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BAB II 

BRANDING IMAGE  JEMBER 

 

Bab dua ini akan menjelaskan proses branding image Kota Jember yang 

terbagi dalam 3 sub bab. Sub bab pertama membahas tentang profil Kabupaten 

Jember, dimulai dari sejarah terbentuknya Jember hingga menjadi sebuah kota 

serta potensi-potensi yang dimiliknya. Sub bab kedua secara khusus membahas 

branding image Jember, terdiri dari branding Jember sebagai Kota Tembakau, 

Jember Kota Santri, dan Jember Kota Pandhalungan. Sub bab terakhir berisi 

pemaparan terkait perlunya brand baru bagi Jember, berisi tentang alasan 

mengapa brand Jember yang sebelumnya pernah dimunculkan perlu untuk 

diganti. 

2.1 Profil Kabupaten Jember 

Jember merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah timur 

Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis Jember berada pada posisi 7059’6” 

sampai 8033’56” Lintang Selatan dan 113016’28” sampai 114003’42” Bujur 

Timur. Wilayah adminstratif Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten 

Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di 

sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, serta berbatasan langsung 

dengan Samudra Indonesia di sebelah selatan.
32

 

                                                             
32 Official site Pemerintah Kabupaten Jember, http://jemberkab.go.id/selayang-pandang/ diakses 

pada tanggal 23 Juli 2016 pukul 10.43 WIB. 

http://jemberkab.go.id/selayang-pandang/
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Kabupaten Jember berdiri di atas area seluas 3.293,34 Km2 dan terbagi 

menjadi 31 kecamatan, 225 desa dan 22 kelurahan.
33

 Sebelum era otonomi daerah, 

3 dari 31 kecamatan tersebut merupakan wilayah Kota Administratif Jember, yaitu 

Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates, dan Kecamatan Sumbersari. Namun 

sejak tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Kabupaten Jember telah menghapus 

wilayah Kota Administratif Jember tersebut yang merupakan akibat dari adanya 

penataan kelembagaan dan struktur organisasi. Hal tersebut dilakukan oleh 

pemerintah Kabupaten Jember mengingat berlakunya kebijakan otonomi daerah 

sebagaimana tuntutan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Sejak saat 

itulah Kabupaten Jember memasuki paradigma baru dalam sistem pemerintahan, 

yaitu dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi.
34

 

Dari segi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Jember berdasarkan 

sensus penduduk tahun 2010 tercatat sebanyak 2.332.726 jiwa, terdiri atas 

1.146.856 penduduk laki-laki dan 1.185.870 penduduk perempuan dengan sex 

ratio di Kabupaten Jember sebesar 96,71. Jumlah penduduk tersebut terus 

bertambah setiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jember 

rata-rata sebesar 0,66% dari tahun 2000-2010.
35

 Mayoritas penduduk Kabupaten 

Jember merupakan suku Jawa dan Madura, disamping itu juga terdapat suku 

Osing dan warga keturunan Tionghoa. Sebagian besar dari mereka merupakan 

pendatang dimana Bahasa Jawa dan Madura merupakan bahasa yang sering 

digunakan di banyak tempat. Di Jember sudah umum apabila masyarakatnya 

                                                             
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 BPS Kabupaten Jember, 2015, Kabupaten Jember dalam Angka 2015, Jember: BPS Kabupaten 

Jember, hal. 72. 
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menguasai dua bahasa daerah tersebut yang pada akhirnya saling memberikan 

pengaruh dan memunculkan beberapa bahasa atau ungkapan khas Jember.
36

 

 

2.1.1 Sejarah Berdirinya Kabupaten Jember 

Awalnya Jember hanyalah daerah yang berstatus sebagai bagian dari 

wilayah distrik afdeeling
37

 Bondowoso. Pada waktu itu jumlah desa dan penduduk 

di Jember termasuk sedikit apabila dibandingkan dengan distrik-distrik lain di 

afdeeling Bondowoso, yaitu hanya terdapat 36 desa dengan jumlah penduduk 

sekitar 9.237 jiwa.
38

 Lebih dari itu, distrik Jember merupakan daerah yang 

terisolir dan terpencil. Sebagian besar distrik Jember berupa hutan belantara 

dimana akses jalan raya yang menghubungkan distrik Jember dengan distrik-

distrik lainnya sangatlah minim. Keadaan yang demikian pada akhirnya 

mengakibatkan pemukiman penduduk Jember berpusat di wilayah Jember bagian 

selatan dan Jember bagian wilayah utara, sementara Jember bagian tengah yang 

sekarang merupakan wilayah kota adalah daerah kosong yang berpenduduk sangat 

sedikit. 

Pada tahun 1883 Jember memisahkan diri dari afdeeling Bondowoso dan 

berdiri menjadi afdeeling sendiri yang berstatus sebagai kota. Faktor utama 

berubahnya status Jember menjadi sebuah kota adalah karena semakin pesatnya 

perkembangan yang terjadi di daerah Jember yang merupakan akibat dari 

                                                             
36 Pemerintah Kabupaten Jember, 2015, Buku Putih Sanitasi Kabupaten Jember, Jember: 
PEMKAB Jember, hal. 8. 
37

 Dalam KBBI afdeling berarti seksi, bagian atau devisi. Afdeling (Bahasa Belanda : Afdeeling) 

adalah sebuah wilayah administratif pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda setingkat 

dengan Kabupaten. Administratornya dipegang oleh seorang asisten residen. Afdeling merupakan 

bagian dari suatu karesidenan. 
38 Data tersebut berdasarkan keadaan distrik di afdeeling Bondowoso pada tahun 1845. 
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masuknya sistem perkebunan partikelir pada pertengahan abad ke-19.
39

 

Perkembangan ini dapat dilihat dari bertambahnya penduduk di Jember serta 

sarana jalan darat dan jalur kereta api menuju ke daerah Jember yang terus 

dibangun oleh Pemerintahan Kolonial Belanda pada waktu itu. 

