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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan arus globalisasi saat ini menunjukkan bahwa konektivitas 

yang diciptakannya telah merubah dunia menuju pada suatu tatanan baru. 

Perubahan cara bertukar informasi, berdagang dan konsumsi produk-produk 

budaya, serta arus teknologi dari berbagai tempat pada akhirnya mendorong 

lahirnya persaingan antar kota. Persaingan tersebut pada dasarnya tidak dapat 

dipungkiri. Terlebih lagi, batas-batas wilayah yang semakin kabur akibat 

globalisasi menjadikan situasi kompetisi tidak lagi antara kota-kota yang 

bersebelahan dan berseberangan, namun juga berasal dari belahan dunia yang lain. 

Ketika kompetisi antar kota ini terjadi, bentuk dan style sebuah kota tidak 

lagi hanya ditentukan dengan capital ekonomi seperti tanah, modal, dan tenaga 

kerja, tetapi juga dari simbol-simbol budaya.
1
 Budaya sejatinya merupakan 

representasi keseluruhan dari sumber daya kota dan menjadi sebuah keunggulan 

bersaing yang dimiliki oleh kota yang sulit untuk ditiru. Oleh karena kekuatan 

ekonomi bukan lagi menjadi satu-satunya keunggulan dalam bersaing, maka 

setiap kota akan memunculkan keunikan-keunikan dari budaya yang menjadi 

identitasnya yang membuat berbeda dengan kota lainnya. 

                                                             
1
 Sharon Zukin, “Economic Symbolic”, dalam 

http://www.cpu.gov.hk/english/documents/conferencele-zukin.rtf diakses oleh Fitri Murfianti, 

2010, “Membangun City Branding Melalui Solo Batik Carnival”, Jurnal Acintya, Vol. 2, No. 1, 

Juni, hal. 14-20, diakses dari http://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/acintya/article/viewFile/223/197 

pada tanggal 15 Juni 2015 pukul 12.10 WIB. 

http://www.cpu.gov.hk/english/documents/conferencele-zukin.rtf
http://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/acintya/article/viewFile/223/197
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Adanya undang-undang otonomi daerah di Indonesia menjadi suatu 

peluang dan kesempatan bagi pemerintah daerah dalam upayanya memunculkan 

keunikan budaya yang dimiliki. Hal tersebut didasarkan atas realita bahwa setiap 

budaya daerah memiliki nilai yang unik dan khas dimana apabila digali, 

ditingkatkan, dan dimanfaatkan dapat menjadi potensi dan bahkan sumber daya 

saing daerah. Oleh karena itu, berbagai potensi dan karakter yang ada pun mulai 

ditawarkan oleh pemerintah daerah. Potensi daerah akan dikemas ibarat seperti 

sebuah produk atau jasa dan diberi merek (brand) oleh pemerintah daerah agar 

memiliki ciri yang dapat dibedakan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah lain. 

Memiliki brand dewasa ini adalah penting bagi sebuah kota. Brand 

diciptakan dengan tujuan agar sebuah kota mampu mengekspresikan karakteristik 

unik dari yang dimilikinya, menetapkan tujuan ekonomi, budaya, dan politik, 

dalam kaitannya untuk membedakan diri dari wilayah atau kota-kota lain.
2
 Pada 

akhirnya, brand dapat digunakan sebagai pencitraan dan sekaligus menjadi arah 

gerak pembagunan kota tersebut, bukan hanya dalam konteks lokal saja tetapi 

juga dalam konteks global. Oleh karena itu, seiring dengan pesatnya kompetisi 

antar kota yang terjadi, maka brand kota pun ikut bersaing didalamnya. 

Persaingan kota-kota di dunia pada dasarnya terjadi karena kota ingin 

mendapatkan kepercayaan sebagai kota terbaik dalam aspek tertentu. Kesuksesan 

tersebut bergantung pada bagaimana kota dapat menyampaikan potensi yang 

                                                             
2 Michalis Kavaratzis and Ashworth, 2005, City Branding: An Effective Assertion of Identity or A 

Transitoey Marketing Trick?, Oxford: Blackwell Publishing Ltd, dikutip oleh Muh. Yunus Karim, 

Nia K. Pontoh, dan Dwipantara Putra, “Potensi Kota Cirebon yang Mendukung Pembentukan City 

Branding”, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, A SAPPK Vol. 1, No. 1, ITB, hal. 155, 

diakses dari http://sappk.itb.ac.id/jpwk1/wp-content/uploads/2014/04/154-162.pdf pada tanggal 15 

Juni 2015 pukul 12.38 WIB.  

http://sappk.itb.ac.id/jpwk1/wp-content/uploads/2014/04/154-162.pdf
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dimiliknya melalui penciptaan brand sebagai suatu kekuatan kompetisi yang 

relevan dengan apa yang dimiliki kota itu sendiri. Hal ini jelas nantinya 

berpengaruh kepada terbentuknya brand image kota dan memberikan keuntungan 

kepada perolehan citra yang positif, meningkatan pendapatan asli daerah (PAD), 

dan untuk memberdayakan masyarakat lokal.
3
 Sementara itu, salah satu cara yang 

dapat digunakan dalam mengkomunikasikan potensi daerah dan memberi 

pengaruh yang cukup signifikan adalah melalui sebuah event. 

Penyelenggaraan event ataupun festival dapat berkontribusi dalam 

memperkuat brand image suatu tempat. Menggelar suatu event berarti menggelar 

sebuah hiburan bagi masyarakat dan ketika masyarakat berbondong-bondong 

datang menyaksikan event tersebut maka akan timbul suatu persepsi tersendiri 

dari masyarakat, terlebih jika event tersebut dirancang megah dan mewah akan 

menjadi daya tarik sekaligus memiliki news value untuk diliput oleh media. Dari 

sinilah penyelenggaraan event memiliki arti penting guna membangun image 

tentang suatu tempat melalui pembentukan opini para stakeholder. Jember adalah 

salah satu daerah yang image-nya terangkat akibat diselenggarakannya sebuah 

event karnaval bertajuk Jember Fashion Carnaval (JFC).  

