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BAB III 

STRATEGI PENINGKATAN BRAND IMAGE JEMBER SEBAGAI 

WORLD FASHION CARNAVAL CITY 

 

Kebutuhan branding Jember pada dasarnya muncul ke permukaan sejak 

Jember merasa tertantang untuk memiliki brand yang kuat di tengah persaingan 

antar kota sedang terjadi. Tidak sedikit dari orang-orang Jember yang apabila 

bepergian ataupun untuk merantau ke luar Jember 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. Branding 

Jember yang pernah dimunculkan sebelumnya, yaitu Jember Kota Tembakau, 

pada akhirnya menjadi lemah ketika berada dalam konteks ruang dan waktu. 

Demikian juga dengan branding Jember sebagai Kota Santri serta Jember sebagai 

Kota Pandhalungan. 

Dalam suasana yang demikian tersebut, di Jember muncul sebuah event 

karnaval yang mampu menjaring perhatian publik untuk datang menyaksikannya. 

Dengan mengambil nama “Jember Fashion Carnaval”, kemunculan karnaval 

tersebut pada era otonomi daerah memberikan peluang tersendiri untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki dimana potensi-potensi tersebut belum 

diangkat oleh daerah lain.
67

 Pada dasarnya branding Jember sebagai Kota Fashion 

Karnaval Dunia sendiri terbentuk setelah adanya JFC di Jember. Konsep brand 

                                                             
67 Visi dan Misi JFC, diakses dari http://www.jemberfashioncarnaval.com/main.php?com=visimisi 

pada tanggal 1 April 2015 pukul 09.27 WIB. 

http://www.jemberfashioncarnaval.com/main.php?com=visimisi
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yang ditawarkan JFC yang sesuai dengan arus globalisasi dimana telah 

memberikan 3 arus besar dunia meliputi food, fun, dan fashion
68

 akhirnya disadari 

oleh pemerintah daerah sebagai brand unggulan Jember. 

Pada bab 3 ini secara garis besar akan banyak membahas terkait strategi 

branding Jember sebagai Kota Fashion Karnaval Dunia. Dimulai dari sub bab 

pertama yang berisi tentang penjelasan latar belakang JFC, dilanjutkan dengan 

strategi Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan branding tersebut di 

sub bab ke dua, serta dampak dari strategi peningkatan branding Jember sebagai 

Kota Fashion Karnaval Dunia akan dipaparkan pada sub bab ke tiga. 

 

3.1 Latar Belakang Jember Fashion Carnaval (JFC) 

Jember Fashion Carnaval atau JFC merupakan sebuah pertunjukan 

karnaval yang digelar di Jember setiap tahunnya. Tidak seperti karnaval lainnya 

yang ada di Indonesia, JFC adalah karnaval yang menggabungkan dua ikon dunia 

sekaligus, yaitu fashion dan karnaval. Setiap kostum yang ditampilkan pada JFC 

mengambil tema-tema tertentu sesuai dengan trend dan isu dunia yang sedang 

berkembang dan merupakan hasil rancangan peserta JFC itu sendiri. Pengambilan 

konsep fashion carnaval akhirnya juga mempengaruhi JFC untuk menghadirkan 

catwalk terpanjang di dunia, yaitu berupa jalan-jalan protokol di Kota Jember 

sepanjang 3,6 km sebagai arena pertunjukkan, yaitu dari depan kantor Pemerintah 

                                                             
68 Istiqlailah Dian Cahyani, Loc. Cit. 
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Kabupaten Jember di Jalan Sudarman hingga Gedung Olahraga PKPSO di Jalan 

Gajah Mada.
69

 

Suatu hal yang menarik dari JFC adalah setelah kesuksesannya di tahun 

pertama penyelenggaraan, JFC terus berkembang pesat dan mampu menjadi 

sebuah fenomena budaya baru di Jember. Secara visual JFC merupakan sebuah 

seni pertunjukkan berbentuk karnaval atau pawai, akan tetapi dalam perspektif 

dunia kreativitas budaya, JFC merupakan fashion karnaval pertama di Indonesia.
70

 

JFC juga menjadi seni pertunjukan modern yang menampilkan hasil kreativitas 

mendesain busana yang kemudian disajikan secara teatrikal dengan didukung oleh 

berbagai elemen pendukung pertunjukkan, yaitu tema, karakter, tokoh, gerak tari, 

dan musik dalam bentuk marching band.
71

 Semua elemen tersebut pada akhirnya 

menjadi nilai yang khas sekaligus sebagai identitas JFC yang membedakan 

dengan karnaval-karnaval lainnya di Indonesia. 

 

3.1.1 Ide Terbentuknya Jember Fashion Carnaval (JFC) 

Dewasa ini JFC telah memasuki pergelaran ke 15. Apabila dirunut sejak 

awal kemunculannya tidak akan diduga bahwa JFC akan berkembang sebesar 

seperti saat ini. Ide JFC pertama kali datang dari sebuah rumah mode di kawasan 

Perumahan Gunung Batu Permai Jember bernama Dynand Fariz International 

                                                             
69 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. 
70 Raudlatul Jannah, Loc.Cit. 
71 Diakses dari http://digilib.uinsby.ac.id/6037/6/Bab%203.pdf pada tanggal 3 Agustus 2016 pukul 

13.24 WIB. 

http://labsosio.org/data/documents/vol._17,_no._2,_juli_2012.pdf
http://digilib.uinsby.ac.id/6037/6/Bab%203.pdf
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High Fashion Center. Sesuai dengan namanya, rumah mode ini didirikan oleh 

Dynand Fariz pada tahun 1998. Dynand Fariz sendiri adalah seorang fashion 

designer asli Jember. Sebelum pendirian rumah mode itu, Dynand Fariz sempat 

mendalami dunia mode di Paris, sehingga rumah mode miliknya di Jember 

banyak mengambil konsep desain seperti rumah-rumah mode Eropa.
72

 

Pada tahun 2001 Dynand Fariz menggagas diadakannya kegiatan pekan 

mode untuk semua karyawan yang bekerja di rumah mode miliknya. Hal tersebut 

dianggapnya wajar karena apabila mengikuti gaya rumah mode Eropa maka 

mengadakan pekan mode adalah tradisi. Selama satu minggu semua karyawan 

diminta Dynand Fariz untuk merancang busana yang sedang menjadi trend 

sekaligus memakainya. Kegiatan ini pada akhirnya sukses dan terus diadakan 

untuk selanjutnya. Hal yang kemudian mereka rasakan adalah kesia-siaan apabila 

busana yang telah mereka rancang tersebut hanya dipakai saat di kantor dan 

dinikmati oleh kalangan sendiri. Dari sinilah timbul keinginan untuk 

mempertontonkan busananya ke khalayak umum.
73

 

Menanggapi kondisi yang demikian tersebut, Dynand Fariz akhirnya 

menindak lanjutinya dengan menggagas adanya pekan mode dengan berkeliling 

disekitar lingkungan perumahan Gunung Batu Permai Jember, sembari juga untuk 

meperkenalkan rumah mode miliknya kepada masyarakat. Seperti yang 

dinyatakan oleh Suyanto
74

 “…akhirnya kita coba memakai kostum tersebut 

                                                             
72 Raudlatul Jannah, Loc.Cit. 
73

 Winardyasto, 2014,”Jember Fashion Carnaval Berawal dari Karnaval Kampung”, Jember Kita, 

Edisi V, hal. 15. 
74 Suyanto adalah kakak pertama Dynand Fariz yang juga terlibat dalam pendirian rumah mode 

Dynand Fariz International High Fashion Center. Sebagian modal pembangunan rumah mode 

tersebut Dynand Fariz peroleh dari Suyanto. Meskipun demikian, sampai sekarang Suyanto terlibat 
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dijalan, mulanya dari jalan belakang bangunan ini keliling sampai Jalan 

Trunojoyo, akhirnya lama-lama ketagihan…”.
75

 Tidak sedikit dari warga sekitar 

yang antusias melihat kegiatan ini, oleh karena itulah rute yang awalnya hanya 

terbatas pada jalan-jalan kampung sekitar tempat rumah mode itu berdiri 

selanjutnya diperluas, bahkan pada tahun 2002 untuk pertama kalinya mereka 

berparade berkeliling di alun-alun Jember.
76 

Aksi Dynand Fariz bersama karyawannya di alun-alun tidak disangka 

dapat mengundang antusiasme masyarakat yang lebih besar dari sebelumnya. 