Adanya pembangunan sarana transportasi tersebut mengakibatkan akses 

menuju Jember menjadi mudah. Kondisi tersebut juga menjadi faktor yang 

mendorong timbulnya mobilitas sosial horisontal
40

 yang tinggi dari orang Madura, 

Jawa, Cina, Arab, dan juga tentunya orang-orang Belanda.  Mobilitas sosial ini 

terjadi dalam waktu yang relatif singkat sehingga di daerah Jember terjadi 

peningkatan jumlah penduduk yang sangat cepat diikuti dengan jumlah desa yang 

terus bertambah. Jember yang semula hanya terdiri dari 36 desa, kemudian pada 

tahun 1874 berkembang menjadi 46 desa dan berkembang lagi menjadi 117 desa 

pada tahun 1883.
41

 Pertambahan penduduk ini pula yang akhirnya membentuk 

Jember dari daerah sepi dan terisolir serta berpenduduk paling sedikit apabila 

dibandingkan dengan daerah-darah lain di afdeeling Bondowoso, kemudian dalam 

waktu yang cukup singkat menjadi sebuah kota yang besar dan ramai. 

                                                             
39 Edy Burhan Arifin, 2006, “Migrasi Orang Madura dan Jawa ke Jember: Suatu Kajian Historis 

Komparatif”, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. VII, No. 2, Mei, hal. 94, diakses dari 

http://ura.unej.ac.id/handle/123456789/64584 pada tanggal  1 April 2015 pukul 10.17 WIB. 
40 Mobilitas sosial horisontal merupakan peralihan individu atau obyek-obyek sosial lainnya dari 

suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Ciri utama mobilitas horisontal 

adalah tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang dalam mobilitas sosialnya. 

Artinya seseorang yang melakukan mobilitas horisontal tersebut tidak ada pengaruh sosial 
terhadap status sosialnya dan skala kewibawaannya tidak berubah menjadi naik ataupun turun. 
41

 Edy Burhan Arifin, 2006, “Pertumbuhan Kota Jember dan Munculnya Budaya Pandhalungan”, 

Makalah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Sejarah VIII di Jakarta, November 2006, 

diakses dari 

http://www.geocities.ws/konferensinasionalsejarah/edy_burhan_arifin_su_pertumbuhan_kota_jem

ber_dan_munculnya_budaya_pandhalungan1.pdf pada tanggal 1 April 2015 pukul 10.05 WIB. 

http://ura.unej.ac.id/handle/123456789/64584
http://www.geocities.ws/konferensinasionalsejarah/edy_burhan_arifin_su_pertumbuhan_kota_jember_dan_munculnya_budaya_pandhalungan1.pdf
http://www.geocities.ws/konferensinasionalsejarah/edy_burhan_arifin_su_pertumbuhan_kota_jember_dan_munculnya_budaya_pandhalungan1.pdf
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Jember telah memisahkan diri dari afdeeling Bondowoso sejak tahun 1883, 

akan tetapi Kabupaten Jember baru terbentuk pada tahun 1929. Hal ini sesuai 

dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintahan kolonial Belanda yaitu 

Staatsblad nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928. Dijelaskan dari peraturan tersebut 

bahwa Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketentuan untuk menata 

kembali pemerintahan desentralisasi di wilayah Jawa Timur. Dari peraturan ini 

pula terdapat pemisahan secara tegas antara Jember dan Bondowoso dimana 

selanjutnya Jember sejak tanggal 1 Januari 1929 berdiri sendiri sebagai 

masyarakat kesatuan hukum dengan sebutan “REGENSCHAP DJEMBER”.
42

 

 

2.1.2 Potensi Kabupaten Jember 

Dewasa ini Jember telah berkembang menjadi salah satu kabupaten di 

Provinsi Jawa Timur yang memiliki perekonomian cukup tinggi. Pada tahun 2013 

saja misalnya, pertumbuhan perekonomian Jember mencapai 6,63%. Angka 

tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Jawa Timur yang hanya sebesar 6,55%.
43

 Dijelaskan oleh Bupati MZA Djalal 

dalam rapat paripurna DPRD Jember di gedung DPRD Jember bahwa 

membaiknya perekonomian global dan stabilnya kondisi perekonomian domestik 

yang ditandai dengan terkendalinya tingkat inflasi telah berpengaruh positif pada 

pertumbuhan ekonomi Jember. Laju inflasi di Jember dalam kurun waktu 2008 – 

                                                             
42 PUSDATIN Kemendagri, Profil Kabupaten Jember, diakses dari 
http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-

timur/detail/3509/jember pada tanggal 23 Juli 2013 pukul 10.43 WIB. 
43 Gandhi Luqmanto, 2014, “Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Lampui Target Jawa 

Timur”, RRI.co.id, diakses dari 

http://www.rri.co.id/post/berita/75779/ekonomi/pertumbuhan_ekonomi_kabupaten_jember_lampa

ui_jawa_timur.html%20%5B14 pada tanggal 12 April 2016 pukul 22.33 WIB.  

http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3509/jember
http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3509/jember
http://www.rri.co.id/post/berita/75779/ekonomi/pertumbuhan_ekonomi_kabupaten_jember_lampaui_jawa_timur.html%20%5B14
http://www.rri.co.id/post/berita/75779/ekonomi/pertumbuhan_ekonomi_kabupaten_jember_lampaui_jawa_timur.html%20%5B14
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2011 cenderung turun. Hal tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata pertambahan 

pendapatan masyarakat Jember selalu lebih tinggi daripada harga yang berlaku di 

Jember.
44

 

Kinerja ekonomi Jember masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor 

pertanian memang telah menjadi basis kekuatan struktur perekonomian Jember. 