JFC merupakan pionir fashion karnaval di Indonesia yang diselenggarakan 

di pusat Kota Jember setiap tahunnya. Meskipun karnaval bukanlah event yang 

asing lagi bagi masyarakat Indonesia, akan tetapi JFC menggabungkan dua ikon 

dunia sekaligus, yaitu fashion dan carnaval, serta menghadirkan catwalk 

                                                             
3
 Alvan Sidiq Asbullah, 2013, Event Marketing sebagai Strategi Meningkatkan Brand Awareness 

Kabupaten Jember, Skripsi Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, diakses 

dari 

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/6635/Alvan%20Sidiq%20Asbullah%20-

%20090810251008.pdf?sequence=1 pada tanggal 1 April 2015 pukul 10.23 WIB.   

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/6635/Alvan%20Sidiq%20Asbullah%20-%20090810251008.pdf?sequence=1
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/6635/Alvan%20Sidiq%20Asbullah%20-%20090810251008.pdf?sequence=1
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terpanjang di dunia, yaitu sepanjang 3,6 km.
4
 Sejak pertama kali digelar di tahun 

2003, JFC terus berinovasi dan menampilkan tema-tema baru serta selalu 

memberikan estetika sehingga mampu membentuk seni pertunjukkan karnaval 

baru yang berbasis pada peragaan busana. Tidak heran jika kemudian JFC telah 

menjadi trendsetter bagi pembentukan event sejenis di berbagai daerah di 

Indonesia. 

“World Fashion Carnaval City” adalah image yang ingin diciptakan oleh 

JFC untuk Jember. JFC berkeinginan menjadikan Jember sebagai kota wisata 

mode pertama di Indonesia dengan memperkenalkan kostum budaya sesuai 

dengan kearifan lokal Indonesia dan kostum-kostum lain dari berbagai belahan 

dunia, dan sekaligus menjadikan Jember sebagai kota fashion carnaval dunia. Ini 

bukanlah suatu visi belaka karena kemunculan JFC merupakan sebuah bentuk 

inisiasi untuk menemukan identitas Jember yang baru yang dapat dibanggakan.
5
  

Upaya menemukan identitas Jember yang baru tersebut pada dasarnya 

diadasarkan atas realita bahwa identitas Jember yang sebelumnya tidak cukup 

kuat untuk dijadikan brand Jember, sehingga branding yang diciptakan pun masih 

lemah. Branding Jember yang pernah dimunculkan sebelumnya berdasarkan 

identitas Jember yaitu “Jember Kota Pendalungan
6
, “Jember Kota Tembakau

7
”, 

                                                             
4 JFC pernah dinobatkan oleh MURI sebagai catwalk terpanjang di dunia yaitu sepanjang 3,6 km, 

sedangkan untuk karnaval Rio De Janeiro Brazil hanya sepanjang 1,1 km, dikutip dari Raudlatul 

Jannah, 2012, “Jember Fashion Carnival: Kontruksi Identitas dalam Masyarakat Jaringan”, Jurnal 

Sosiologi MASYARAKAT, Vol. 17, 2, hal. 136, diakses dari 

http://labsosio.org/data/documents/vol._17,_no._2,_juli_2012.pdf  pada tanggal 27 April 2015 
pukul 16.59 WIB. 
5
 Dalam video “JFC Global” yang diakses dari http://www.jemberfashioncarnaval.com pada 

tanggal 10 Juni 2015 pukul 17.21 WIB disebutkan bahwa JFC adalah “an event that was initiated 

by a group of youngsters trying to find an identity of their hometown that they can be proud of”. 
6 Pendalungan adalah sebuah sebutan bagi budaya baru yang lahir di Jember setelah gelombang 

migrasi di akhir abad XIX. Pandhalungan berarti budaya campuran dan perpaduan antara budaya 

http://labsosio.org/data/documents/vol._17,_no._2,_juli_2012.pdf
http://www.jemberfashioncarnaval.com/
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dan “Jember Kota Santri”, belum cukup kuat untuk memberikan sesuatu yang 

khas,
8
 sehingga memiliki identitas baru menjadi suatu kebutuhan bila Jember 

ingin dikenal luas. Sementara itu ide JFC pertama kali dicetuskan oleh Dynand 

Fariz. Sebagai warga asli Jember, Dynand Fariz juga turut tertantang dan 

membaca pentingnya suatu identitas kota.  

  Konsep modern, global, dan internasional serta tanpa menghilangkan 

local wisdom menjadi sumber utama kekuatan JFC. Dari konsep inilah JFC 

mampu menghasilkan sejumlah prestasi, diantaranya adalah best national costume 

pada ajang man hunt international di Seoul, Korea Selatan, pada tahun 2011 dan 

karnaval terbaik ke empat setelah Mardi Grass di Amerika Serikat, Rio de Janeiro 

di Brasil, dan The Fastnacht di Jerman.
9
 Prestasi-prestasi inilah yang pada 

akhirnya membawa keberhasilan bagi JFC untuk mengangkat nama Jember. 

Jember yang dulunya tidak dikenal kini telah dikenal luas baik dalam lingkup 

nasional maupun internasional. Image sebagai “World Fashion Carnaval City” 

pun kian melekat pada Jember sekarang.  