Rumah mode Dynand Fariz pun kian populer dengan adanya pekan mode keliling 

tersebut. Hal inilah yang kemudian mendorong mereka untuk membuat suatu 

pertunjukkan yang lebih terencana dengan konsep yang lebih matang. Beberapa 

evaluasi pun dilakukan Dynand Fariz bersama dengan para karyawan. Barulah 

kemudian muncul ide untuk menggagas adanya sebuah event fashion show dengan 

kemasan karnaval yang dipersiapkan secara profesional dan diberi nama Jember 

Fashion Carnaval (JFC).
77

 

 

3.1.2 Jember Fashion Carnaval (JFC) Pada Masa Awal Pergelaran 

Pada dasarnya Jember Fashion Carnaval (JFC) adalah pertunjukan 

fashion yang sengaja diusung dengan konsep karnaval. Pengusungan konsep 

                                                                                                                                                                       
aktif dalam setiap kegiatan JFC, bahkan dalam JFC sendiri ia memegang peranan sebagai 

Pengawas. 
75 Raudlatul Jannah, Loc.Cit. 
76

 Letak alun-alun Jember tepat didepan kantor Pemerintah Kabupaten Jember. Akibatnya tidak 

sedikit dari masyarakat yang mengira bahwa apa yang dilakukan Dynand Fariz bersama para 

karyawan adalah sebuah bentuk demonstrasi kepada pemerintah. Bahkan diberitakan dalam Jawa 

Pos Radar Bromo dengan judul “Dikira Demo Ternyata Karnaval”, dikutip oleh Ibid. 
77

 Ibid. 
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karnaval ini memang didasari oleh kemampuan Dynand Fariz dalam membaca 

peluang dimana mengembangkan karnaval sebagai karya tentu akan menyedot 

perhatian massa.
78

 Memang tidak dapat dipungkiri bahwa karnaval adalah salah 

satu event yang dapat menarik masa yang banyak dan dapat dinikmati oleh 

berbagai kalangan. Perpaduan antara fashion dengan karnaval pada JFC tentunya 

menjadi nilai tersendiri yang kemudian membedakan JFC dengan karnaval-

karnaval lainnya.
79

 

Lahir dari sebuah rumah mode yang terilhami gaya Eropa Perancis, maka 

JFC juga tidak jauh dari hal-hal tersebut. Apabila dilihat dari Bahasa Inggris, 

seharusnya kata “carnival” yang dipakai untuk JFC, namun karena mengusung 

konsep Perancis, kata “carnaval” yang akhirnya dipilih. Penggunaan istilah-istilah 

Perancis juga terlihat dari adanya penamaan “devile”. Devile dalam JFC 

digunakan untuk menyebut kelompok, misalnya devile tsunami berarti untuk 

menyebut mereka yang membawakan baju-baju dengan tema gelombang tsunami. 

Masalah yang cukup pelik yang dijumpai ketika awal perjalanan JFC 

adalah rekruitmen anggota.
80

 Dapat dikatakan bahwa suatu karnaval akan mampu 

mendatangkan banyak orang untuk menonton jika jumlah yang ikut karnaval juga 

banyak. Inilah kemudian JFC memerlukan anggota yang tidak hanya terdiri dari 

karyawan-karyawan Dynand Fariz. Faktor utama yang menyebabkan susahnya 

rekruitmen anggota adalah adanya persepsi dari masyarakat yang cenderung 

                                                             
78 Wawancara dengan David Susilo, Divisi Riset dan Pengembangan JFC, pada tanggal 15 

Desember 2016. 
79

 Pengusungan konsep fashion dan karnaval ini pada akhirnya juga mendorong rumah mode 

Dynand Fariz untuk merancang kostum-kostum karnaval yang sesuai dengan kondisi fashion dunia 

yang sedang menjadi trend. Agar dapat lebih menarik perhatian masa, kostum karnaval pun 

dirancang sangat detail, unik, serta “besar”. 
80 Istiqlailah Dian Cahyani, Loc.Cit. 
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negatif pada JFC, misalnya adanya anggapan bahwa untuk membuat kostum JFC 

diperlukan biaya yang mahal, alat dan bahan yang sulit untuk diperoleh, dan 

mengikuti JFC akan menghabiskan waktu yang banyak.
81 

Penerimaan masyarakat yang demikian tersebut wajar adanya, melihat JFC 

adalah sesuatu yang baru di Jember. Representasi Jember bukanlah daerah dengan 

mengedepakan dunia fashion dengan ketersediaan yang lengkap. Selain itu, untuk 

membuat satu kostum JFC tentu bagi beberapa orang dirasa sulit dan pasti akan 

membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu 

diadakanlah road show ke berbagai sekolah untuk mensosialisasikan JFC. 

“…selain menggandeng salon, kita juga sosialisasi ke sekolah-sekolah, 

target utamanya anak-anak SMK yang ambil jurusan tata busana. Disitu 

meraka kita ajarin merancang baju. Kita juga bawa contoh yang sudah 

dibuat plus diperagakan sama model kita. Jadi mereka semakin 

tertarik…”
82

 
 

JFC untuk pertama kalinya digelar pada tanggal 1 Januari 2003. Penetapan 

tanggal tersebut telah disengaja, mengingat pada hari tanggal tersebut bertepatan 

dengan hari jadi Kabupaten Jember. Dynand Fariz beranggapan bahwa pada 

tanggal tersebut adalah moment yang pas untuk memperkenalkan JFC pada 

masyarakat Jember yang lebih luas, termasuk kepada pemerintah daerah.
83

 Sesuai 

dengan apa yang diprediksikan, pergelaran perdana JFC ini tidak hanya mampu 

menarik perhatian masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember pun juga 

menyambut positif atas pelaksanaan fashion karnaval tersebut. Oleh karena itu, di 

                                                             
81 Ibid. 
82 Raudlatul Jannah, Loc.Cit. 
83 Ibid. 
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tahun yang sama pula JFC 2 digelar bersamaan dengan agenda gerak jalan 

TAJEMTRA
84

 pada bulan Agustus. 

Pada perkembangannya JFC terus berusaha mencari bentuk yang terbaik. 

Berbagai evaluasi dan riset pun dilakukan oleh Dynand Fariz dan kawan-kawan 

agar JFC nantinya bisa diterima oleh masyarakat. Rekruitmen peserta yang pada 

awalnya terbatas pada kalangan designer, model, dan siswa-siswi tata busana, 

untuk selanjutnya pun diperluas. Mereka tidak membatasi latar belakang peserta 

JFC. Program in house training mulai diadakan oleh JFC, yaitu pembelajaran bagi 

peserta JFC yang terdiri dari merancang busana, make up, hingga berlatih fashion 

runway.
85

 Progam JFC inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong 

meningkatnya kreatifitas mendesain di kalangan masyarakat Jember. Sementara 

itu, peningkatan juga terjadi pada struktur kelembagaan JFC. Hal ini terlihat dari 

terbentuknya Jember Fashion Carnaval Council (JFCC) pada tahun 2004 sebagai 

lembaga yang memegang JFC.
86

 Dengan adanya JFCC ini diharapkan bahwa 

perkembangan JFC nantinya akan semakin terorganisir. 