Dilihat dari segi topografi wilayah Jember sangat cocok untuk pengembangan 

tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Sebagian besar penduduk Jember pun 

masih bekerja sebagai petani, sehingga dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi 

di Jember merupakan tipe agraris. Hal tersebut merupakan potensi utama Jember. 

Oleh karena itu pengelolaan sumber daya alam menjadi hal yang mutlak dan 

penting dimana pembangunan ekonomi yang dilaksanakan berorientasi pada 

pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

Sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor kedua yang memiliki 

pangsa terbesar kedua setelah sektor pertanian. Pada tahun 2013 saja sektor 

perdagangan, hotel dan restoran mengalami percepatan pertumbuhan tertinggi 

mencapai 11,68% sangat beda jauh dengan percepatan pertumbuhan sektor 

pertanian yang hanya mencapai 4,51%.
45

 Faktor pendorong utamanya adalah 

Jember mengalami peningkatan kunjungan wisatawan sejak lima tahun terakhir. 

Meskipun demikian, dari ketiga sub sektor yang terdapat di sektor ini, sub sektor 

perdagangan menempati urutan pertama dalam memberikan sumbangan terhadap 

perkembangan perekonomian Jember. Hal tersebut pada dasarnya dapat dilihat 

                                                             
44 BPKA Kabupaten Jember, 2013,”Bupati Klaim Pertumbuhan Jember Lebihi Jatim”, diakses dari 

http://bpka.jemberkab.go.id/index.php/component/content/article/37-berita/143-bupati-klaim-

pertumbuhan-jember-lebihi-jatim pada tanggal 1 April 2015 pukul 9.58 WIB. 
45 Ibid. 

http://bpka.jemberkab.go.id/index.php/component/content/article/37-berita/143-bupati-klaim-pertumbuhan-jember-lebihi-jatim
http://bpka.jemberkab.go.id/index.php/component/content/article/37-berita/143-bupati-klaim-pertumbuhan-jember-lebihi-jatim
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dari semakin banyaknya mini market atau super market yang berdiri di wilayah 

kecamatan kota. Disamping karena Jember mulai ramai dikunjungi wisatawan, 

bagi beberapa pelaku usaha memang diakui bahwa usaha perdagangan dewasa ini 

adalah usaha yang paling memungkinkan memberikan keuntungan yang lebih 

besar apabila dibandingkan dengan sektor lainnya dimana tidak memerlukan 

keahlian tertentu pada bidang ini. 

Selain memiliki ekonomi yang cukup tinggi, Jember juga menjadi salah 

satu pusat pendidikan di Provinsi Jawa Timur selain Surabaya dan Malang. Tidak 

sedikit orang dari sekitar wilayah ini seperti Bondowoso, Banyuwangi, dan 

Situbondo yang meneruskan pendidikannya ke Jember. Oleh karena itu tidak 

mengherankan jika di Jember terdapat perguruan tinggi negeri yaitu Universitas 

Negeri Jember dan beberapa perguruan tinggi swasta. 

Bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas dari kebijakan 

pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember disamping pertanian dan kesehatan. 

Pembangunan pendidikan di Jember dilakukan untuk mendorong peningkatan 

mutu dan relevansi pendidikan. Hal ini mengingat dari segi demografi, sebagian 

besar penduduk Jember berada pada kelompok usia muda dan menjadi potensi 

sumber daya manusia (SDM). Sehingga pemerataan kesempatan untuk 

memperoleh pendidikan yang berkelanjutan menjadi penting guna meningkatkan 

kualitas SDM di Jember. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

pada kurun waktu 2008 – 2012 terus mengalami peningkatan dari 63,71 menjadi 
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66,38. Peningkatan IPM ini ditopang oleh pencapaian tiga indikator dalam IPM, 

yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
46

 

Wilayah Jember selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra 

Indonesia juga menjadi potensi pada sektor perikanan dan kelautan. Luas perairan 

laut di Jember adalah sekitar 34.400 Km2 dengan panjang pantai lebih dari 100 

Km. Sementara itu luas perairan Jember yang termasuk ZEE (Zona Ekonomi 

Ekslusif) kurang lebih 8.338 Km2, dengan potensi lestari sebesar 40.000 ton per 

tahun. Potensi sumber daya laut yang besar tersebut baru dimanfaatkan 22,5% 

saja.
47

 Belum optimalnya pemanfaatan potensi ini dikarenakan aktifitas nelayan 

Jember yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Puger, Kecamatan 

Kencong, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Gumukmas, dan Kecamatan 

Tempurejo masih menggunakan peralatan tradisional, sehingga nelayan hanya 

bisa melaut ketika gelombang pantai dan cuaca sedang baik. 

Potensi lain yang dewasa mengalami perkembangan cukup baik adalah 

pariwisata. Pariwisata Jember terbagi atas wisata alam, wisata bahari, wisata agro, 

wisata budaya, wisata edukasi dan minat khusus, wisata buatan, serta wisata 

belanja. Dari segi wisata alam, wilayah Jember yang dikelilingi pegunungan tidak 

dapat dipungkiri menyimpan potensi yang sangat besar, seperti wisata air terjun 

yang terus di-explore. Wilayah selatan yang berbatasn langsung dengan Samudra 

Indonesia juga tidak kalah berpotensi sebagai pengembangan wisata bahari. 

Sebagai contoh adalah Pantai Tanjung Papuma yang sekarang menjadi primadona 

                                                             
46 Gandhi Luqmanto, Loc. Cit. 
47 Jember JIC,“Potensi Daerah Jember: Peternakan, Perikanan dan Kelautan” diakses dari 

http://www.jemberjic.com/about/9/26/peternakan-perikanan-dan--kelautan.html pada tanggal 26 

September 2016 pukul 2.22 WIB. 

http://www.jemberjic.com/about/9/26/peternakan-perikanan-dan--kelautan.html
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pantai selatan Jember. Begitu pula dengan potensi-potensi lain. Pemerintah lokal 

melalui dinas terkait terus menggali potensi tersebut guna memberikan dampak 

yang positif bagi Jember, terlebih menjadi pendongkrak ekonomi pariwisata 

Jember. 

