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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Indonesia adalah 

salah satu negara yang memiliki bermacam-macam tempat atau daerah yang layak untuk 

dikunjungi sehingga dijadikan pilihan sebagai tempat berwisata, berlibur, berbisnis ataupun 

berinvestasi. Seperti kota Jogjakarta yang memiliki banyak tempat wisata untuk dikunjungi, 

seperti pantai Parangtritis, Jalan Malioboro yang dipenuhi toko yang menjual batik dan 

kerajinan tangan. Ada pula pulau Bali yang memiliki banyak pantai indah disana. Jakarta 

sebagai ladang bisnis bagi pengusaha dalam maupun luar negeri. Dan masih banyak lagi 

kota-kota menarik di Indonesia yang perlu dikunjungi. Dengan banyaknya pilihan tersebut 

masyarakat Indonesia tidak perlu bingung lagi kota mana yang ingin dikunjungi. 

Seiring berkembangnya zaman, telah banyak kota-kota kecil di Indonesia berkembang 

menjadi kota yang memiliki daya tarik tersendiri. Baik dari industri, perdagangan, jasa, 

pariwisata, pendidikan dan budaya. Dan kota Balikpapan menjadi pilihan dari sekian banyak 

kota menarik di Indonesia. 

Saat ini Balikpapan sedang bertransformasi menjadi kota yang berpengaruh karena 

memiliki letak strategis secara geografis, ekonomis dan politik. Kota ini memiliki sisi 

ekonomi berupa jasa dan perdagangan dengan dukungan dari industri minyak dan gas yang 

mampu dikelola sendiri. Oleh karena itu, pemerintah kota akhirnya membuat visi Rencana 

Pembangungan Jangka Panjang (RPJP) 2002-2025 yaitu terwujudnya Balikpapan sebagai 

kota lima dimensi. Lima dimensi tersebut adalah Industri, Jasa, Perdagangan, Pariwisata, 

Pendidikan dan Budaya dan bingkai Madinatul Iman. Mewujudkan lima dimensi ini memiliki 
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maksud terwujudnya kota yang peradabannya maju, masyarakat saling menghargai, saling 

memahami, berperilaku adil, jujur dan amanah, dan tetap berada dalam  empat pilar bangsa 

yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. 

Kota Balikpapan adalah salah satu kota di pulau Kalimantan Timur, Indonesia. 

Balikpapan memiliki penduduk sebanyak 684.339 jiwa, yang merupakan 22% dari 

keseluruhan penduduk Kalimantan Timur. Balikpapan sebenarnya hanya kotamadya. Namun 

Balikpapan lebih ramai daripada ibukota Kalimantan Timur, Samarinda. Sarana dan 

prasarana lebih lengkap dibanding di ibukotanya. Mulai dari bandara, pelabuhan, hotel-hotel 

bertaraf internasional, sehingga orang-orang lebih dulu mengenal Balikpapan daripada 

Samarinda yang mulai berkembang seperti saat ini.  

Balikpapan dijuluki sebagai „Kota Minyak‟, karena Balikpapan adalah kota perusahaan 

minyak bumi, sumber devisa Kalimantan Timur. Sumur pengeboran perdana, yang dikenal 

sumur minyak Mathilda yang berada di kaki gunung Komendur di sisi Timur Teluk 

Balikpapan. Penamaan sumur minyak Mathilda diambil dari nama anak JH Menten dari JH 

Menten dan Firma Samuel & Co sebagai pemenang hak konsesi pengeboran yang ditunjuk 

pemerintah Hindia Belanda yang telah mengontrak Balikpapan dari Kesultanan Kutai. 

Diawal tahun 1900-an bertambahnya jumlah penemuan dan pengeboran minyak di 

Balikpapan telah membawa pendatang dalam jumlah besar ke Balikpapan. Pendatang ini 

berasal dari India, Cina dan para pekerjanya yang rata-rata berasal dari Jawa. 