                                                                                                                                                                       
Jawa, Madura, dan etnis-etnis lainnya, seperti Osing, akan tetapi tidak ada yang dominan antara 

satu dengan yang lainnya. Percampuran ini benar-benar merata sehingga tidak ada yang benar-

benar Jawa, Madura, atau etnis-etnis lainnya. 
7
 Meskipun pemerintah Jember telah menjadikan tembakau sebagai simbol kota yang harapannya 

dapat mengkontruksi identitas “Jember Kota Tembakau”, terbukti telah gagal populer. Hal ini 

disebabkan karena tembakau tidak hanya dapat ditemui di Jember saja, akan tetapi juga terdapat di 

berbagai daerah. Dikutip dari Farah Adibah, 2006, Karnaval sebagai Media Komunkasi: Analisis 

Simiotik terhadap Jember Fashion Carnaval 4, Tesis Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Indonesia, dikases dari 

http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=109319&lokasi=lokal pada tanggal 23 April 2015 pukul 
18.05 WIB. 
8
 Raudlatul Jannah, 2010, Jember Fashion Carnaval (JFC), Identitas Kota Jember dan Diskursus 

Masyarakat Jaringan, Tesis Program Magister, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Indonesia, diakses dari http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131447-

T%2027547-Jember%20fashion-Pendahuluan.pdf pada tanggal 23 April 2015 pukul 17.21 WIB. 
9 Artechsion, HALO JEMBER, Edisi X Tahun 2013, hal. 11. 

http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=109319&lokasi=lokal
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131447-T%2027547-Jember%20fashion-Pendahuluan.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131447-T%2027547-Jember%20fashion-Pendahuluan.pdf
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Kesuksesan JFC dan keberhasilannya mem-branding Jember menjadikan 

JFC sebagai produk unggulan wisata utama Kabupaten Jember saat ini. Margareth 

Ann Rusius sebagai seorang ahli turisme dari Belanda pun telah melihat JFC 

sebagai penggerak utama industri pariwisata di Jember.
10

 Hal tersebut terbukti 

dengan terus bertambahnya wisatawan yang berkunjung ke Jember setelah 

digelarnya JFC. Bertambahnya kunjungan wisatawan-wisatawan ini pada 

akhirnya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan 

pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember dari sektor pariwisata. Sesuai 

dengan pernyataan Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Jember, Arif 

Cahyono Ari, dalam jumpa pers Wonderful Archipelago Carnival Indonesia 

(WACI)
11

 tahun 2014 di Jakarta yang menyatakan bahwa sejak tahun 2008 JFC 

selalu mengalami peningkatan kunjungan wisatawan. Sebagai contoh, pada tahun 

2008 JFC dikunjungi sekitar 250 ribu wisatawan dimana pendapatan daerah 

Kabupaten Jember pada saat itu baru Rp 2,5 miliar dan mengalami peningkatan 

yang drastis di tahun 2013 dimana jumlah wisatawan mencapai 850 ribu dengan 

pendapatan daerah sebesar Rp 12 miliar.
12

 

Fenomena-fenomena inilah yang pada akhirnya dilihat penulis sebagai 

suatu hal yang menarik. Dalam era persaingan kota dewasa ini, Jember tidak dapat 

terus-menerus menutup diri. Perubahan dunia akibat globalisasi adalah sesuatu 

                                                             
10 Saatnya Museum JFC, HALO JEMBER, Edisi X Tahun 2013, hal. 43-44. 
11 Woderful Archipelago Carnival Indonesia (WACI) merupakan event carnaval yang diinisiasi 
oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai salah satu 

rangkaian dari JFC International Event. Konten dan kekuatan utama WACI terletak pada local 

wisdom yang diproses menuju industri kreatif. 
12 Evita Fadjar, 2014, “Jember Fashion Carnival Digelar 21-24 Agustus”, TEMPO.CO, diakses 

dari http://www.tempo.co/read/news/2014/08/08/110598120/Jember-Fashion-Carnival-Digelar-21-

24-Agustus pada tanggal 20 April 2014 pukul 17.35 WIB. 

http://www.tempo.co/read/news/2014/08/08/110598120/Jember-Fashion-Carnival-Digelar-21-24-Agustus
http://www.tempo.co/read/news/2014/08/08/110598120/Jember-Fashion-Carnival-Digelar-21-24-Agustus
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yang tidak dapat terelakkan, oleh karena itu Jember tertantang untuk memiliki 

identitas yang kuat sehingga brand yang diciptakan kemudian tidak lemah. 

Sementara itu, brand Jember yang baru sebagai kota fashion karnaval dunia justru 

dicetuskan oleh gerakan independen, bukan inisiatif dari pemerintah daerah. 

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menyadari bahwa 

JFC adalah produk terunggul di Jember saat ini. Baik JFC maupun pemerintah 

setempat pada dasarnya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Ketika JFC telah 

mampu mengangkat citra Jember dan memberikan efek yang signifikan terhadap 

perkembangan Jember, maka sinergi dari pemerintah pun menjadi penting. Oleh 

karena itu, judul yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah “Strategi 

Pemerintah Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Brand Image Jember 

sebagai World Fashion Carnaval City”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Jember 

dalam meningkatkan brand image Jember sebagai world fashion carnival city?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi-strategi yang 

dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan brand image 

Jember sebagai world fashion carnaval city. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan sekaligus menjadi 

sebuah sumbangan pemikiran dalam memperluas wacana dan kajian disiplin ilmu 

hubungan internasional, terutama terkait dengan tema peningkatan brand image 

kota melalui city branding. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penilitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan, informasi, dan 

menjadi bahan kajian serta referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya dengan tema 

sejenis. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama yang digunakan oleh penulis sebagai penelitian 

terdahulu adalah tesis yang ditulis oleh Raudlatul Jannah dengan judul “Jember 

Fashion Carnaval (JFC), Identitas Kota Jember dan Diskursus Masyarakat 

Jaringan”.
13

 Fokus dari penelitian ini adalah pembentukan identitas Jember dalam 

konteks masyarakat jaringan, yaitu Jember sebagai Kota Karnaval Dunia. 