Kedinamisan tema yang diangkat juga menjadi tanda perkembangan 

lainnya yang ada di JFC. Pada setiap tahunnya, selalu ada tema-tema baru dan 

                                                             
84 TAJEMTRA merupakan kepanjangan dari Tanggul Jember Tradisional, yaitu sebuah agenda 

gerak jalan yang digelar oleh pemerintah daerah Jember setiap tahunnya. Gerak jalan tersebut 

dimulai dari alun-alun Kota Jember hingga alun-alun Kecamatan Tanggul atau sebaliknya dengan 

panjang rute sekitar 30 km. Peserta TAJEMTRA melibatkan semua lapisan masyarakat, dimana 

setiap peserta akan dibagi dalam perorangan maupun kelompok.  
85 Program in house training pada dasarnya merupakan salah satu program dalam konsep 4E yang 

dikembangkan oleh JFC. Konsep 4E tersebut meliputi education, entertainment, exhibition, dan 
economic benefit, diakses dari Indonesia Brand Forum, 2015, “Jember Fashion Carnaval: Global 

Event Branding”, diakses dari http://indonesiabrandforum.com/wp-content/uploads/2015/05/IBF-

2015-Jember-Fashion-Carnaval.pdf pada tanggal 27 Mei 2015 pukul 16.52 WIB.  
86

 JFCC adalah lembaga nirlaba yang beranggotakan mereka yang perduli pada event ini dan 

memikirkan pengembangan JFC ke depan yang dikelola secara professional dan transparaan dan 

diaudit oleh lembaga yang berwenang, diakses dari  

http://www.jemberfashioncarnaval.com/main.php?com=about pada tanggal 6 Oktober 2015 pukul 

17.25 WIB. 

http://indonesiabrandforum.com/wp-content/uploads/2015/05/IBF-2015-Jember-Fashion-Carnaval.pdf
http://indonesiabrandforum.com/wp-content/uploads/2015/05/IBF-2015-Jember-Fashion-Carnaval.pdf
http://www.jemberfashioncarnaval.com/main.php?com=about
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berbeda yang kemudian diterjemahkan melalui devile. Devile-devile tersebut tidak 

hanya mempresentasikan busana-busana tema budaya dalam negeri, melainkan 

juga budaya luar negeri serta isu ataupun fenomena-fenomena alam yang sedang 

terjadi. Seperti contoh Devile Archipelago yang mewakili keanekaragaman 

budaya Indonesia, Devile Ikebana yang memperlihatkan seni merangkai bunga 

dari Jepang, ataupun Devile Tsunami yang sengaja diangkat JFC untuk 

mengenang kembali peristiwa tsunami di Aceh. Kedinamisan tema dan devile 

tersebut pada dasarnya semakin menegaskan bahwa JFC bukanlah sekedar 

karnaval yang mampu menarik ribuan penonton tetapi juga memberikan wawasan 

tersendiri bagi setiap orang yang melihatnya. 

Sementara itu, kemajuan lain juga dirasakan ketika media mulai masuk 

dan meng-expose JFC. Hal ini bermula ketika road show pertama JFC di 

Exhibition Bali Fashion Week. Dibukanya pameran pada event tersebut 

dimanfaatkan benar oleh JFC untuk memperkenalkan keberadaannya ke publik 

yang lebih luas yang tidak hanya tinggal di Jember.
87

 Hasilnya adalah pada tahun 

2005 pergelaran JFC 4 berhasil membawa media untuk meliput JFC. Reuters 

adalah media yang pertama kali memberitakan JFC. Berlatar belakang media 

asing maka dapat dikatakan bahwa pemberitaan Reuters atas JFC 4 menjadi 

pukulan bagi media nasional yang tidak meng-expose keberadaan JFC, meskipun 

sebelumnya media lokal sudah terlebih dulu memberitakannya. Sehingga sejak 

                                                             
87 Pada saat itu stand JFC dibuat berbeda dari stand-stand peserta lain. JFC tidak hanya memajang 

hasil rancangan busana, melainkan juga menampilkan foto-foto dan video seputar kegiatannya di 

Jember. Hal tersebutlah yang kemudian mengundang perhatian media yang hadir pada Bali 

Fashion Week. Raudlatul Jannah, Loc.Cit. 
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JFC 5 tahun 2006 banyak media yang berdatangan datang ke Jember sekedar 

untuk meliput kegiatan JFC.
88

 

Tentu menjadi penting bagi JFC untuk menjalin hubungan baik dengan 

media. Pemberitaan oleh media memberikan news value yang akhirnya 

menjadikan JFC semakin populer dan diketahui keberadaannya oleh masyarakat 

luas. Terlebih pemberitaan media tersebut dapat dikatakan masif. Oleh karena itu, 

JFC memberikan keleluasan media untuk menulis hal apa saja terkait kegiatan 

JFC, baik itu dari latar belakang JFC, kostum-kostum JFC, dan segala macam 

topik mengenai peserta, tema, ataupun Jember sekaligus. Kemudahan informan 

juga diberikan oleh JFC guna mempermudah penggalian informasi oleh media.
89

 

Bagi JFC, hal terpenting untuk menjaga keharmonisan itu adalah menolak segala 

bentuk tawaran iklan yang pada akhirnya akan membuat JFC menjadi komersial, 

dengan kata lain JFC selalu menyebut dirinya sebagai sebuah event sosial. Hal ini 

dipertegas dengan pernyataan dari David Susilo: 

“…kenapa media senang sama kita? karena kita tidak mau membranding 

siapapun. Bayangkan jika backdrop JFC dipenuhi logo sponsor, terus ada 

media yang meliput sementara banyak logo dibelakang, kan nanti iklan 

masuk. Nah, ini yang kita hindari, sehingga kita lebih senang jika JFC 

adalah event sosial …”
90 

 

JFC sebagai event sosial dijelaskan lebih lanjut bahwa kehadiran JFC 

merupakan bentuk dari kepedulian bersama dalam memajukan Jember melalui 

sebuah karnaval. Berlatar belakang dengan mengangkat nilai-nilai budaya yang 

kemudian dipadukan dengan keunggulan ide dan gagasan, JFC kemudian menjadi 

                                                             
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Wawancara dengan David Susilo, Divisi Riset dan Pengembangan JFC, pada tanggal 15 

Desember 2016. 
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salah satu bentuk destinasi wisata terbarukan. Dari sinilah diharapkan bahwa 

kehadiran JFC akan memberikan multiple effect. Berikut akan digambarkan 

filosofi JFC terkait dengan pengembangan ekonomi sosial melalu bagan: 

Skema 3.1 Filosofi JFC dalam Kaitan Ekonomi Sosial 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil wawancara dengan David Susilo, Divisi Riset dan Pengembangan JFC, pada 

tanggal 15 Desember 2016 

 

Berbagai pembenahan yang ada di JFC pada dasarnya untuk mendorong 

tercapainya visi utama yang di bawa JFC untuk menjadikan Jember sebagai kota 

wisata mode pertama di Indonesia dan bahkan dunia.  Meskipun bermula dari 

sebuah ide untuk berparade busana keliling kampung, perpaduan antara fashion 

dan karnaval serta ditambah dengan konsep global, modern, dan internasional 

yang sesuai dengan arus globalisasi diyakini akan menjadi kekuatan utama JFC 

yang mampu mempertahankan dirinya di tengah persaingan. 
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3.2 Branding Jember sebagai World Fashion Carnaval City 

Simon Anholt menjelaskan bahwa branding merupakan proses mendesain, 

merencanakan, dan mengkomunikasikan nama dan identitas dengan tujuan untuk 

membangun atau mengelola reputasi.
91

 Branding merupakan proses deliberasi 

memilih dan menghubungkan sejumlah atribut dari suatu identitas karena 

diasumsikan akan memberikan nilai tambah pada produk atau jasa.
92

 Dari sini 

dapat dilihat bahwa branding terkait erat dengan identitas. Maka apabila bicara 

dalam konteks kota, brand yang dimiliki oleh kota tersebut sangatlah bergantung 

pada identitas kota itu sendiri. 

Ketika kompetisi antar kota terjadi, setiap kota akan berupaya mencari 

keunikan-keunikan identitas yang membuat berbeda dengan kota lainnya. Realita 

yang ada adalah identitas Jember yang sudah ada belum memiliki nilai yang kuat 

untuk dijadikan brand, sehingga Jember memerlukan identitas yang lebih kuat 

yang tidak mudah ditiru oleh daerah lain. Dalam kondisi yang demikian, 

kehadiran JFC hadir dengan beberapa keunggulan apabila diangkat menjadi 

sebuah identitas. Terlebih adanya fakta yang memperlihatkan bahwa kekuatan 

sebuah ekonomi bukanlah menjadi satu-satunya keunggulan dalam bersaing, 

melainkan adalah kapital budaya.
93

 Budaya menjadi sebuah keunggulan bersaing 

yang tidak mudah untuk ditiru, dan JFC adalah sebuah event yang berlatar 

belakang budaya yang dipadukan dengan konsep sesuai perkembangan arus 

globalisasi. 