 

2.2 Branding Image Jember 

Kebutuhan branding Jember pada dasarnya muncul ke permukaan sejak 

Jember merasa tertantang untuk memiliki brand yang kuat ketika berhadapan 

dengan kota-kota lain. Tidak sedikit dari orang-orang Jember yang apabila 

bepergian ataupun untuk merantau ke luar Jember dan pada saat itu pula mereka 

harus  berhadapan dengan orang lain, maka akan banyak yang bertanya terkait 

dimana letak Jember, Jember terkenal dengan apa, hingga apa yang menjadi 

istimewa dari Jember. 

Sementara itu branding image Jember yang pernah dilakukan berdasarkan 

pada adanya representasi identitas Jember yang sesuai dengan sejarah 

perkembangan Jember dan kebudayaan yang hidup di Jember. Jember kemudian 

tumbuh sebagai daerah yang terus mengalami branding. Setidaknya Jember 

pernah mengalami tiga kali branding, yaitu sebagai Kota Tembakau, sebagai Kota 

Santri, dan sebagai Kota Pandhalungan. 

 

2.2.1 Branding Jember sebagai Kota Tembakau 

Sejarah perkembangan Jember tidak dapat dipisahkan dari adanya 

penerapan sistem kapitalisme yang berwujud perkebunan partikelir. George Birnie 
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merupakan tokoh yang merintis dibukanya perkebunan tembakau di daerah 

Jember. George Birnie bekerjasama dengan dua pengusaha Belanda yang 

bertempat tinggal di Surabaya yaitu AD Van Gennep dan Mr. C. Sandenberg 

Matthiesen untuk mendirikan perusahaan perkebunan tembakau di Jember. Pada 

tanggal 21 Oktober 1859 perusahaan tersebut berhasil didirikan dan diberi nama 

NY LMOD (Landbouw Maatscappij Oud Djember).
48

 

Saat pendirian perusahaan tersebut, George Birnie bersama kedua 

rekannya menyadari bahwa tanah di Jember sangat cocok untuk pembudidayaan 

tembakau. Hal ini kemudian mendorong orang-orang Belanda lainnya untuk 

membuka perkebunan tembakau secara luas di Jember. Para pemilik modal 

partikelir Belanda secara beramai-ramai berlomba-lomba untuk dapat 

mengembangkan usaha penanaman tembakau. Prospek yang sangat 

menguntungkan yang terlihat dari kuantitas maupun kualitasnya pada akhirnya 

menjadikan Jember sebagai daerah dimana banyak perusahaan tembakau dengan 

waktu yang relatif singkat.
49

  

Tembakau telah menjadi produk utama perkebunan di Jember. Hingga 

dewasa ini Jember tetap mempertahankan posisinya sebagai kabupaten penghasil 

tembakau terbesar di Jawa Timur. Pada tahun 2011 misalnya, tembakau Jember 

                                                             
48

 ILO. 2007. Pekerja Anak di Industri Tembakau Jember. Jakarta: Kantor Perburuhan 

Internasional, hal. 5, diakses dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-

bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_116536.pdf pada tanggal 27 Juli 2016 pukul 

19.43 WIB. 
49 Ibid. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_116536.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_116536.pdf
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memiliki nilai ekspor sebesar  US $ 146.241.647,39.
50

 Sebagian besar tembakau-

tembakau tersebut diekspor ke negara-negara Eropa. 

Tabel. 2.1 Volume dan Nilai Ekspor Tembakau Jember menurut Negara Tujuan 

Tahun 2011 

 

No. Negara Tujuan Volume (kg) Nilai Ekspor (US $) 

1. Afrika Selatan 391.600,00 794.424,00 

2. Amerika Serikat 3.724.352,40 6.117.750,00 

3. Australia 191.040,00 390.948.00 

4. Belanda 1.382.664,91 4.154.444,95 

5.  Belgia 5.124.044,50 19.676.194,08 

6. China 858.898,00 3.564.633,59 

7. Inggris 9.000,00 57.420,00 

8. Jerman 1.060.486.71 4.792.037,78 

9. Malaysia 7.365.503,10 53.333.541,36 

10. Perancis 1.153.980,00 298.292,60 
Sumber: https://jemberkab.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Kabupaten-Jember-Dalam-Angka-

2012.pdf (23/7/2016, 11.03 WIB) 

 

Kepopuleran tembakau Jember memang sudah tidak dapat dipungkiri. 

Keseriusan para pengusaha dalam mengelola penanaman tembakau 

mengakibatkan wilayah Jember terus berkembang pesat, sehingga menjadi daerah 

yang lebih terbuka dan ramai. Identitas Jember yang terbentuk kemudian adalah 

bukan lagi menjadi kota kecil dan terisolir, namun Jember yang dikenal sebagai 

“Kota Tembakau”. Jember muncul sebagai daerah penghasil tembakau terbesar di 

Jawa Timur. Lebih dari itu, Jember pun berkembang pesat sebagai salah satu 

daerah penanaman tembakau paling baik di Indonesia. 

