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BAB 1 

Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

 Malang merupakan wilayah terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. 

Malang sendiri terbagi menjadi dua wilayah yaitu Kota Malang dan Kabupaten 

Malang. Seluruh wilayah Kota Malang sendiri berbatasan langsung dengan 

wilayah Kabupaten Malang. Kota Malang memiliki luas 110.06 Km². Penduduk 

Kota Malang berasal dari berbagai kalangan dan etnik antara lain suku Jawa, 

Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina. Sedangkan agama masyarakat 

Kota Malang sebagian besar adalah pemeluk agama Islam, kemudian Kristen, 

Katolik dan sebagian kecil pemeluk agama Hindu dan Budha. Banyak bangunan 

tempat ibadah yang ada di Kota Malang seperti Masjid Jami (Masjid Agung) 

yang berada di alun-alun Kota Malang, Gereja yang berada di alun-alun Kota 

Malang, Kayutangan dan Ijen serta Klenteng yang ada di Kota Lama. Banyaknya 

perbedaan etnik dan budaya yang ada di Kota Malang berpengaruh pula pada 

kesenian tradisional yang ada. Sebagai contoh adalah salah satu seni budaya 

terkenal yang ada di Kota Malang adalah kesenian tari topeng. Gaya kesenian ini 

merupakan wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (Yogya dan Solo), 

Jawa Timur-Selatan (Ponorogo-Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian 

Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi).1 
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 Selain dikenal sebagai kota dengan keanekaragaman etnik dan 

budaya, Kota Malang sendiri juga memiliki gelar yang disandang karena 

keunikan dari Kota Malang itu sendiri. Gelar-gelar tersebut antara lain Kota 

Malang dikenal sebagai Paris of Java, Kota Pesiar, Kota Peristirahatan, 

Kota Pendidikan, Kota Militer, Kota Sejarah dan Kota Bunga. Selain itu 

Kota Malang memiliki semboyan “Tribina Cita Kota Malang” yang 

merupakan sebuah bentuk cita-cita dari warga kota malang dimana 

diharapkan Kota Malang mampu menjadi kota yang kuat dalam sektor 

pendidikan, industri dan pariwisata.2 

 Selain gelar yang disandang, Kota Malang juga pernah melakukan 

city branding. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, tercatat sudah tiga kali 

Pemerintah Kota Malang melakukan city branding Kota Malang. City 

branding tersebut antara lain Malang Welcoming City yang diperkenalkan 

pada 20 Desember 2006, Malang ASOY (Arek Malang Selalu Okey) yang 

diperkenalkan pada saat peringatan ulang tahun Kota Malang yang ke 95 

pada tanggal 25 april 2009, dan yang paling terbaru adalah Beautiful 

Malang. 

 Beautiful Malang diperkenalkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Malang pada 23 Agustus 2015 bersamaan dengan acara Malang 

Flower Carnival. Nama Beautiful Malang dipilih oleh Dinas Kebudayaan 
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dan Pariwisata Kota Malang karena mereka ingin masyarakat luas mengenal 

Kota Malang sebagai kota yang indah. Menurut Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Malang, terdapat beberapa nilai arti yang terkandung dalam 

“Beautiful Malang”, dimulai dengan kata “Beautiful” yang memiliki 

beberapa nilai arti, antara lain;3 

1. Indah, menggambarkan keindahan dan pesona yang ada di Kota 

Malang. 

2. Elok, menggambarkan tatanan kota dari Kota Malang. 

3. Menarik, menggambarkan seni dan budaya yang ada di Kota 

Malang. 

4. Menyenangkan, menggambarkan Kota Malang yang ramah tamah. 

5. Nyaman, menggambarkan suasana geografis, kondisi, wilayah, dan 

tempat yang nyaman. 

 Sedangkan kata “Malang” dari “Beautiful Malang” adalah 

menunjukkan tempat atau daerah yaitu “Kota Malang” yang terletak di 

Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Malang memaknai “Beautiful Malang” sebagai kota yang memiliki 

keindahan serta menawarkan pesona wisata yang sangat menarik, 

menyenangkan dan nyaman untuk dijadikan tujuan wisata. 

 Akan tetapi, pada saat ini sudah banyak kota yang melakukan City 

Branding pada kotanya masing-masing sehingga membuat persaingan yang 

kuat dalam memasarkan tempat ataupun wisata yang ada di kota masing-

																																																								
3 Dokumen Beautiful Malang Disbudpar Kota Malang 
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masing. Selain Kota Malang dengan “Beautiful Malang”, kota-kota lain 

yang ada di Indonesia juga melakukan City Branding, seperti Solo The Spirit 

of Java, Bali Shanti Shanti Shanti, Kulonprogo The Jewel of Java, Sparkling 

Surabaya, Bantul The Harmony of Nature and Culture, Aquatic Manado, 

Pekalongan World’s City of Batik, bahkan Kota Batu yang bersebelahan 

langsung dengan Kota Malang juga memiliki City branding sendiri yaitu 

Kota Wisata Batu. Hal ini menunjukkan kuatnya persaingan pasar yang ada 

di kota-kota dalam hal City Branding. Menghadapi persaingan tersebut, 

tentunya pemerintah setempat harus melakukan promosi untuk 

memperkenalkan produk maupun wisata yang ada di kotanya masing-

masing agar mampu menarik perhatian masyarakat domestik maupun 

mancanegara agar wisatawan mau mengenal dan datang ke kota tersebut, 

dan salah satunya adalah dengan cara melakukan city branding. 

 Agar brand kota “Beautiful Malang” yang telah dibuat dapat 

dikenal oleh khalayak luas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang 

tentunya harus melakukan kegiatan promosi untuk mengenalkan brand Kota 

Malang tersebut, sekaligus untuk mengenalkan potensi-potensi yang ada di 

Kota Malang. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti 

aktivitas promosi city branding Beautiful Malang yang dilakukan oleh 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang 

 Dari penjabaran latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

dengan judul Aktivitas Promosi City Branding “Beautiful Malang” (Studi 

Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana aktivitas promosi city branding Beautiful 

Malang yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Malang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah mendeskripsikan bagaimana aktivitas 

promosi city branding “Beautiful Malang” yang dilakukan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. 

1.4. Kegunaan Penelitian�

1.4.1. Kegunaan Akademis : �

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi 

penelitian kualitatif dan memperluas wawasan pengetahuan Ilmu 

Komunikasi Pemasaran khususnya pada kajian aktivitas promosi City 

Branding. 

1.4.2. Kegunaan Praktis : 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang untuk menunjang kegiatan 

promosi yang lebih efektif dalam mempromosikan city branding “Beautiful 

Malang”. 