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran Castells mengenai project 

identity. Sementara analisis yang digunakan adalah Critical Discourse Analysis 

(CDA) atau analisis wacana kritis model Norman Fairlough. 

                                                             
13 Raudlatul Jannah, 2010, Jember Fashion Carnaval (JFC), Identitas Kota Jember dan Diskursus 

Masyarakat Jaringan, Tesis Program Magister, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Indonesia, diakses dari http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131447-

T%2027547-Jember%20fashion-HA.pdf pada tanggal 23 April 2015 pukul 17.07 WIB. 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131447-T%2027547-Jember%20fashion-HA.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131447-T%2027547-Jember%20fashion-HA.pdf
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Dari penelitian ini disimpulkan bahwa JFC dapat dikatakan sebagai proyek 

identitas dimana JFC tumbuh dari resistensi terhadap Jember yang dulu, yaitu 

Jember yang belum terkenal dan maju. Kenyataan tersebut membuat JFC sebagai 

sebuah gerakan baru dalam melakukan usaha-usaha untuk menjadikan Jember 

semakin terkenal melalui event fashion carnaval. Selain itu, dalam konteks 

masyarakat jaringan, JFC dapat menjadi evidensi dari masyarakat jaringan yang 

terjadi di Jember. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya logika-logika 

jaringan yang dipraktekan oleh JFC, antara lain adanya jaringan kerjasama dengan 

memakai kode komunikasi yang sama, yaitu kreativitas dan melestarikan 

kekayaan lokal. Adanya kemampuan jaringan yang dimiliki oleh JFC adalah 

mengubah sumber daya yang ada sebelumnya menjadi sumber daya baru yang 

lebih menguntungkan. 

Penulis menjadikan penelitian ini sebagai penelitian terdahulu dikarenakan 

terdapat kesamaan fenomena yang diangkat yaitu melihat identitas Jember yang 

dibangun oleh JFC sebagai Kota Fashion Karnaval Dunia. Apabila dalam 

penelitian ini bertujuan untuk melihat pembentukan identitas Jember yang 

dilakukan JFC yang merupakan aktor non-state, maka berbeda dengan penelitian 

yang disusun penulis yang ingin mengetahui strategi-strategi dari aktor state yang 

diwakili oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan brand image Jember sebagai 

Kota Fashion Karnaval Dunia. 

Penelitian kedua adalah skripsi dari Istiqlaliah Dian Cahyani dengan judul 

“Implementasi Jember Fashion Carnaval sebagai Bagian dari City Branding 
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Kabupaten Jember”.
14

 Penelitian ini pada dasarnya digunakan penulis untuk 

memperlihatkan dan bahkan mepertegas bahwa JFC bukanlah sekedar 

pertunjukkan karnaval biasa. Dengan memfokuskan penelitian pada implementasi 

JFC sebagai bagian dari city branding Kabupaten Jember, penelitian ini 

memperlihatkan bagaimana penerapan dari sebuah event management yang terdiri 

dari event concept, event project, event promotion, dan event evaluation yang 

digunakan oleh JFC sebagai tools dalam upaya mengomunikasikan identitas dan 

image baru bagi Kabupaten Jember sebagai wolrd fashion carnival city. Meskipun 

menggunakan konsep yang sama, yaitu city branding, akan tetapi subyek yang 

diamati dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang disusun penulis memliki 

perbedaan. Penelitian ini cenderung melihat dari sisi JFC sendiri sebagai aktor 

yang membawa brand baru Jember, sementara menulis lebih melihat kepada 

strategi dari Pemkab Jember dalam upayanya mendukung brand image Jember 

tersebut. 

Penelitian selanjutnya berjudul “City Branding: The Perception of Milan 

as a World Fashion Capital” yang merupakan tesis dari Karolina Jedras.
15

 

Dengan menggunakan konsep brand identity dan brand image, penelitian ini 

berusaha mencari pengaruh brand identity terhadap penciptaan brand image Kota 

Milan sebagai kota mode. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa image Milan 

                                                             
14 Istiqlaliah Dian Cahyani, 2014, Implementasi Jember Fashion Carnaval sebagai Bagian dari 

City Branding Kabupten Jember, Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi, Departemen 
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, diakses dari 

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/commdcc5361a05full.pdf pada tanggal 1 April 2015 pukul 

11.05WIB. 
15 Karolina Jedras, 2011, City Branding The Perception of Milan as a World Fashion Capital,  

diakses dari https://thesis.eur.nl/pub/9214/324055kj%20master%20thesis.pdf pada tanggal 16 

April 2016 pukul 11.58 WIB. 

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/commdcc5361a05full.pdf
https://thesis.eur.nl/pub/9214/324055kj%20master%20thesis.pdf
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sebagai kota mode di kalangan responden dan identity kota mode bagi Milan tidak 

sepenuhnya koheren. Hal tersebut mengingat kota-kota mode lainnya sebagai 

pembanding. Bila disandingkan dengan penelitian yang sedang penulis susun, 

penelitian ini memiliki kesamaan fenomena, yaitu melihat sebuah kota yang 

membangun image-nya sebagai kota dengan basis fashion. Bila Milan sebagai 

Kota Mode beda dengan Jember yang citranya dikenal sebagai Kota Fashion 

Karnaval Dunia. Selain itu, bila penelitian ini berusaha mencari pengaruh identity 

terhadap image Milan, maka berbeda dengan penelitian penulis yang ingin 

mengetahui strategi pemerintah Jember untuk meningkatkan image-nya. 