Branding sebagai kota Tembakau pada awalnya dilakukan oleh pengusaha 

tembakau Jember. Tahun 1900-an awal, mereka berkeinginan mengembangkan 

                                                             
50 BPS Kabupaten Jember, 2012, Kabupaten Jember dalam Angka 2012, Jember: BPS Kabupaten 

Jember, hal. 403. 

https://jemberkab.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Kabupaten-Jember-Dalam-Angka-2012.pdf
https://jemberkab.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Kabupaten-Jember-Dalam-Angka-2012.pdf
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perusahaan yang hasil akhirnya dapat menguasai pasar tembakau. Selain 

meningkatkan kualitas, mereka juga terus mengenalkan tembakau Jember agar 

semakin lebih dikenal. Terbukti boom tembakau terjadi di Jember dimana 

selanjutnya tembakau disebut sebagai emas hijau.
51

 

Pemerintah lokal sebagai pihak yang berkewajiban mengelola dan 

mengatur Jember baru mengkonstruksi brand Jember  sekitar tahun 1960 hingga 

tahun 1970-an atau ketika boom tembakau terjadi. Pada saat itu pemerintah 

mengklaim bahwa bahwa Jember merupakan daerah satu-satunya daerah 

penghasil tembakau terbaik.
52

 Dengan mem-branding Jember sebagai kota 

tembakau, pemerintah menargetkan bahwa sektor perkebunan, terlebih tembakau, 

di Jember terus berkembang pesat sehingga memberikan pemasukan pada 

pendapatan daerah. 

Branding sebagai kota tembakau oleh pemerintah daerah Jember juga 

dapat dilihat dari dijadikannya daun tembakau sebagai simbol atau logo 

Kabupaten Jember. Hal tersebut untuk mempertegas identitas Jember sebagai 

daerah penghasil tembakau. Daun tembakau pada logo tersebut melambangkan 

bahwa Kabupaten Jember selain dikenal sebagai gudang pangan, juga merupakan 

daerah penghasil komoditi tembakau yang terkenal dan menghasilkan devisa 

cukup besar. Agar semakin menunjukkan kekhasannya, Pemkab Jember 

                                                             
51 Kondisi kemudian diperkuat dengan adanya penelitian dari Jimmey Mickey yang meneliti tiga 

kota, yaitu Jember, Klaten, dan Tasikmalaya. Boom tembakau ini melahirkan masyarakat Jember 

yang cenderung individualis dan kapitalistik. Selain itu juga terlihat dengan banyaknya pengusaha 
lokal Jember yang langsung mengekspor tembakau panen ke Jerman. 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-

Analisis.pdf pada tanggal 23 April 2015 pukul 17.09 WIB. 
52 Raudlatul Jannah, Loc.Cit. 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131447-T%2027547-Jember%20fashion-Analisis.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131447-T%2027547-Jember%20fashion-Analisis.pdf
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selanjutnya juga menginisiasi pembuatan tari khas Jember, yaitu Tari Labako. Isi 

dari tari ini tidak lain adalah bercerita mengenai daun tembakau.
53

 

Gambar 2.1 Logo Kabupaten Jember 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.logokabupaten.com/2015/02/logo-kabupaten-jember-jawa-

timur_22.html (12/9/2016, 15.23 WIB) 

 

Perkembangan dewasa ini, kebun-kebun tembakau di Jember tidak hanya 

sekedar menjadi tempat pembudidayaan tembakau, tetapi juga dikembangkan 

sebagai salah satu objek pariwisata, yaitu agrowisata tembakau. Perkebunan 

tembakau, gudang pemerama, sortir dan pengepakan, serta proses pembuatan 

cerutu hand made merupakan daya tarik utama dari wisata ini. 

 

2.2.2 Branding Jember sebagai Kota Santri 

Jember yang religius sebagai “Kota Santri” telah menjadi suatu identitas 

tersendiri bagi masyarakat Jember. Kontruksi sebagai kota santri pada dasarnya 

dapat ditelusuri dari adanya kepemimpinan kiai di Jember. Terkait hal ini, 

                                                             
53 Kementerian Dalam Negeri, “Profil Daerah: Kabupaten Jember”, diakses dari 

http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-

timur/detail/3509/jember pada tanggal 23 Juli 2016 pukul 10.43 WIB. 

http://www.logokabupaten.com/2015/02/logo-kabupaten-jember-jawa-timur_22.html
http://www.logokabupaten.com/2015/02/logo-kabupaten-jember-jawa-timur_22.html
http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3509/jember
http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3509/jember
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setidaknya ada dua tokoh yang sangat berpengaruh yaitu K.H. Siddik dan Bupati 

Abdul Hadi.
54

 

K.H. Siddik merupakan sosok kiai yang cukup sentral dalam kehidupan 

sosial budaya masyarakat Jember pada tahun 1915. K.H. Siddik datang ke Jember 

adalah untuk berdagang sembari juga menyebarkan pendidikan agama Islam di 

Jember. Ketertarikan masyarakat Jember untuk mempelajari Islam secara lebih 

dalam akhirnya mendorong K.H. Siddik untuk mendirikan pondok pesantren. 

Pondok pesantren tersebut kemudian dinamakan Pondok Pesantren Kiai Siddik.
55

 

Perkembangan selanjutnya tidak hanya masyarakat Jember yang belajar, 

namun pondok pesantren tersebut pun banyak didatangi santri yang berasal dari 

luar Jember. Dengan diteruskan oleh anak dan menantu dari K.H. Siddik, Jember 

akhirnya menjadi daerah yang memiliki banyak pondok pesantren bila 

dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Dari sinilah muncul image Jember yang 

baru sebagai kota santri akibat dari banyaknya santri yang datang dan belajar di 

Jember, bahkan ada pula yang menyebut Jember sebagai “Kota Seribu Pondok”.
56

  

Kehidupan Jember yang religius ini selanjutnya dikembangkan oleh Bupati 

Abdul Hadi. Abdul Hadi adalah salah satu bupati yang pernah memimpin Jember, 

yaitu pada tahun 1968-1973 dan dilanjutkan periode kedua kepemimpinannya 

yaitu pada tahun 1974-1979.
57

 Abdul Hadi begitu populer dan fenomenal dalam 

sejarah kepemimpinan bupati Jember. Ketenaran tersebut tidak lain karena 

                                                             
54 Raudlatul Jannah, Loc. Cit. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Official site Pemerintah Kabupaten Jember, http://jemberkab.go.id/selayang-pandang/ diakses 

pada tanggal 23 Juli 2016 pukul 10.43 WIB. 

http://jemberkab.go.id/selayang-pandang/
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banyaknya dukungan dari masyarakat Jember, termasuk didalamya adalah para 

ulama.  

