktur maupun sistem transportasinya. Hal ini tidak lain agar Kota Blitar 

mencapai sebuah merek yang kuat dan mempunyai brand yang panjang dan kekal 

abadi. 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut, 

permasalahan yang timbul dalam peneliti adalah “Bagaimana Dinas Komunikasi 

Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan aktivitas 

destination branding Kota Blitar sebagai kota wisata melalui ikon Bhumi Bung 

Karno?” 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui  aktivitas destination branding Kota Blitar sebagai kota wisata 

melalui ikon Bhumi Bung Karno yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi 

Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis 

Dari hasil penelitian ini, nantinya diharapkan bagi mahasiswa dan akademis 

dapat memberikan manfaat yaitu sebagai sarana pengetahuan dalam 

mengetahui pentingnya Destination branding dalam menciptakan citra 

pariwisata daerah yang sesuai dengan tujuan secara efisien dan efektif. Serta 

penelitian ini dapat 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 proses komunikasi yang tepat untuk destination branding. Selain itu 

tidak kalah pentingnya penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan 

koreksi Dinas Komunikasi,Informatika dan Pariwisata Kota Blitar dalam 

proses destination branding melalui ikon Bhumi Bung Karno tersebut. 

 