Penelitian terakhir yang digunakan penulis sebagai penelitian terdahulu 

adalah skripsi yang disusun oleh Megah Sakti Susilo Perdana dengan judul “City 

Branding Pemerintah Banyuwangi Melalui Event Internasional Tour de 

Banyuwangi Ijen dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui 

Sektor Pariwisata”.
16

 Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Pemerintah 

Banyuwangi menggelar event bertaraf internasional sebagai salah satu bagian dari 

city branding Banyuwangi. Melalui event tersebut pemerintah Banyuwangi 

mengharapkan adanya peningkatan pada sektor pariwisata sehingga dapat 

berpangaruh terhadap perekonomian Banyuwangi. Bila dibandingkan penelitian 

ini dengan penulis hampir sama, yaitu melihat fenomena event di suatu daerah 

yang digunakan sebagai bagian dari branding daerah tersebut. Konsep yang 

digunakan dalam penelitian pun sama menggunakan konsep city branding, akan 

                                                             
16 Megah Sakti Susilo Perdana, 2015, City Branding Pemerintah Banyuwangi Melalui Event 

Internasionol Tour de Banyuwangi Ijen dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Daerah 

Melalui Sektor Pariwisata, Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.  
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tetapi konsep lain yang mengiringinya berbeda. Selain itu, penelitian ini mencoba 

memaparkan bagaimana peningkatan ekonomi Banyuwangi terjadi setelah event 

tersebut disenggelarakan, berbeda dengan penelitian yang sedang disusun penulis 

yang berusaha memaparkan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan 

brand image daerahnya bukan pengaruhnya. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. 
Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis 

Penelitian dan 

Alat Analisa 

Hasil Penelitian 

1. 

 

Tesis: Jember 

Fashion Carnaval 

(JFC), Identitas 

Kota Jember dan 

Diskursus 

Masyarakat Jaringan 

 

 

Oleh: Raudlatul 

Jannah 

 

Pendekatan: 

Project Identity 

dari Castells, 

Critical 

Discourse 

Analysis (CDA) 

model Norman 

Fairlough 

 

- Proses pembentukan identitas 

kota yang sedang dikerjakan 

oleh JFC sangatlah kompleks. 

JFC yang didukung oleh 

pemberitaan media secara 

intensif berusaha untuk 

tertanam dalam kesejarahan 

masyarakat Jember dan di sisi 

lain masyarakat Jember sebagai 

masyarakat yang multietnis 

relatif mudah menerima 

perubahan di era global ini. 

 

2. 

 

Skripsi: 

Implementasi 

Jember Fashion 

Carnaval Sebagai 

Bagian dari City 

Branding Kabupten 

Jember 

 

 

 

Oleh: Istiqlaliah 

Dian Cahyani  

Deskriptif 

 

 

Pendekatan: 

City Branding, 

Event 

Management 

 

- Kosep global, modern, dan 

internasional yang dibawa JFC 

dapat mem-branding identitas 

baru Kabupaten Jember. 

- JFC menjadi bagian dari city 

branding Kabupaten Jember. 

- City branding yang dilakukan 

JFC masih berhenti pada 

tataran promotion, tourism, 

dan profit oriented. Hal ini 

disebabkan kurangnya 

pendekatan internal sebab JFC 

hanya berfokus pada promosi 

eksternal, serta banyaknya 

kompleksitas yang dihadapi 

JFC. 
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3.  

 

Tesis: City Branding 

The Perception of 

Milan as a World 

Fashion Capital 

 

 

Oleh: Karolina 

Jedras  

 

Pendekatan: 

City Branding, 

Brand Identity, 

Brand Image 

- Image Milan sebagai kota 

mode di kalangan responden 

dan identity kota mode bagi 

Milan tidak sepenuhnya 

koheren. Hal tersebut 

mengingat kota-kota mode 

lainnya sebagai pembanding. 

4. 

 

Skripsi: 

City Branding 

Pemerintah 

Banyuwangi 

Melalui Event 

Internasional Tour 

de Banyuwangi Ijen 

dalam Upaya 

Meningkatkan 

Perekonomian 

Daerah Melalui 

Sektor Pariwisata 

 

 

Oleh: 

Megah Sakti Susilo 

Perdana 

 

Deskriptif 

 

 

Pendekatan: 

City Branding, 

Paradiplomasi, 

Sport 

Diplomacy 

- Event Internasional Tour de 

Banyuwangi Ijen merupakan 

ikon utama dari upaya 

pemerintah Banyuwangi 

sebagai bagian dari city 

branding Kabupaten 

Banyuwangi. 

- Terjadi pertambahan ekonomi 

di Banyuwangi setalah event 

tersebut. Hal ini dapat dilihat 

dengan meningkatnya sektor 

prawisata di Banyuwangi. 

- Melalui event ini juga potensi-

potensi lain di Banyuwangi 

mulai diperkenalkan, serta 

terjadi peningkatan pada 

industri kreatif.  

5. 

 

Skripsi: 

Strategi Pemerintah 

Kabupaten Jember 

dalam 

Meningkatkan 

Brand Image Jember 

sebagai World 

Fashion Carnaval 

City 

 

 

Oleh: 

Elik Candra 

 

Kualitatif 

 

 

Pendekatan: 

City Branding, 

Fashion 

Diplomacy 

 

Sumber: Diolah pada tahun 2016 
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1.6 Teori atau Konsep Penelitian 

1.6.1 Konsep City Branding 

Miller, Merrilees dan Herrington mengartikan city branding sebagai tata 

cara berkomunikasi yang tepat untuk membangun merek kota, daerah, masyarakat 

yang tinggal di dalamnya berdasarkan pasar entitas mereka.
17

 Peneletian yang 

dilakukan oleh Hankinson di dua belas kota di Inggris memperlihatkan bahwa city 

branding merupakan suatu upaya untuk memasarkan sebuah kota. Pemasaran kota 

tersebut menurutnya dimaksudkan untuk manarik wisatawan.
18

 Terkait tujuan dari 

city branding itu sendiri, Kavaratzis menilai bahwa city branding dimaksudkan 

dengan tujuan untuk membangun positioning yang kuat. Positioning ini pada 

dasarnya adalah bentuk respon kota atas dinamika ekonomi, politik, dan sosial 

yang terjadi sehingga kota siap menghadapi persaingan global.
19

 