Kepemimpinan Abdul Hadi menjadikan image Jember yang religius 

sebagai kota santri semakin kuat. Hal ini terbukti dari dibangunnya Masjid Jami 

Al Baitul Amien. Pembangunan masjid ini menegaskan bahwa pada saat itu 

masyarakat Jember sangat bergairah dalam menjalankan agama Islam serta 

menginginkan perkembangan Islam yang semakin baik di Jember.
58

 Ketika Abdul 

Hadi berencana membangun Masjid Jami Al Baitul Amin, dukungan yang datang 

dari ulama begitu besar. Para ulama beranggapan bahwa pembangunan masjid 

saat itu menjadi penting dan sebisa mungkin dapat bertahan untuk satu generasi 

serta menjadi pusat ibadah dan semangat penyebaran Islam di Jember. 

Selain itu, Jember yang religius semakin nampak dengan adanya motto 

trilogi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dibawah 

kepemimpinan Bupati Abdul Hadi. Trilogi pembangunan ini begitu memasyarakat 

sehingga memperkuat menjadi sarana pembangunan moral masyarakat Jember 

yang lebih religius. Trilogi tersebut berbunyi:
59

 

a. Taqwallah, yaitu taqwa kepada Allah SWT yang dalam artian 

melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-

Nya. 

b. Ahlakul Karimah, yaitu berpegang teguh pada budi pekerti yang mulia. 

                                                             
58 Humas Pemerintah Kabupaten Jember, 2014, “Al Baitul Amien, Masjid Tujuh Kubah dengan 

Biaya Gabah”, diakses dari http://jemberkab.go.id/al-baitul-amien-masjid-tujuh-kubah-dengan-

biaya-gabah/ pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 18.19 WIB. 
59 Ibid. 

http://jemberkab.go.id/al-baitul-amien-masjid-tujuh-kubah-dengan-biaya-gabah/
http://jemberkab.go.id/al-baitul-amien-masjid-tujuh-kubah-dengan-biaya-gabah/
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c. Ilmu Amaliyah dan Amal Ilmiah, yang berarti selalu berusaha untuk 

menambah dan meningkatkan ilmu dan dinyatakan di dalam amal 

perbuatan untuk mewujudkan tatanan masyarakat adil dan makmur 

berlandaskan Pancasila. 

Dua tokoh tersebutlah yang pada dasarnya mengkontruksi identitas Jember 

yang kemudian meberikan image Jember yang religius sebagai kota santri. 

Adanya identitas ini memperlihatkan bahwa selain dikenal dengan hasil 

perkebunannya, Jember juga dapat berkembang sebagai daerah pusat pendidikan 

berbasis agama Islam. Dapat dikatakan pula bahwa identitas ini memberikan 

fondasi yang kuat terhadap pembangunan pendidikan di Jember. Tidak 

mengherankan kemudian jika para kiai ataupun ulama di Jember dapat memiliki 

hegemoni yang kuat dalam segi sosial, kultural, dan politik. Hal tersebut nampak 

jelas ketika Jember dibawah kepemimpinan Bupati Abdul Hadi. 

 

 2.2.3 Branding Jember sebagai Kota Pandhalungan 

Kabupaten Jember merupakan daerah yang sebagian penduduknya adalah 

pendatang. Kelompok masyarakat tersebut datang ke Jember secara besar-besaran 

di akhir abad ke-19 yang kemudian menjadi fenomena gelombang migrasi di 

Jember yang merupakan akibat dari banyaknya perkebunan tembakau yang 

muncul di daerah Jember pada waktu itu.
60

 Kemunculan perkebunan-perkebunan 

serta dibangunnya infrastrukur di Jember setelahnya ternyata telah mengundang 

sekelompok masyarakat tertentu untuk datang ke Jember. Hal ini dikarenakan 

                                                             
60 Edy Burhan Arifin, 2006, “Migrasi Orang Madura..., Loc. Cit. 
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banyaknya kesempatan untuk memperoleh uang dimana lapangan pekerjaan di 

Jember terbuka lebar, baik itu sebagai pekerja di perkebunan tembakau ataupun 

pada proyek pembangunan jalan darat dan kereta api. 

Jawa dan Madura adalah dua kelompok etnis mayoritas yang ada di 

Jember. Dapat dikatakan kemudian apabila bahasa Jawa dan bahasa Madura 

adalah bahasa daerah yang umum digunakan di Jember. Secara kelompok besar, 

orang Jawa berada di wilayah Jember bagian barat dan selatan dan orang Madura 

menduduki wilayah Jember utara dan timur. Sementara itu, untuk Jember bagian 

tengah merupakan wilayah dimana antara penduduk Madura dan Jawa bercampur 

menjadi satu. Komposisi migran Jawa dan migran Madura berimbang di wilayah 

Jember tengah ini, sehingga kuantitas penutur bahasa Jawa dan bahasa Madura 

pun dikatakan hampir sama. Akibat kondisi inilah, muncul budaya baru hasil 

perpaduan antara budaya Jawa dengan budaya Madura.
61

 