Semakin berkembangnya zaman, Balikpapan telah menjadi kota Minyak dan 

memproduksi 86 juta barrel per tahun. Dari sinilah awal mula industri minyak berkembang di 

Balikpapan sehingga dijuluki Kota Industri. Kini Balikpapan berorientasi pada jasa 

pengolahan minyak mentah dari berbagai daerah di sekitar Balikpapan seperti Sepinggan, 

Handil, Sanga-Sanga, Tarakan, Bunyu, Tanjung serta mengimpor minyak mentah dari negara 

lain. 
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Selanjutnya Balikpapan sebagai Kota Jasa. Adanya bandar udara internasional dan 

pelabuhan sebagai jalur distribusi barang di wilayah Kalimantan dan hotel-hotel yang 

mendukung untuk pendatang dari daerah lain dalam jangka waktu pendek ataupun jangka 

waktu panjang yang sedang melakukan perjalanan bisnis atau hanya berlibur di Balikpapan. 

Balikpapan memiliki banyak tempat wisata yang biasa dikunjungi warga Balikpapan 

maupun pendatang dari daerah lain. Seperti Pantai Kemala yang banyak dikunjungi untuk 

melihat matahari terbenam bersama teman atau keluarga. Ada pula Hutan Lindung Sungai 

Wain dimana disana ialah tempat pelestarian beruang madu. Penangkaran Buaya Teritip 

menjadi tempat yang perlu dikunjungi ketika berada di Balikpapan karena wisatawan dapat 

merasakan sendiri bagaimana makan sate buaya dan diberikan kesempatan untuk memberi 

makan buaya dengan ayam yang dibeli disana. Selain itu ada Jembatan Gantung Bangkirai, 

Wana Wisata Kilometer 10. Tempat belanja yang juga dijadikan sebagai wisata belanja yaitu 

Pasar Inpres Kebun Sayur. Disana banyak toko yang menjual pernak-pernik khas Kalimantan 

Timur. Oleh karena itu, Balikpapan memasukkan pariwisata ke dalam kota lima dimensi 

sebagai visi RPJP 2005-2025. 

Dimensi berikutnya yaitu pendidikan dan budaya. Di Balikpapan, memiliki potensi 

budaya dan pendidikan yang tidak kalah saing dengan pendidikan dan budaya di pulau lain. 

Contohnya hutan lindung sungai wain, disini sering dijadikan tempat pembelajaran, karena di 

sekitar daerah hutan merupakan peninggalan suku asli Kalimantan yaitu suku dayak yang 

meninggalkan warisan berupa maskot asli Kalimantan yaitu beruang madu. Disinilah 

perkembangan dimensi pendidikan dan budaya asli Kalimantan diterapkan. 

Kelima dimensi yang sedang diterapkan di kota Balikpapan, yang sangat menarik untuk 

dibahas adalah perkembangan bisnis industrinya, melihat perkembangan dunia bisnis saat ini 

sangat berkembang pesat. Bisnis tumbuh sebagai salah satu devisa negara. Hal ini terjadi pula 

di Indonesia, dimana berbagai macam bisnis ditawarkan guna meningkatkan pendapatan 
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ekonomi ataupun untuk investasi. Di era modernisasi dan globalisasi seperti sekarang, tak 

jarang para pebisnis atau investor dari luar negeri sengaja datang ke Indonesia untuk 

menjalankan bisnisnya dan melakukan investasi. Karena Indonesia adalah salah satu negara 

menarik untuk di kunjungi yang memiliki banyak kekayaan alam.  

Dalam hal ini, penulis akan lebih mengerucutkan penelitian dalam bidang bisnis pada 

kota Balikpapan. Berdasarkan data statistik perbankan Bank Indonesia di Balikpapan selama 

bulan November 2014 kredit konsumsi memiliki porsi 40,07% pada pangsa jenis penggunaan 

kredit, dengan pertumbuhan year on year mencapai 7,83% dalam permintaan kredit 

kepemilikan rumah (KPR). Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Suharman 

Tabrani mengatakan bahwa permintaan yang tinggi adalah tingkat penjualan rumah oleh 

developer besar pada saat launching perumahan (Nadya Kurnia, 2014, BI: Kredit Konsumsi 

di Balikpapan Masih Dominan, finansial.bisnis.com). 