Sementara itu, city branding menurut Simon Anholt adalah bentuk 

manajemen citra kota atas destinasi melalui inovasi strategis serta koordinasi 

ekonomi, komersial, sosial, kultural, dan peraturan pemerintah.
20

 Manajemen citra 

                                                             
17 Dale Miller, Bill Merrilees, and Carmel Ann Herrington, 2009, “Antecedents of Residents‟ City 
Brand Attitudes”, Journal Business Research, No. 62, hal. 362 diakses dari 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01482963 pada tanggal 12 Maret 2016 pukul 15.09 

WIB. 
18 G. Hankinson, 2001, “Location Branding: A Study of the Branding Practice of 12 English 

Cities”, Journal of Brand Management, Vol. 9 No. 2, hal. 127-42, dikutip oleh Lily Purwianti dan 

Yulianty Ratna Dwi Lukito, 2014, “Analisis Pengaruh City Branding Kota Batam terhadap Brand 

Attitude (Studi Kasus pada Stakeholder di Kota Batam)”, Jurnal Manajemen, Vol. 14, No. 1, 

November, hal. 61-80, diakses dari http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/13475/9174 

pada tanggal 15 Juni 2015 pukul 11.45 WIB.  
19 Michalis Kavaratzis, 2004, “From City Marketing to City Branding: Towards a Theoretical 

Framework for Developing City Brands”, Journal Place Branding and Public Diplomacy, Vol. 1, 
No. 1, Juni, hal. 58-73, diakses dari 

http://imagian.fi/kuvat/from_city_marketing_to_city_branding-_kavaratzis_2004.pdf pada tanggal 

15 Juni 2015 pukul 12.13 WIB. 
20 Simon Anholt, 2013, “Beyond the Nation Brand: The Role of Images and Identity in 

International Relations”, Journal Public Diplomacy, Vol. 2, Iss. 1, Art. 1, diakses dari 

http://surface.syr.edu/exchange/vol2/iss1/1 pada tanggal  4 April 2016 13.19 WIB. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01482963
http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/13475/9174
http://imagian.fi/kuvat/from_city_marketing_to_city_branding-_kavaratzis_2004.pdf
http://surface.syr.edu/exchange/vol2/iss1/1
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tersebut dilakukan untuk menciptakan identitas tempat, kemudian dipromosikan 

kepada publik secara terus menerus dan konsisten. Dalam hal ini, Anholt 

kemudian menyebutkan istilah competitive identity. Anholt berpendapat bahwa 

“…competitive identity is the term to describe the synthesis of brand management 

with public diplomacy and with trade, investment, tourism, and export 

promotion…”.
21

 

Dapat dilihat bahwa dalam pendapat Anholt tersebut terdapat tiga tujuan 

utama city branding, yaitu untuk hal investasi, kepariwisataan, dan ekspor. Maka 

apabila diterapkan dalam konteks Jember, hal yang ingin dicapai dalam city 

branding-nya adalah kepariwisataan. Sektor pariwisata merupakan salah satu 

alternatif dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan merupakan sektor 

global yang tidak akan habis dimakan oleh waktu. Sementara itu, dewasa ini 

penggerak utama pariwisata Jember adalah JFC dan JFC sendiri pada akhirnya 

telah menjadi brand identity bagi Jember. Hal yang selanjutnya harus dilakukan 

adalah mengoptimalkan pemasaran dalam meningkatkan brand image. Simon 

Anholt menyebutkan bahwa brand image mengacu pada persepsi saat negara 

dalam “pasar” (realitas yang dirasakan) atau dengan kata lain persepsi masyarakat 

ketika melihat pada suatu obyek. 
22

 

                                                             
21 Simon Anholt, 2007, Competitive Identity, London: Palgrave Macmillan, dikutip oleh Teemu 

Moilanen dan Seppo Rainesto, 2009, How to Brand Nations, Cities, and Destinations: A Planning 
Book for Place Branding, London: Palgrave Macmillan, hal. 7, diakses dari 

http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/view/10.1057/9780230584594 pada tanggal 16 

April 2016 pukul 12.03 WIB. 
22 Ivan Zato Surahman, 2016, Pengaruh City Branding terhadap Peningkatan Paradiplomasi 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 16. 

http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/view/10.1057/9780230584594
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Dalam penelitian ini, konsep city branding akan digunakan untuk 

menganalisa strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah Jember untuk 

meningkatkan brand image Jember. Peningkatan brand image ini pada dasarnya 

merupakan usaha untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara 

berkunjung ke Jember, yang kemudian diharapkan dapat memberikan multiple 

effect terhadap perkembangan Jember.  

 

1.6.2 Konsep Fashion Diplomacy 

Fasahion diplomacy merupakan salah satu strategi diplomasi melalui 

fashion. Fashion disini tidak hanya tentang pakaian yang dikenakan, akan tetapi 

juga berkaitan dengan semua benda yang dikenakan seperti aksesoris, gaya 

rambut, sepatu hingga pemilihan warna. Pemilihan fashion sebagai salah satu 

sarana untuk berdiplomasi adalah karena fashion telah menjadi suatu fenomena 

komunikatif dan kultural. Stone mengemukakan bahwa pakaian merupakan media 

komunikasi yang penting dimana didalamnya terdapat pesan-pesan.
23

 Specht 

menyebutkan terdapat tiga dimensi informasi yang dibawa oleh gaya berpakaian 

seseorang, yaitu emosi, tingkah laku, dan diferensiasi.
24

 

Fashion diplomacy termasuk dalam diplomasi budaya dimana tujuan dari 

fashion diplomacy sama halnya dengan tujuan diplomasi budaya, yaitu untuk 

mempengaruhi pendapat umum dengan menanamkan nilai-nilai.
25

 Tidak ada 

                                                             
23

 Ahmad Sihabudin, 2011, Komunikasi Antar Budaya: Satu Perspektif Multidimensi, Jakarta: 

Bumi Aksara, hal. 84. 
24 Ibid, hal. 109. 
25 Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, 2007, Diplomasi Kebudayaan, Konsep dan Relevansi 

Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia, Yogyakarta: Ombak, hal. 2. 
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paksaan agar seseorang mau menerima nilai-nilai tersebut. Hal ini dikarenakan 

fashion diplomacy bersifat soft power. 