                                                             
91 Simon Anholt, 2006, Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities, and 

Regions, London: Palgrave Macmillan, hal. 5, dikutip oleh Fitri Murfiani, Loc.Cit. 
92 Fitri Murfiani, Loc.Cit. 
93 Ibid. 
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Hal yang perlu digaris bawahi adalah identitas kota tidak semudah itu 

untuk dibentuk meskipun JFC memiliki beberapa keunggulan potensi. Sebuah 

identitas kota mewakili roh dari kota, yaitu masyarakat sebagai penduduk kota 

dan kondisi fisik dari kota itu sendiri. Hal pertama ketika JFC digunakan sebagai 

brand yang mewakili identitas Jember, maka perlu adanya identifikasi kesesuaian 

brand itu sendiri. JFC akan menjadi elemen visual yang mempresentasikan seperti 

apa Jember itu terlihat dan bagaimana Jember menampakkan citranya. Artinya 

JFC harus mampu masuk ke dalam wilayah sosial budaya Jember, sehingga 

apabila memang JFC benar-benar dapat menegosiasi identitas Jember tersebut 

pada akhirnya akan ada semacam pergeseran kontruksi identitas.
94 

Masuknya JFC ke wilayah sosial budaya Jember dapat dimaklumi 

mengingat Jember terlihat agak sulit untuk menemukan budaya-budaya aslinya. 

Apabila ditelusuri dari sejarah Jember sendiri, masuknya JFC ke wilayah sosial 

budaya Jember adalah sangat memungkinkan mengingat komposisi masyarakat 

Jember merupakan pendatang yang kemudian bercampur dan membentuk budaya 

baru yang disebut dengan Pandhalungan. Budaya Pandhalungan sendiri akhirnya 

berproses untuk bercampur dengan multikultural budaya sehingga tidak dapat 

dipungkiri bahwa JFC menjadi identitas Jember yang relatif modern dan relatif 

baru.
95 

Kondisi ini juga didukung dengan pemberitaan oleh media. Meskipun JFC 

hanya digelar satu kali dalam satu tahun, namun pemberitaan media massa terkait 

JFC dan Jember dapat dikatakan masif. Sehingga menggugah pertanyaan 

                                                             
94 Raudlatul Jannah, Loc.Cit. 
95 Ibid. 
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mengenai identitas Jember. Pada perkembangannya, JFC menjadi lebih banyak 

road show ke daerah-daerah lain, dengan membawa nama “Jember” dapat dilihat 

pula sebagai bagian promosi gratis image Jember yang baru, yaitu kota karnaval. 

Dalam penelusuran tentang pendapat orang Jember atas kehadiran JFC, 

pertanyaan tentang JFC yang selalu muncul adalah identitas Jember. Kemudian 

sebagian besar informan menjawab Jember yang baru yang lebih modern. 

Membangun branding Jember melalui JFC dapat diartikan pula 

memanfaatkan  unsur utama JFC yaitu fashion sebagai alat diplomasi dalam 

meningkatkan brand. Artinya fashion digunakan untuk mengkomunikasikan nilai-

nilai tertentu guna mempengaruhi pendapat umum sehingga nantinya akan 

berdampak pada branding yang sedang dilakukan. Realita yang ada bahwa Jember 

merupakan daerah yang terus mengalami proses branding, sementara brand yang 

selanjutnya ditawarkan berkaitan dengan fashion dimana masyarakat Jember yang 

semula adalah sebagai masyarakat agraris yang belum terlalu familiar dengan 

fashion. Hal tersebut memang akan dirasa sulit untuk dilakukan, akan tetapi 

sebuah citra dapat berubah setiap waktu ketika seseorang menerima pesan baru, 

kemudian mengubah pola-pola perilaku yang bersangkutan. Sehingga memang 

adanya diplomasi menjadi penting. 

Pemilihan fashion sebagai salah satu sarana untuk berdiplomasi didasarkan 

pada kenyataan bahwa fashion telah menjadi suatu fenomena komunikatif dan 

kultural. Komunikatif berarti bahwa fashion bukanlah hanya berkaitan dengan 

busana serta asesoris yang mengikutinya, melainkan fashion memiliki nilai 

sebagai media komunikasi yang di dalamnya terdapat pesan-pesan. Sementara 
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kultural berarti bahwa fashion merupakan bentuk dari sebuah budaya. Budaya 

fashion ini juga semakin nampak setelah globalisasi membuat informasi mudah 

didapat, sehingga tiga arus dunia yaitu food, fun, dan fashion dengan begitu 

mudahnya tersebar keseluruh penjuru dunia.
96

 

Dalam konteks JFC, kostum-kostum yang dirancang tidak sembarang 

dibuat begitu saja. Berasal dari sebuah rumah mode, nilai-nilai sebuah fashion 

pada dasarnya selalu diterapkan oleh JFC. c. Apabila dilihat lebih lanjut, hal ini 

nampak pada tema setiap devile JFC. Pada setiap devile tidak pernah ada kostum 

karnaval yang sama sekalipun berada dalam satu tema. Artinya keanekaragaman 

kostum begitu banyak. Hal yang perlu diketahui selanjutnya adalah devile dalam 

JFC selalu mengangkat tema keberagaman kebudayaan Indonesia dan isu-isu yang 

sedang terjadi di dunia. 

Madeleine Albright sebagai salah satu aktor dalam fashion diplomacy 

dimana 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.
97

 Sementara pada JFC pesan-pesan tersebut pada dasarnya 

tercermin dari kostum-kostum dalam setiap devile. 

Devile Archipelago menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia. 

Sejak pergelaran ke 4 tahun 2005, Devile Archipelago ini selalu diangkat oleh JFC 

                                                             
96 Raudlatul Jannah, Loc.Cit. 
97

 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. 
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dimana setiap tahunnya mengangkat budaya daerah yang berbeda. Misalnya 

adalah Archipelago Borneo pada JFC 6 yang memperlihatkan budaya dari 

Kalimantan, Archipelago Papua pada JFC 7 tentang budaya yang berasal dari 

Papua, ataupun Archipelago Ranah Minang pada JFC 8 yang memperkenalkan 

kekayaan budaya Minang. Hal yang perlu diketahui adalah keanekaragaman 

budaya Indonesia tidak hanya diangkat berdasarkan daerah, melainkan juga pada 

sejarah bangsa Indonesia, kondisi alam Indonesia, bahkan juga berdasarkan land 

mark Indonesia, seperti Devile Majapahit, Devile Garuda, Devile Reog, Devile 

Tambora, dan Devile Borobudur. 

JFC pada dasarnya tidak hanya menekankan pada pengangkatan tema-

tema kebudayaan Indonesia. Trend isu-isu dunia juga menjadi salah satu sumber 

ide bagi JFC untuk diangkat sebagai tema devile. Misalnya adalah ketika dunia 

marak diberitakan dengan korban-korban akibat suatu konflik, seperti yang terjadi 

di Suriah dan Rohingnya Myanmar, maka Devile Refugees diangkat oleh JFC, 

atau ketika Aceh selepas dilanda bencana gelombang tsunami, JFC selanjutnya 

menginisiasi pengangkatan Devile Tsunami. Pengangkatan isu-isu sosial seperti 

ini dimaksudkan agar masyarakat yang menonton JFC tidak hanya menikmati dari 

segi kemeriahan sebuah karnaval, namun juga pada memaknai tema yang 

terkandung dalam sebuah kostum. 

Selain pesan-pesan diatas, JFC juga menampilkan devile yang 

mencerminkan keadaan Jember. Misalnya adalah Devile Hortus dimana kostum-

kostum pada devile ini membawa pesan kebangkitan hasil perkebunan. Memang 

tidak dipungkiri bahwa Jember juga terkenal dengan hasil perkebunannya, 
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sehingga dengan dihadirkannya devile ini masyarakat akan semakin tahu dengan 

kekayaan yang dimiliki Jember dari hasil perkebunannya. 