Selain itu, pada tahun 2013 ekonomi Balikpapan tumbuh 9,03%, lebih tinggi dari tahun 

2012 sebesar 8,66%. Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota 

Balikpapan, pertumbuhan ekonomi di Balikpapan yang tumbuh sebesar 9,03% dipengaruhi 

oleh sektor properti dan kegiatan investasi di Kawasan Industri Kariangau (KIK). Ia pun 

mengatakan bahwa investasi di Balikpapan tahun 2013 sebesar Rp 21,67 triliun meningkat 

pesat dibanding tahun 2012 sebesar Rp 3,09 triliun, pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar 

Rp 25,14 triliun (Julkifli Marbun, 2013, Ekonomi Balikpapan Tumbuh 9,03 Persen 2013, 

www.republika.co.id).  

Tahun 2014 lalu, kurang lebih 60 owner usaha kafe dan restoran memenuhi undangan 

yang digelar oleh Central Business District (CBD) Balikpapan. Tujuan digelarnya acara ini 

adalah agar pemilik kafe dan restoran tertarik dan menanamkan modal di Balikpapan. 

Presiden Direktur CBD Balikpapan Suyanto Chandra mengatakan kepada Kaltim Post bahwa 
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acara ini digelar karena melihat potensi laju pertumbuhan Balikpapan yang cukup tinggi, 

serta iklim investasi yang pesat, khususnya di bidang kuliner. Diharapkan acara ini membuka 

peluang investasi di Balikpapan. CBD sendiri berhasil merangkul para pengusaha kuliner 

untuk bergabung di kawasan bisnis terpadu yang tengah dibangun di depan Dome Balikpapan 

(Anonim, investasi.balikpapan.go.id). 

Dari beberapa data pendukung terkait bisnis di Balikpapan, alasan peneliti memfokuskan 

pada bidang bisnis karena kota Balikpapan memiliki lapangan pekerjaan di berbagai bidang, 

namun yang lebih menonjol adalah di bidang bisnis industri. Letak kota yang strategis 

menjadikan kota ini sebagai gerbang utama untuk Kalimantan Timur yang mempunyai daya 

tarik sendiri. Selain dikenal sebagai tempat wisata, di Balikpapan juga banyak tempat 

perindustrian untuk dijadikan ladang bisnis. Salah satu alasan para pendatang akhirnya 

memutuskan untuk melakukan urbanisasi adalah karena di Pulau Kalimantan khususnya kota 

Balikpapan memiliki lapangan pekerjaan yang memadai, didukung oleh fasilitas yang cukup 

dan berharap dengan bekerja di kota Balikpapan dapat meningkatkan pendapatan hidup ke 

arah yang lebih baik. Namun tidak menutup kemungkinan warga asli Kota Balikpapan juga 

turut mencari lapangan pekerjaan di bidang tersebut. Hal inilah yang mendorong terjadinya 

persaingan antar daerah untuk menunjukkan keunggulan potensi industri daerah masing-

masing. Setiap daerah berlomba-lomba untuk mengembangkan dan membranding daerahnya 

demi meningkatkan pendapatan daerah di bidang bisnis. 

Kota Balikpapan memiliki potensi lapangan pekerjaan yang menjamin untuk ditawarkan 

kepada warganya, pendatang dari daerah lain maupun investor. Perusahaan minyak dan bumi, 

perusahaan alat-alat berat untuk pertambangan, gedung-gedung bertingkat seperti mall, hotel, 

apartemen dan yang baru-baru ini dikembangkan oleh pemerintah Kota Balikpapan yaitu 

Kawasan Industri Kariangau (KIK) merupakan sekian banyak dari kesempatan untuk 
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mendapatkan pekerjaan atau memulai modal usaha. Dari sekian banyak industri yang dapat 

dijadikan usaha berbisnis, maka investor akhirnya tertarik dan berinvestasi di Kota Beruang 

Madu ini. 