Pada dasarnya fashion diplomacy digunakan oleh para pejabat negera 

dalam membentuk citra mereka. Seragam-seragam para diplomat, yang kemudian 

dikenal sebagai seragam diplomatik, memiliki fungsi untuk menekankan betapa 

pentingnya kantor, organisasi, dan bahkan pribadi aktor pemegangnya. Pejabat-

pejabat negara disini tidak hanya dimaksudkan kepada mereka yang menjadi 

kepala negara, menteri, ataupun diplomat, akan tetapi juga pada istri-istri mereka. 

Hal yang perlu digaris bawahi adalah aktor dalam fashion diplomacy tidak hanya 

terbatas pada negara yang diwakili oleh pejabat-pejabatnya, melainkan juga aktor 

non-negara, seperti masyarakat sipil ataupun kelompok organisasi. 

Michelle Obama adalah salah satu contoh aktor yang mampu membawa 

fashion sebagai salah satu kekuatan diplomasi. Diplomacy fashion Michelle dapat 

menggambarkan citra pemerintahan baru Amerika Serikat yang lebih fleksibel.
26

 

Contoh lainnya adalah Madeleine Albright yang dalam bukunya Read My Pins: 

Stories from a Diplomat’s Jewel Box mengatakan bahwa terdapat makna dari pin-

pin yang sering ia kenakan. Melalui pin-pin tersebutlah Albright ingin 

menyampaikan „pesan cerdas‟ bagi para pemimpin dunia.
27

 

                                                             
26 Erin Nofi Dharmayanti dkk, Mengenal Fashion Diplomacy (Diplomasi Mode), diakses dari 

http://www.ilmu.hi.com/mengenal-fashion-diplomacy/ pada tanggal 23 Desember 2015 pukul 
19.22 WIB. 
27

 Ketika Albright ingin menyampaikan pesan tegas dengan sedikit sindiran, maka pin serangga 

hitam-kuning (wasp) akan ia kenakan, atau ketika ingin mendorong pembicaraan damai, Albright 

akan mengenakan pin kura-kura. Sementara saat mengenakan pin 3 buah monyet, Albright ingin 

menyampaikan pesan ”hear no evil, see no evil, speak no evil” pada Rusia saat bergolaknya 

kerusuhan di Chechnya, Ibid. 

http://www.ilmu.hi.com/mengenal-fashion-diplomacy/
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Kedua tokoh diatas tersebut memperlihatkan bahwa  fashion dapat 

digunakan pemerintah untuk mengkomunikasikan suatu nilai tertentu. Melalui 

gaya berbusana aktor individu yang ada dalam pemerintahan, nilai yang terkait 

dalam urusan kepemerintahan atau kenegaraan secara soft dapat ditanamkan 

kepada publik dan juga digunakan sebagai suatu pencitraan atas individu itu 

sendiri. Apabila dilihat pada penelitian ini, fashion diplomacy digunakan penulis 

tidak untuk mengamati gaya fashion individu tertentu dalam pemerintahan. 

Konsep fashion diplomacy digunakan penulis untuk menganalisis penanaman nilai 

kepada masyarakat terkait image Jember dengan menggunakan JFC.  

 

1.7 Metodologi Penelitian 

1.7.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif 

didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis.
28

 Sehingga penelitian kualitatif akan memunculkan data 

yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Dengan jenis penelitian 

deskriptif, maka penulis dalam penelitian ini akan memaparkan strategi-strategi 

yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam upayanya 

meningkatkan brand image Jember sebagai world fashion carnival city. 

 

 

                                                             
28 Lexy Moeleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 4. 
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1.7.2 Subjek Penelitian 

Subjek utama dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Jember, 

yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Jember. Pemilihan kantor dinas tersebut karena apabila dibandingkan dengan 

dinas-dinas yang lain, Dinas Pariwisata dan Pariwisata lah yang paling dekat 

dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sementara itu, untuk kelengkapan data 

penelitian maka terdapat juga subjek pendukung, yaitu JFC. 

 

1.7.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup diperlukan oleh penulis untuk membatasi permasalahan 

yang akan diangkat dan menghindari pembahasan yang melebar luas diluar 

konteks yang dimaksudkan agar penelitian tetap fokus. Ruang lingkup penelitian 

dalam penelitian ini sendiri dibagi atas batasan waktu dan batasan materi. 

a. Batasan Waktu 

Dalam penilitian ini, penulis membatasi waktu penelitiannya antara tahun 

2009 – 2015. Tahun 2009 merupakan tahun pertama ketika Pemerintah Kabupaten 

Jember menjadikan JFC sebagai ikon utama agenda wisata Jember. Sementara 

tahun 2015 merupakan tahun dimana Jember memiliki kunjungan wisatawan 

tertinggi setelah dijadikannya JFC sebagai ikon utama agenda wisata Jember. 

 

b. Batasan Materi 

Dalam kaitanya dengan materi yang diteliti, penulis hanya memfokuskan 

pada strategi yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya 
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meningkatkan brand image Jember sebagai world fashion carnal city. Meskipun 

brand tersebut pada dasarnya dibawa oleh JFC, penulis tidak terfokus pada 

strategi yang dilakukannya. 