Konsep Pandhalungan secara etimologis berasal dari kata dalung yang 

berarti dulang besar yang terbuat dari logam.
62

 Sementara secara simbolik, arti 

dari Pandhalungan adalah gambaran wilayah yang menampung beragam 

kelompok etnis dengan latar belakang budaya yang berbeda yang kemudian 

melahirkan proses hibridisasi budaya.
63

 Hal yang perlu digaris bawahi adalah 

Pandhalungan tidak hanya melahirkan variasi bahasa dimana seorang Madura 

dapat bertutur bahasa Jawa dan sebaliknya, akan tetapi juga pada budaya yang 

                                                             
61 Edy Burhan Arifin, 2006, “Pertumbuhan Kota Jember…, Loc. Cit.  
62 Adenasry Averus Rahman, “Pengaruh Bahasa Madura dan Bahasa Jawa terhadap Bahasa 

Masyarakat Kabupaten Jember”, Makalah dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Bahasa dan 

Sastra III, diakses dari http://s3pbi.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/Adenasry-Avereus-

Rahman.pdf pada tanggal 3 Agustus 2016 pukul 13.24 WIB. 
63 Hibridisasi budaya adalah perubahan kebudayaan yang disebabkan oleh perkawinan campuran 

antara orang asing dengan penduduk setempat. Ibid.  

http://s3pbi.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/Adenasry-Avereus-Rahman.pdf
http://s3pbi.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/Adenasry-Avereus-Rahman.pdf
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lahir akibat percampuran dan perpaduan antara budaya Jawa dan budaya Madura 

dimana diantara keduanya tidak ada yang dominan, sehingga tidak ada yang 

benar-benar Jawa atau benar-benar Madura. 

Pandhalungan lahir sejak terjadinya percampuran budaya di Jember 

tengah. Namun demikian, kontruksi identitas Jember sebagai “Kota 

Pandhalungan” dibentuk oleh pemerintah daerah karena keinginannya 

mengangkat budaya asli Jember yang sebelumnya belum pernah muncul ke 

permukaan. Keinginan tersebut muncul ketika Jember dianggap sebagai daerah 

yang tidak memiliki kekuatan tradisi budaya yang kuat dikarenakan sebagian 

besar penduduknya adalah pendatang. Pemerintah menyadari bahwa kekuatan 

budaya daerah harus terus ditingkatkan karena memiliki potensi yang besar. Hal 

tersebutlah yang kemudian mendasari dibuatnya brand untuk Pandhalungan. 

Dalam upaya untuk meningkatkan brand ini, sejumlah festival 

Pandhalungan juga sering digelar yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah 

melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember. Tujuan utamanya 

adalah untuk memperkenalkan budaya Pandhalungan ke masyarakat luas. 

Pemerintah juga mentargetkan dengan adanya festival Pandhalungan tersebut 

akan terjadi peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke 

Jember 
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2.3 Kebutuhan Brand Baru untuk Jember 

Memasarkan sebuah kota atau daerah saat ini telah menjadi suatu hal yang 

banyak dibicarakan, sangat dinamis, dan kompetitif. Kota menyadari bahwa 

adanya brand strategy akan memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi 

perkembangan kota itu sendiri. Banyak hal yang dapat diangkat menjadi brand, 

mulai dari keuntungan letak geografis hingga potensi demografinya. Brand 

tersebutlah yang kemudian akan tertanam dalam benak masyarakat sehingga 

mencerminkan tingkat perbedaan yang tinggi dari kompetitor.
64

 

Branding tidak dapat dilepaskan dari adanya identitas, sementara itu 

identitas adalah hasil dari sebuah konstruksi. Dalam hal ini, identitas tersebut 

merupakan sebuah proses interaksi yang tidak hanya dipengaruhi oleh peristiwa, 

aksi, dan konsekuensi masa lalu, tetapi juga dipengaruhi bagaimana sebuah 

peristiwa atau aksi tersebut diinterpretasikan secara retroaktif.
65

 Terkait hal ini, 

Jember telah mengalami beberapa kali dalam mem-branding identitasnya. Hal 

tersebut tentunya tidak terjadi begitu saja. Terdapat konteks ruang dan waktu pada 

saat itu yang membuat dan mempengaruhi terciptapnya brand. Hal yang tidak 

dipungkiri adalah konstruksi tersebut dibangun dan berakar sesuai dengan ruang 

waktu masyarakat Jember pada saat itu. 

“Jember Kota Tembakau” dibangun ketika perkebunan tembakau tumbuh 

pesat di Jember. Branding sebagai kota tembakau pada awalnya dilakukan oleh 

                                                             
64 Tony Yeshin, 2004, Integrated Marketing Communication: The Holistic Approach, Oxford: 

Elseiver Butterworth-Heinemann, hal. 38, dikutip oleh Fitri Murfianti, 2010,”Membangun City 

Branding Melalui Solo Batik Carnival”, Jurnal Acintya, Vol. 2, No. 1, Juni, diakses dari 

http://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/acintya/article/viewFile/223/197 pada tanggal 15 Juni 2015 

pukul 12.10 WIB. 
65 Fitri Murfianti, Ibid. 

http://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/acintya/article/viewFile/223/197
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para pengusaha yang ingin memperkenalkan sekaligus menyebar luaskan 

tembakau Jember di pasaran. Tembakau memang telah menjadi potensi yang luar 

biasa yang membawa perkembangan Jember. Inilah kemudian yang mendasari 

klaim pemerintah daerah bahwa Jember sebagai daerah satu-satunya penghasil 

tembakau terbaik. Agar image Jember sebagai kota tembakau tersebut lebih 

tertanam pada masyarakat, pemerintah selanjutnya membakukan daun tembakau 

sebagai logo kabupaten Jember. 