Gambar 3.1 Kostum JFC dalam Devile Majapahit dan Devile Refugees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.jemberfashioncarnaval.com, diolah pada tahun 2016 

  

Tiara Adinda Sari sebagai salah satu talent JFC menjelaskan bahwa di 

dalam setiap kostum dari devile terdapat cerita dan pesan masing-masing. Tiara 

juga menambahkan bahwa ketika dalam membuat kostum-kostum terlebih dulu 

diadakan riset terkait dengan tema dan tokoh yang akan dibawakan.
98

 Dalam 

konteks diplomasi, Tiara sebagai talent JFC yang membawakan kostum JFC 

memiliki peran sebagai aktor dalam diplomasi. Artinya, penting bagi talent JFC 

untuk mengetahui pesan yang akan disampaikan sehingga nilai yang dimaksudkan 

dari pesan tersebut sampai kepada masyarakat. Oleh karena itu, riset menjadi 

                                                             
98 Hasil wawancara dengan Tiara Adinda Sari, talent JFC, pada tanggal 22 September 2016. 

http://www.jemberfashioncarnaval.com/
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penting untuk dilakukan agar kostum yang dirancang sesuai dengan maksud pesan 

yang akan disampaikan nantinya. 

“…seperti tema Garuda tahun ini, kita membawa pesan bahwa sebagai 

bangsa Indonesia kita harus bersatu, kita harus menjadi bangsa yang 

merdeka, kita harus memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Intinya 

masyarakat semakin teredukasi dengan kostum-kostum kita, tidak hanya 

teredukasi dari makna pesannya saja tetapi juga trend karnaval dan 

fahion. JFC tidak hanya karnaval tetapi juga ada sisi fashion. Bahkan kita 

juga menghadirkan make up yang tidak seperti umumnya, perform, tari-

tarian, dan juga teatrikal agar karakter yang dibawa benar-benar 

sampai…”
99

 

 

Berdasarkan pada tema-tema devile yang diangkat dapat diketahui bahwa 

JFC berusaha mengkomunikasikan keanekaragaman kebudayaan lokal Indonesia 

dan isu-isu sosial yang sedang berkembang. Adanya pesan tersebut pada akhirnya 

menjadikan JFC bukan hanya sekedar sebuah event karnaval yang menghadirkan 

kostum-kostum unik, tetapi juga terdapat nilai-nilai lebih yang bisa ditangkap oleh 

masyarakat. Bagi wisatawan asing yang sebelumnya menikmati karnaval dari sisi 

keunikan dan kehebohan, maka setelah datang ke Jember untuk melihat JFC akan 

mengetahui bahwa Indonesia memiliki beragam kebudayaan. Sementera bagi 

wisatawan yang kurang perhatian terhadap isu-isu sosial yang sedang terjadi, 

maka selanjutnya akan lebih teredukasi dan lebih peduli terhadap isu-isu tersebut. 

Diplomasi melalui fashion tersebutlah yang pada akhirnya juga ditangkap 

oleh Pemkab Jember sebagai media dalam meningkatkan strategi branding 

Jember sebagai Kota Fashion Karnaval Dunia. Oleh karena itu mendukung 

keberadaan JFC adalah penting bagi pemerintah daerah. Pengangkatan devile 

yang berbeda setiap tahunnya akan mengunggah rasa penasaran terkait tema 

                                                             
99 Ibid. 
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apalagi yang akan diangkat oleh JFC sehingga wisatawan akan terus berdatangan 

untuk melihat JFC. Dengan demikian persepsi masyarakat akan citra Jember 

sebagai kota karnaval lebih mudah untuk terbentuk. Image inilah yang kemudian 

dicover oleh pemerintah untuk kemudian JFC dijadikan sebuah brand identity 

Jember. 

Skema 3.2 Pembentukan Identitas Jember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah pada tahun 2016 

 

3.3 Strategi Peningkatan Brand Image Jember oleh Pemerintah Kabupaten 

Jember  

Image Jember yang terbentuk setelah hadirnya JFC adalah sebagai kota 

fashion karnaval. Tentu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk terus 

mempertahankan image tersebut. Sebuah karnaval efektif memberikan image 

tertentu pada sebuah daerah apabila mampu mendatangkan pengunjung untuk 

JFC menegosiasi 

pembentukan 

identitas Jember 

sebagi Kota Fashion 

Karnaval Dunia 

Pemkab Jember, masyarakat Jember, pengamat budaya Jember sebagai 

pendukung kebudayaan dengan menonton JFC, menjaadi peserta JFC, dan 

bangga dengan JFC 

Media massa 

mengkontruksi 

identitas Jember 

dalam setiap 

pemberitaannya 

JEMBER KOTA FASHION 

KARNAVAL DUNIA 
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menonton dan melibatkan kepentingan serta dukungan dari semua stakeholder 

seperti pemerintah, masyarakat, dan swasta sehingga akan memiliki news value 

yang kuat. Karnaval tersebut juga bukan sebuah pertunjukkan biasa, namun 

memiliki tujuan yang jelas, unik, spesial, sangat menarik untuk dikunjungi, asli, 

memiliki akar budaya daerah setempat, serta originalitas dalam ide. Disamping itu 

pula, karnaval harus memiliki skala yang dapat berlaku luas baik nasional dan 

internasional, dan direncanakan dengan matang dan profesional. 

Pada dasarnya upaya pemerintah dalam meningkatkan brand image kota 

dapat dilihat dari strategi city branding yang dilakukan. City branding sendiri 

ditawarkan sebagai sebuah upaya kota untuk terus menonjolkan suatu 

karakteristik tertentu. Konsep city branding dijelaskan oleh Simon Anholt sebagai 

bentuk manajemen citra kota atas destinasi melalui inovasi strategis serta 

koordinasi ekonomi, komersial, sosial, kultural, dan peraturan pemerintah.
100

 

Dengan demikian pengelolaan sebuah citra adalah fokus utama dari city branding, 

apa dan bagaimana citra itu akan dibentuk serta aspek komunikasi yang dilakukan 

dalam proses pengelolaan citra. 

Tahun 2007 merupakan titik tolak dimana Jember diperkenalkan sebagai 

“The World Fashion Carnaval City” dengan adanya JFC. Inilah yang menjadi 

semangat kedepan bagi JFC dan Jember untuk menempatkan posisinya di tingkat 

nasional dan internasional. JFC disiapkan sebagai world class fashion carnaval 

dan Jember sebagai world fashion carnaval city. Jember mulai dikenal sebagai 

kota tempat diselenggarakannya JFC, sebuah event karnaval yang sejak awal telah 

                                                             
100 Simon Anholt, Loc.Cit. 
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dirancang ke arah profesional.
101

 Oleh karena itu penting bagi Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Jember untuk terus mengelola dan meningkatkan citra 

tersebut. Dalam hal ini tentu terdapat strategi-strategi yang dijalankan oleh 

Pemkab Jember sebagai upaya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang akan 

dicapai, yaitu membawa perkembangan Jember dengan meningkatkan brand 

image Jember sebagai Kota Fashion Karnaval Dunia. 

 

3.3.1  Peningkatan Suprastruktur 

Dalam strategi untuk meningkatkan brand image Jember sebagai Kota 

Fashion Karnaval Dunia, hal yang tidak dapat dipungkiri oleh Pemkab Jember 

adalah untuk terus mendukung keberadaan Jember Fashion Carnaval (JFC). 

Pemkab Jember telah menyadari bahwa JFC sudah dapat dikatakan sebagai 

identitas baru Jember karena memang hanyalah JFC yang merupakan brand 

unggulan di Jember dewasa ini.
102

 

Dukungan Pemkab Jember pada JFC sendiri dapat dikatan terbagi atas 

dua, yaitu dalam hal finansial dan non-finansial.
103

 Finansial adalah bentuk 

dukungan Pemkab Jember berupa dana langsung untuk membantu 

penyelenggaraan JFC. Keberadaan JFC di Jember pada akhirnya mendorong 

Pemkab Jember untuk membuat kebijakan terkait penganggaran dana untuk JFC. 