 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data disebutkan oleh Sugiyono sebagai langkah 

paling strategis dalam penelitian. Hal tersebut didasarkan karena tujuan utama 

penelitian adalah untuk mendapatkan data.
29

 Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan penulis adalah teknik observasi, teknik wawancara (interview) 

guna mendapatkan data-data primer dari narasumber, dan teknik dokumen dengan 

cara mengumpulkan data literatur berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan 

situs-situs internet, yang kesemuanya berhubungan dengan permasalahan yang 

sedang diteliti. 

 

1.7.5 Teknik Analisa Data 

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif 

terdapat dua model pokok dalam menganalisis data, yaitu model analisis jalinan 

atau mengalir (flow model of analysis) dan model analisis interaktif.
30

 Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa model analisis interaktif. Miles 

dan Huberman menyebutkan aktivitas analisis dalam model analisis interaktif 

                                                             
29 Ibid., hal. 224. 
30 H.B. Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press, hal. 94. 
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meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 

penarikan kesimpulan (conclusion drawing).
31

 

1. Reduksi data (data reduction) 

Reduksi data merupakan langkah pertama yang berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari 

tema dan polanya. Sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Penyajian data (data display) 

Dalam penyajian data, sekumpulan informasi akan disusun dimana informasi-

informasi tersebut memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

penarikan tindakan. Secara teknis dalam penelitian ini data-data akan disajikan 

dalam bentuk teks naratif, tabel, dan foto.   

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing) 

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Oleh karena itu, kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif memungkinkan dapat menjawab rumusan masalah 

yang telah dirumuskan sejak awal, akan tetapi juga mungkin tidak karena 

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. 

 

                                                             
31 Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, hal. 

247. 
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Skema 1.1 Model Teknik Analisis Data menurut Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: 

Alfabeta 
 

 

1.8 Argumen Dasar 

Dalam era globalisasi, kota telah menjadi pelaku uatama yang semakin 

menonjol dalam konteks hubungan regional dan global. Hal ini dipertegas dengan 

adanya fenomena persaingan brand kota di antara mereka. Persaingan kota sendiri 

pada dasarnya bukanlah suatu hal yang baru, mengingat globalisasi telah merubah 

tatanan dunia, mulai dari cara bertukar informasi hingga konsumsi produk atau 

jasa. Kota satu dengan lainnya semakin berlomba-lomba untuk menunjukkan 

brand yang dimiliki yang mencerminkan identitas kota guna untuk mendapatkan 

kepercayaan sebagai kota terbaik dalam aspek tertentu. 

Jember sebagai salah satu daerah ikut tertantang dengan fenomena 

tersebut. Kesadaran akan brand yang dapat memberikan efek yang cukup besar 

dalam perkembangan daerahnya serta kegagalan dalam memanfaatkan identitas 

Jember sebelumnya sebagai suatu brand, pada akhirnya memiliki identitas yang 

kuat adalah suatu kebutuhan bagi Jember. Kehadiran Jember Fashion Carnaval 

Pengumpulan Data Penyajian 

Penarikan 

Kesimpulan 

Reduksi 
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memang tidak dapat disangkal telah mampu mem-branding Jember. Sebagai 

pionir karnaval modern di Indonesia yang sudah mendunia, nama Jember semakin 

terkenal luas dengan image-nya sebagai kota fashion karnaval dunia. 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya serta rumusan masalah yang diajukan, penulis memiliki argumen 

dasar bahwa meskipun brand image Jember pada awalnya dibentuk oleh JFC, 

akan tetapi sebagai pihak yang berkewajiban mengelola Jember, salah jadinya 

apabila pemerintah Jember tidak memanfaatkan brand tersebut untuk 

mengembangkan Kabupaten Jember. Hal tersebut mengingat bahwa JFC adalah 

produk terkuat yang dimiliki Jember saat ini. Sinergi dari pemerintah pun 

diperlukan agar brand image Jember yang telah dibentuk oleh JFC tidak pudar 

begitu saja dari mata konsumen. Implementasi city branding yang baik tentunya 

berpengaruh positif terhadap brand image Jember, brand image Jember yang kuat 

pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perkembangan Jember, dan untuk 

mencapai itu semua diperlukan suatu strategi. 

  

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian terbagi atas empat bab utama 

sebagai bagian dari isi penelitian, antara lain: 

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, konsep penelitian terdiri atas konsep city 

branding dan konsep fashion diplomacy, metode penelitian, argumen dasar, dan 

sistematika penulisan. 
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Bab II Branding Image Jember, berisi tentang penjelasan terkait dengan 

branding image yang terjadi di Jember. Terbagi atas tiga sub bab antara lain profil 

kabupaten Jember, branding image Jember, dan kebutuhan brand baru untuk 

Jember. 

Bab III Strategi Peningkatan Brand Image Jember sebagai World Fashion 

Carnaval City, berisi tentang pemaparan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Jember dalam meningkatkan brand image Jember sebagai world 

fashion carnaval city. Terbagi atas empat sub bab, yaitu profil Jember Fashion 

Carnaval (JFC) dimana merupakan event karnaval yang membentuk image 

Jember, kemudian sub bab kedua branding image Jember sebagai world fashion 

carnaval city, dilanjutkan dengan strategi Pemerintah Kabupaten Jember dalam 

meningkatkan brand image Jember sebagai world fashion carnaval city, dan yang 

terakhir adalah dampak yang ditimbulkan dari peningkatan tersebut dimana dilihat 

dari tiga aspek yaitu pariwisata, ekspor, dan investasi. 

Bab IV Penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi 

penelitian selanjutnya dengan isu terkait. 