Branding ini memberikan keuntungan yang berarti kepada masyarakat 

Jember, khususnya adalah mereka yang menjadi petani tembakau dan para 

pengusaha tembakau. Dengan kata lain, “Kota Tembakau” berdampak pada 

perkebunan tembakau yang tidak pernah mati. Permasalahan yang muncul 

kemudian adalah identitas tersebut merugikan bagi masyarakat Jember lainnya 

yang tidak memiliki klaim. Hal yang perlu disadari adalah tidak semua 

masyarakat Jember menggantungkan kehidupannya pada tembakau. Sektor 

perkebunan, terlebih tembakau, berkembang pesat tetapi untuk sektor-sektor 

lainnya nyatanya tidak. Hal lainnya adalah brand ini tidak akan menjual Jember 

ketika tembakau tidak hanya dapat dijumpai di Jember saja, terlebih bila kualitas 

tembakau Jember kalah saing dengan tembakau dari daerah lain. Meskipun 

pemerintah telah menginisiasi pembuatan tari daerah yang menggambarkan 

tembakau Jember untuk medukung brand ini, akan tetapi juga gagal populer 

karena minimnya respon dari masyarakat Jember sendiri.
66

 

                                                             
66 Farah Adibah, Loc.Cit. 



45 
 

Kondisi yang demikian juga terjadi pada branding “Jember Kota Santri”. 

Branding ini sebenarnya memberikan citra yang positif pada kehidupan sosial di 

Jember serta mendorong Jember untuk tampil sebagai daerah pusat pendidikan 

berbasis agama Islam. Akan tetapi hal yang disayangkan adalah ketika pondok 

pesantren juga bermunculan di daerah lain dan bahkan daerah tersebut juga 

mengangkat brand yang sama. Misalnya seperti Jombang yang juga merupakan 

salah satu kabupaten di Jawa Timur juga mengkonstruksi brand sebagai kota 

santri. Ketika brand yang sama persis tersebut diangkat dan dijadikan sebagai 

nilai jual maka akan sangat susah untuk menciptakan image kepada masyarakat. 

Image masyarakat sekitar Jombang, seperti Nganjuk, Lamongan, dan Kediri, 

terhadap Jombang adalah kota santri dan image tersebut sangat kecil 

kemungkinannya terbentuk bagi Jember. Begitu pula sebaliknya apabila 

diterapkan pada masyarakat sekitar Jember untuk image Jombang. 

Dalam konteks Jember sendiri, berakhirnya masa kepemimpinan Abdul 

Hadi sebagai bupati Jember juga membawa dampak terhadap image Jember 

sebagai kota santri. Trilogi pembangunan yang merupakan faktor pendorong 

terciptanya Jember yang religius tidak sepenuhnya sukses diterapkan setelah 

Jember pasca Abdul Hadi. Hal tersebut memang sangat dipengaruhi dari faktor 

kepemimpinan seseorang. 

Kebutuhan untuk memiliki brand identity yang membanggakan memang 

menjadi kebutuhan ketika orang-orang Jember keluar dan memperkenalkan 

Jember kepada orang lain. Sesuatu akan dianggap khas dan unik ketika tidak 

dijumpai di daerah lain. Inilah kemudian yang mendasari pemerintah daerah 
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Jember untuk mengkontruksi identitas Jember sebagai kota Pandhalungan. 

Pandhalungan lahir akibat percampuran budaya yang terjadi di Jember bagian 

tengah. Pandhalungan sengaja diangkat kepermukaan karena sebagai simbol 

budaya Jember. Pemerintah mengharapkan dengan brand ini Jember dapat dikenal 

luas. 

Pandhalungan memang lahir di Jember, tetapi untuk menciptakan image 

ini nyatanya belum memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Penelitian 

terhadap Pandhalungan lebih sering membahas pada munculnya bahasa 

Pandhalungan, percampuran antara Jawa dan Madura. Dalam konteks masyarakat 

awam sendiri, yang disebut Pandhalungan adalah ketika orang Jawa mampu 

berbicara bahasa Madura dan sebaliknya. Ada benarnya jika Pandhalungan 

dijadikan brand karena memiliki nilai kekhasan dan unik, akan tetapi hal ini tidak 

mencerminkan budaya Jember secara keseluruhan. Budaya yang berkembang di 

Jember utara adalah budaya Madura sementara Jember selatan adalah budaya 

Jawa. Sehingga ketika ditanya tentang Pandhalungan, penduduk Jember utara dan 

selatan akan menunjuk pada kawasan Jember tengah. Sehingga kelemahan utama 

dari brand ini adalah tidak merepresentasikan Jember secara keseluruhan. Hal 

inilah yang pada dasarnya mempengaruhi kurang populernya branding Jember 

sebagai kota Pandhalungan. 

Merujuk pada hakikat tujuan penciptaan brand kota adalah agar kota 

mendapatkan kepercayaan pada aspek tertentu melalui sebuah citra yang pada 

akhirnya akan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi kota. Secara 

garis besar, gagal populernya branding Jember dikarenakan antara pihak 
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pemerintah maupun pihak yang memiliki kepentingan tidak ada konsisten untuk 

mengkomunikasikan dan menunjukkan maksud dari brand tersebut. Akibatnya 

adalah muncul kebingungan dalam masyarakat terhadap brand tersebut. 

Kebingunan ini diperparah dengan minimnya kemampuan untuk menawarkan 

brand tersebut sebagai sesuatu yang unik dan berbeda serta mengkristalisasinya 

sebagai bentuk identitas yang kuat dalam persepsi masyarakat sehingga tidak 

terbentuk image yang positif pada brand tersebut. 

Branding untuk Jember memang diperlukan ketika brand-brand yang 

sebelumnya tidak mampu lagi diterapkan sesuai dengan perkembangan Jember. 

Hal tersebut mengingat bahwa dalam membangun brand yang kuat harus 

memperhatikan kehidupan sosial masyarakat. Artinya adalah ketika kehidupan 

sosial masyarakat dan budaya Jember terus berkembang maka branding Jember 

haruslah mempunyai fondasi kuat atas perkembangan tersebut.  