Sebagai contoh Pemkab Jember mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1 miliar 

                                                             
101

 Wawancara dengan David Susilo, Divisi Riset dan Pengembangan JFC, pada tanggal 15 

Desember 2016. 
102 Sukidin dan Pudjo Suharso, Loc.Cit. 
103 Wawancara dengan Sirajuddin, SST. Par, MT. Par, Kepala Seksi Kebudayaan Kantor 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, pada tanggal 15 Desember 2016. 
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dalam APBD tahun 2016 untuk membantu pelaksanaan JFC.
104

 Lebih lanjut, 

diterangkan oleh Sirajuddin, Kepala Seksi Kebudayaan Kantor Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Jember, bahwa bantuan dana Rp. 1 miliar tersebut untuk 

penyelenggaraan JFC 14 tahun 2015 dan JFC 15 tahun 2016, sebelumnya Pemkab 

Jember hanya menganggarkan dana Rp. 250 juta.
105

 Bantuan dana ini pun diakui 

oleh David Susilo, Divisi Riset dan Pengembangan JFC, bahwa 60% dana 

penyelanggaraan JFC adalah dari Pemkab Jember.
106

 Sementara itu, kenaikan 

bantuan dana terjadi dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya JFC hanya digelar 

satu hari, namun sejak tahun 2014 JFC digelar selama 4 hari. Penganggaran dana 

oleh Pemkab Jember ini dilakukan sejak Pemkab Jember menjadikan JFC sebagai 

agenda tahunan pariwisata Kabupaten Jember pada tahun 2009. 

Bantuan non-finansial merupakan bentuk dukungan Pemkab Jember atas 

JFC bukan dalam bentuk dana segar. Artinya Pemkab Jember membebaskan JFC 

dari biaya perizinan, kemudahan pemakaian jalan raya dan semua prasarana yang 

dibutuhkan oleh JFC. 

“…Kemudian dari non-finansial yaitu bantuan tidak dalam bentuk dana 

segar. Pertama kita meberikan fasilitas perijinan, kemudian kedua kita 

memberikan peminjaman gedung Pemkab Jember, termasuk juga 

penggunaan alun-alun. Gedung pemkab digunakan untuk make up, 

persiapan, dan macam-macam, sementara alun-alun untuk arena 

runaway. Kita juga memberikan bantuan pengamanan selama 

penyelenggaraan JFC. Jadi dari tenaga Satpol PP, Dinas 

Perhubungan…”
107 

                                                             
104 Anto Januarta, 2015, “Pemkab Alokasikan Dana Rp 500 Juta untuk JFC”, diakses dari 
http://www.prosalinaradio.com/2015/11/28/pemkab-alokasikan-dana-rp-500-juta-untuk-jfc.html 

pada tanggal 12 April 2016 pukul 22.18 WIB. 
105 Wawancara dengan Sirajuddin, SST. Par, MT. Par, Kepala Seksi Kebudayaan Kantor 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, pada tanggal 15 Desember 2016. 
106 Wawancara dengan David Susilo, Divisi Riset dan Pengembangan JFC, pada tanggal 15 

Desember 2016. 
107 Wawancara dengan Sirajuddin, SST. Par, MT. Par, Kepala Seksi Kebudayaan Kantor 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupten Jember, pada tanggal 15 Desember 2016. 

http://www.prosalinaradio.com/2015/11/28/pemkab-alokasikan-dana-rp-500-juta-untuk-jfc.html
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Kebijakan lain yang diambil oleh Pemkab Jember adalah membuat city 

slogan pariwisata Jember. City slogan sendiri merupakan salah satu bentuk 

implementasi dari city branding dimana dalam city slogan terdapat tagline sebagai 

bentuk representasi dari sebuah kota. Dalam hal ini Jember memiliki “Naturally 

Jember” sebagai city slogan dan “Lovely Destination” sebagai tagline yang 

mengikutinya. 

City slogan “Naturally Jember” dijelaskan oleh Pemkab sebagai 

penggambaran kondisi Jember yang masih alami, sementara tagline “Lovely 

Destination” mempunyai makna bahwa karena alam Jember yang masih alami 

maka destinasi-destinasi yang ada di Jember begitu elok dan menyenangkan. 

Sekilas akan dirasa bahwa city slogan tersebut tidak merepresentasikan Jember 

sebagai Kota Fashion Karnaval Dunia, akan tetapi jika dilihat dari simbol logonya 

hal tersebut akan terlihat jelas. 

Gambar 3.2 Brand Logo Pariwisata Kabupaten Jember 

 

 

 

 

 

Sumber: http://jembertourism.com/wp-content/uploads/2014/04/Tagline-

Hitam-e1396370121944.png (26/12/2016, 11.45 WIB) 

 

Gambar topeng pada logo tersebut menandakan bahwa Jember adalah kota 

karnaval. Pemkab Jember menginisiasi pembuatan ini dengan menggambarkan 

http://jembertourism.com/wp-content/uploads/2014/04/Tagline-Hitam-e1396370121944.png
http://jembertourism.com/wp-content/uploads/2014/04/Tagline-Hitam-e1396370121944.png
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karnaval sebagai daya tarik utama Kabupaten Jember. Hal yang perlu diketahui 

adalah industri pariwisata di Jember berkembang pesat setelah adanya JFC. JFC 

telah menjadi produk andalan wisata utama Kabupaten Jember yang kemudian 

kehadirannya diharapkan dapat mendorong tumbuhnya potensi-potensi lain di 

Jember.
108

 Lebih lanjut dijelaskan Sirajuddin: 

“…sekarang ini JFC kita gunakan sebagai daya tarik utama, disamping 

kita meningkatkan obyek-obyek dan potensi yang lain. Sehingga nantinya 

mereka tidak hanya satu tahun sekali datang ke Jember untuk melihat JFC 

atau memperpanjang kunjungannya di Jember…”
109

 
  

Jauh sebelum itu, JFC sebagai produk unggulan Jember telah diagendakan 

oleh Pemkab Jember dalam kalender wisata Kabupaten Jember. Terkait hal ini 

Pemkab Jember selanjutnya menggelar event marketting dengan menjadikan JFC 

sebagai agenda utama. Bulan Berkunjung Jember (BBJ) merupakan salah satu 

strategi Pemkab Jember untuk meningkatkan kepariwisataan Jember. BBJ digelar 

pertama kali pada tahun 2009. BBJ sendiri dikemas dalam berbagai kegiatan 

mulai dari seni, olah raga, kuliner, wisata, hingga religi. Hal yang perlu digaris 

bawahi adalah event BBJ ini menjadikan JFC sebagai agenda utamanya.
110 

Dalam konsep city branding, BBJ berperan sebagai event marketting 

dalam upaya city branding yang dilakukan Pemkab Jember melalui JFC. Dengan 

adanya BBJ inilah akan terjalin interaksi langsung. Pemkab yang bertindak 

sebagai pemasar mampu melakukan berbagai macam pendekatan untuk 

memberikan kesan yang mendalam mengenai image produknya di mata 

                                                             
108 Sukidin dan Pudjo Suharso, Loc.Cit. 
109 Wawancara dengan Sirajuddin, SST. Par, MT. Par, Kepala Seksi Kebudayaan Kantor 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupten Jember, pada tanggal 15 Desember 2016. 
110 Alfan Sidiq Asbullah, Loc.Cit. 
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konsumen, tentunya image yang baik yang mampu mempengaruhi konsumen 

dalam melakukan keputusan pembeliannya terhadap produk yang ditawarkan 

tersebut. Tujuan utama BBJ ini adalah memperkenalkan produk unggulan Jember 

yang nantinya akan membawa nama Jember ke level nasional dan internasional, 

dibarengi dengan kemunculan bibit-bibit potensi Jember lainnya.
111

 Kondisi yang 

disayangkan kemudian adalah agenda BBJ menemui beberapa kendala di tengah 

perjalanan. Bahkan pada tahun 2011 BBJ sempat ditiadakan dan kemudian 

kembali digelar di tahun berikutnya. 

Memperkenalkan JFC sebagai agenda utama memang dirasa cukup 

berhasil dalam event BBJ ini, JFC semakin dikenal luas dan wisatawan mulai 

berdatangan ke Jember. Beberapa prestasi pun sempat diraih JFC pada sekitaran 

tahun ini, beberapa diantaranya adalah The Best Inspiration of Modern Carnival 

oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia tahun 2011 dan Best 

Carnival versi Majalah Venue tahun 2012.
112

 Dengan adanya prestasi yang diraih 

JFC tersebut, image Jember sebagai kota karnaval semakin melekat dalam benak 

masyarakat. 