Karena banyaknya pedagang, turis, dan investor yang datang ke Balikpapan maka 

dibuatlah rencana city branding yang bertujuan untuk mempromosikan kota agar lebih 

dikenal masyarakat luas dan menarik minat pendatang untuk berkunjung. Sebagai kota yang 

mempunyai visi MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition), Balikpapan berencana 

melakukan city branding untuk memperkuat promosi demi mewujudkan tujuan kota tersebut. 

Nantinya Balikpapan dikenal sebagai  tempat konferensi rujukan untuk membicarakan 

perkembangan ekonomi Indonesia yang nantinya dikenal dengan Forum Ekonomi Nasional. 

Nantinya, Balikpapan dapat dijadikan barometernya perekonomian baru Indonesia Baru, 

sebagai episentrum bertemunya kalangan pemerintah, industri, bisnis dan pihak-pihak yang 

berpengaruh di Indonesia serta sebagai ajang pertemuan tahunan bagi dunia usaha dan 

investasi di Indonesia. Konsep ini terinspirasi dari kota Davos, yaitu kota kecil di Swiss. 

Dimana Davos lebih dikenal sebagai kota penyelenggaraan Forum Ekonomi Dunia. 

City Branding sendiri memiliki konsep memperkenalkan dan menjual potensi kota. 

Karena persaingan sekarang tidak lagi antara pebisnis, namun juga antar kota. Sebuah kota 

ingin lebih dikenal, dikunjungi dan disukai banyak investor dan tentunya ingin peningkatan 

devisa kota tersebut bertambah karena intensitas investor yang datang. Itulah sebabnya city 

branding menjadi penting bagi sebuah kota untuk lebih mengenalkan ke dunia luar dan 

menggandeng mitra kerja. Melakukan branding tidak semata-mata untuk memastikan orang-

orang dari daerah luar mengenal kota tersebut, namun adanya keterlibatan emosional yang 

dibangun ketika investor/konsumen datang ke kota tersebut. Bukan hanya sekedar penamaan 

sebuah kota atau pemberian logo, namun bagaimana citra kota tersebut dibentuk. Mereka 
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tidak sekedar mengenal, namun ada rasa ketertarikan, kenyamanan, serta akan terus 

mengingat kota yang sudah dibranding. Melakukan branding tentunya memiliki strategi yang 

matang dan terencana dengan baik dan benar.  

Adapun beberapa daerah di Indonesia yang telah berhasil melakukan city branding, 

diantaranya Jakarta yang dikenal dengan “Enjoy Jakarta”, “Jogjakarta Never Ending Asia”, 

“Semarang Pesona Asia” dan lain-lain. Beberapa daerah di Indonesia, pemerintahnya telah 

berhasil menamakan kota mereka dengan tujuan memperkenalkan atau memudahkan orang-

orang yang datang untuk mengingat.  

Perencanaan City Branding kota Balikpapan yang terinspirasi dari kota Davos inilah 

peneliti tertarik untuk mencoba mencari tahu bagaimana pemerintah kota Balikpapan 

memperkuat promosinya sebagai kota investasi masa depan bagi para pelaku usaha, investor 

maupun pembeli dalam penelitian yang berjudul “Aktivitas Komunikasi Pemasaran Dalam 

Rencana City Branding Balikpapan.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut, permasalahan yang timbul dalam 

peneliti adalah “Bagaimana pihak BPMP2T Kota Balikpapan melakukan komunikasi 

pemasaran untuk merencanakan city branding Kota Balikpapan?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menjelaskan aktivitas komunikasi pemasaran yang dilakukan pihak BPMP2T 

Kota Balikpapan untuk merencanakan branding pada kotanya. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis 

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap mampu memberikan manfaat serta 

memberikan masukan bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Public Relations 

mengenai pentingnya city branding dalam menciptakan citra sebuah kota. 

 

2. Secara Praktis 

Manfaat secara praktis ini diharapkan bisa memberikan manfaat serta bahan evaluasi 

bagi pembaca khususnya instansi terkait, dalam melakukan city branding yang dilakukan 

oleh pemerintah kota Balikpapan sesuai visi dan misi kota Balikpapan. 

 