Pada tahun 2013 BBJ untuk selanjutnya berganti menjadi Jember Multi 

Event (JME). Melalui JME inilah Jember kembali membuka pintu untuk para 

wisatawan berkunjung ke Jember. Meskipun konsep yang diusung hampir sama 

dengan BBJ, yaitu menggelar berbagai banyak hiburan dan kegiatan, namun pada 

JME dimensi prestasi, ekonomis, dan historis dikedepankan.
113

 Selain itu 

                                                             
111 Ibid. 
112 Data prestasi yang di raih JFC tersebut diperoleh ketika diadakan wawancara dengan David 

Susilo, Divisi Riset dan Pengembangan JFC, pada tanggal 15 Desember 2016. 
113 Welcome to Jemberi, HALO JEMBER, Edisi X Tahun 2013, hal. 23-30. 
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kepopuleran Jember sebagai Kota Karnaval semakin kuat dengan adanya Jember 

City Carnival (JCC). JCC adalah karnaval di Jember selain JFC. JCC melibatkan 

berbagai kelompok masyarakat, termasuk siswa sekolah dan kelompok tradisional 

seperti Tanoker.
114

 Namun event JME pada akhirnya juga berhenti. 

Kegagalan BBJ dan JME ini terletak pada kurangnya pematangan konsep 

pada event lain selain JFC sehingga berakhir menjadi ceremonial belaka. Ketika 

JFC memiliki standar sebuah event kelas dunia, seharusnya hal tersebut juga 

nampak pada event lainnya. Selain itu, pergantian kursi pemerintahan juga 

menjadi salah satu faktor diberhentikannya JME. Meskipun demikian, JFC tetap 

dijadikan sebagai agenda utama wisata Jember, bahkan untuk memperpanjang 

kunjungan wisatawan, JFC untuk selanjutnya digelar 4 hari dengan mengusung 

JFC Internanational Event terdiri dari carnaval dan exhibition. 

Penguatan brand image Jember sebagai Kota Fashion dan Karnaval Dunia 

juga dilakukan Pemkab melalui promosi, pameran pariwisata dan road show ke 

berbagai daerah. JFC selalu dipromosikan dalam setiap event kepariwisataan. 

Promosi itu sendiri dilakukan oleh Pemkab Jember baik melalui official site Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember maupun dalam bentuk promosi 

langsung dalam sebuah event. Seperti yang diungkapkan oleh Sirajuddin: 

“…kita memang seringkali mendapatkan undangan atau kesempatan 

untuk kita tampil diluar daerah. Misalnya pada Pawai Budaya Jawa 

Timur, Festival Negara Kertagama, tampil di TMII Jakarta setahun sekali, 

nah dalam kesempatan itu kita menampilkan JFC…”
115 

 

                                                             
114

 Tanoker (Kepompong dalam bahasa Madura) adalah komunitas belajar masyarakat Ledokombo 

Jember. Kegiatan komunitas terutama berfokus pada pengembangan potensi anak-anak melalui 

proses pengorganisasian dengan pendekatan budaya. 
115 Wawancara dengan Sirajuddin, SST. Par, MT. Par, Kepala Seksi Kebudayaan Kantor 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupten Jember pada tanggal 15 Desember 2016. 
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Dengan dibawanya JFC pada pameran pariwisata dan road show tersebut 

menegaskan bahwa karnaval adalah potensi utama penunjang pariwisata Jember 

dimana potensi tersebut pertama kali diangkat oleh Jember. Tidak heran kemudian 

jika berbagai daerah di Indonesia selanjutnya meniru kesuksesan Jember 

membangun brand image-nya melalui karnaval. Misalnya, Solo Batik Carnival 

(SBC) yang digunakan Pemerintah Kota Solo dalam meningkatkan city branding 

Solo sebagai Kota Batik, Banyuwangi dengan Banyuwangi Etnho Carnival 

(BEC), maupun Batu dengan Batu Flower Festival (MFF). Jember kemudian 

tumbuh menjadi trendsetter pariwisata budaya yang mengedepankan karnaval 

bagi kota-kota lain di Indonesia. 

“…Patokan mereka itu kita. Mulai dari SBC, BEC, BFF, semua itu niru 

kita karena memang JFC itu pelopor karnaval di Indonesia. Kita justru 

sering mendapat kunjungan dari kabupaten lain. Mereka kesini untuk 

belajar hal karnaval…”
116 

 

3.3.2 Peningkatan Infrastruktur 

Strategi Pemkab Jember selanjutnya yang digunakan dalam meningkatkan 

brand image Jember sebagai Kota Fashion Karnaval Dunia adalah meningkatkan 

infrastruktur kota dengan membangun dan mengoptimalkan sarana dan prasarana. 

Ketika JFC telah diarahkan menjadi world class fashion carnaval, maka hal ini 

penting sebagai implementasi Pemkab Jember untuk menjadikan Jember sebagai 

world fashion carnaval city. 

Infrastruktur kota menjadi nilai yang mutlak untuk diperhatikan. 

Infrastruktur terkait erat dengan kondisi fisik kota. Sehingga keberadaan 

                                                             
116 Ibid. 
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infrastruktur yang baik akan mendorong terciptanya image yang baik pada kota itu 

sendiri. JFC telah mengundang massa yang banyak untuk datang ke Jember, 

sehingga peningkatan infrastrukur kota Jember akan memberikan kenyamanan 

sendiri bagi setiap orang yang berkunjung ke Jember. Oleh karena itu, beberapa 

pembenahan pun dilakukan oleh Pemkab Jember untuk meningkatkan 

infrastruktur Jember.  

Permasalah utama yang terjadi di Jember adalah keberadaan Jember itu 

sendiri. Jember merupakan daerah yang cukup susah untuk dijangkau. Akses 

transportasi menuju Jember dapat dikatakan memakan waktu yang lama. Untuk 

perjalan darat saja harus ditempuh sekitar 4-5 jam dari arah Surabaya. Tentu akan 

menguras waktu bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Jember. Inilah 

yang kemudian dibenahi Pemkab Jember. 

“…Untuk transportasi kan memang Jember ini cukup jauh, dari Surabaya 

saja sekitar 4 jam 5 jam, sehingga memang diperlukan sarana 

transportasi yang lebih cepat salah satunya adalah dengan pesawat 

terbang. Sebenarnya di Jember dari segi transportasi sudah cukup 

lengkap, pesawat terbang ada, bus ada, kereta api juga ada mulai dari 

kelas ekonomi, bisnis, sampai eksekutif. Yang terbaru kita punya kereta 

api jurusan Jember-Cirebon, untuk bus kita 24 jam dan itu dari berbagai 

arah, dari Surabaya, dari Malang, dari Denpasar itu sudah ada…”
117 

 

Ketika diakui bahwa sarana transportasi di Jember sudah memadai, maka 

Pemkab Jember selanjutnya adalah mengoptimalkannya. Hal tersebut misalnya 

pada bandara. Bandara Notohadinegoro adalah satu-satunya bandara yang ada di 

Jember. Jika pada awalnya bandara tersebut sempat berhenti beroperasi, maka 

Pemkab Jember pun mulai kembali membukanya. Diungkapkan oleh Bambang 

Susantono, Wakil Menteri Perhubungan, ketika JFC 13 berlangsung bahwa 

                                                             
117 Ibid. 



76 
 

manfaat adanya bandara selain untuk menunjang kegiatan JFC juga dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan daerah.
118

 Meskipun bandara telah dibuka, 

realita yang ada menunjukkan Bandara Notohadinegoro hanya melayani satu kali 

penerbangan untuk Jember – Surabaya, maka Pemkab Jember terus berupaya 

untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga memungkin tingkat intensitas 

penerbangannya menjadi lebih banyak.
119

 Dengan adanya bandara ini, waktu 

tempuh perjalanan wisatawan yang ingin berkunjung ke Jember akan semakin 

pendek, yaitu sekitar 30 menit dari Bandara Juanda Surabaya. 

Bidang akomodasi juga terus dioptimalkan oleh Pemkab Jember guna 

mendukung kenyamanan wisatawan selama berada di Jember. Hal tersebut 

penting adanya karena ketika Jember menyelenggarakan event berkelas dunia 

maka fasilitas demi kenyamanan wisatawan juga harus ditingkatkan. Strategi 

Pemkab Jember selanjutnya pun terus mengenalkan seluruh keunggulan Jember 

sehingga nantinya mengundang investor, khusunya investor perhotelan, untuk 

menanamkan modalnya di Jember. Dalam hal ini pun Pemkab Jember 

memberikan kemudahan bagi setiap investor yang ingin membuka usaha di 

Jember. Lebih lanjut Sirajuddin menerangkan bahwa “…jumlah hotel di Jember 

juga mulai tumbuh. Di tahun 2005 hotel di Jember masih 28, sekarang jumlahnya 

sudah hampir 50. Sehingga memang kita sudah siap untuk menjadi kota 

karnaval…”.
120

 Jumlah hotel tersebut sudah termasuk masuknya hotel berbintang 

di Jember.  

                                                             
118 Irit Waktu untuk Nonton JFC, JEMBER KITA, Edisi V Tahun 2014, hal. 26. 
119 Wawancara dengan Sirajuddin, SST. Par, MT. Par, Kepala Seksi Kebudayaan Kantor 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupten Jember pada tanggal 15 Desember 2016. 
120 Ibid. 
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Peningkatan infrastruktur Jember sampai dewasa ini masih dalam 

prosesnya. Dalam hal ini Pemkab Jember sedang memenuhi beberapa standar, 

yaitu fasilitas yang bagus, alat transportasi yang lebih baik dan memadahi, serta 

pusat informasi dan jaminan-jaminan lainnya yang bertaraf internasional. 

Pemenuhan tersebut dimaksudkan guna kenyamanan wisatawan sehingga 

selanjutnya wisatawan akan kembali lagi ke Jember. 

 

3.4 Dampak Peningkatan Brand Image World Fashion Carnaval City 

Terhadap Perkembangan Kabupaten Jember 

Kehadiran JFC memang tidak dapat dipungkiri telah menjadi sebuah 

fenomena baru bagi Jember. Sejak perhelatan pertama di tahun 2003, JFC berhasil 

menjadikan Jember sebagai salah satu daerah yang sering diberitakan oleh media 

setiap tahunnya. Pemberitaan tersebut mulai dari keunikan JFC, banyaknya 

masyarakat yang menonton JFC, hingga Jember yang kemudian dikatakan sebagai 

kota fashion karnaval yang setiap tahunnya berhasil melahirkan banyak kreativitas 

yang tidak terbatas.
121 

Dalam kaitannya dengan tujuan dari peningkatan brand image melalui city 

branding, Simon Anholt kemudian menjelaskannya dalam tiga pilar yaitu tourism, 

export promotion, dan investment. Apabila dilihat dalam konteks Jember dan JFC, 

memang tujuan Pemkab Jember meningkatkan brand image Jember adalah untuk 

meningkatkan kepariwisataan Jember. Melalui JFC pula, Pemkab Jember 

berusaha untuk mendorong sektor-sektor lainnya tumbuh dan mengalami 

                                                             
121

 Raudlatul Jannah, Loc.Cit. 
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peningkatan dari sebelumnya. Berikut ini dampak yang diperoleh Jember dari segi 

pariwisata, ekspor, dan investasi sejak Pemkab Jember meningkatkan brand 

image Jember sebagai Kota Fashion Karnaval Dunia. 

 

3.4.1 Dampak Pada Sektor Pariwisata 

Sektor pariwisata merupakan sektor yang paling diharapkan 

peningkatannya setelah brand image Jember sebagai Kota Fashion Karnaval 

Dunia terus dioptimalkan. Apabila hal pertama adalah agar karnaval Jember terus 

terkenal, maka selanjutnya adalah obyek wisata lainnya di Jember juga ikut 

terkenal dan menjadi tujuan wisata berikutnya bagi wisatawan setelah menonton 

JFC. Grafik berikut adalah data dari Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupten 

Jember terkait jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jember dari tahun 2008 

sampai dengan 2015. 

Grafik 3.1 Data Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Kabupaten Jember Tahun 

2008 – 2015 
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Dari grafik diatas menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan ke Jember 

meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2009, yaitu 

meningkat 55.52% dari tahun 2008 yang hanya kedatangan wisatawan sebanyak 

150.362 orang. Jumlah tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2010 

Jember kedatangan wisatawan sebanyak 550.230 orang, tahun 2011 pun menigkat 

menjadi 640.112 orang. Meskipun event BBJ tidak digelar di tahun 2011, namun 

jumlah kunjungan wisatawan tahun 2012 juga menunjukkan peningkatan. 

Sebanyak 742.297 wisatawan berkunjung ke Jember pada tahun 2012. Hal ini 

dikarenakan meskipun BBJ tidak digelar akan tetapi JFC tetap dilaksanakan. Data 

ini juga mempertegas posisi JFC sebagai produk unggulan Jember yang mampu 

mendatangkan banyak wisatawan. Peningkatan terus terjadi hingga tahun 2015, 

yaitu sebanyak 830.237 orang di tahun 2013, 884.038 orang di tahun 2014, dan 

sebanyak 981.741 orang di tahun 2015.  

Grafik 3.2 Data Pendapatan Daerah Jember (Rp) dari Pariwisata yang Dikelola 

oleh Pemerintah Daerah Tahun 2008 – 2015  
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Peningkatan jumlah wisatawan ini tentunya akan berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD) Jember. Dari grafik diatas dapat disimpulkan PAD 

Jember dari sektor pariwisata yang dikelola pemerintah juga cenderung 

mengalami peningkatan, meskipun demikian sempat terjadi penurunan di tahun 

2010 dan 2011. Dilihat dari kedua grafik diatas terjadi tidak keseresaian dimana 

ketika jumlah kunjungan wisatawan di Jember terus meningkat setiap tahunnya 

maka belum tentu berpengruh untuk meningkatkan pendapatan daerah Jember dari 

sektor pariwisat yang dikelola oleh pemerintah. Seperti pada tahun 2010 dan 

2011, grafik kunjungan wisatawan memperlihatkan tren peningkatan berbanding 

terbalik untuk grafik pendapatan daerah Jember dari sektor pariwisata dimana 

mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi karena masih banyak wisatawan yang 

datang ke Jember hanya untuk menikmati JFC. Kunjungan wisata mereka begitu 

pendek, hanya menonton Jember dan tidak menikmati obyek wisata Jember 

lainnya, terlebih pada tahun 2011 BBJ tidak digelar oleh Pemkab Jember. 

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Jember pada akhirnya juga 

berdampak pada posisi Kabupaten Jember sebagai daerah kunjungan wisata Jawa 

Timur. Pada tahun 2005 Jember berada di peringkat 27 dari 38 kota/kabupaten di 

Provinsi Jawa Timur sebagai daerah tujuan wisata. Namun dengan peningkatan 

jumlah wisatawan yaitu sekitar 550 ribu orang per tahun, Kabupaten Jember naik 

peringkatnya menjadi urutan ke 7 daerah tujuan wisata di Provinsi Jawa Timur.
122

 

Sehingga terlihat jelas bahwa dengan adanya peningkatan brand image Jember 

sebagai Kota Fashion Karnaval Dunia JFC adalah bukti autentik bahwa Jember 

                                                             
122 “Tahun Ini Jember Target 600 Ribu Kunjungan Wisatawan”, diakses dari 

http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/30438 pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 10.27 WIB. 

http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/30438
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yang dulunya dilihat hanya sebagai daerah perkebunan konservatif dapat tumbuh 

menjadi kota karnaval yang sangat meriah. 

 

3.4.2 Dampak Pada Sektor Ekspor 

Dikenalnya Jember sebagai Kota Fashion Karnaval Dunia pada 

kenyataannya tidak menghilangkan representasi identitas Jember lainnya. Hal ini 

dikarenakan bahwa identitas kota tidak bersifat monolitik, artinya identitas yang 

ada sebelumnya tidak hilang meskipun terdapat identitas baru yang muncul. 

Dalam konteks identitas Jember sendiri, identitas sebagai Kota Tembakau, Kota 

Santri, ataupun Kota Pandhalungan tetap ada meskipun identitas Jember sebagai 

Kota Fashion Karnaval Dunia turut pula untuk dikonstruksi. 

Hal yang perlu digaris bawahi adalah Jember menjadi daerah yang 

semakin dikenal luas setelah citranya sebagai Kota Fashion Karnaval Dunia. Oleh 

karena itu semakin banyak orang yang melihat Jember kemudian. Pada akhirnya 

pun mereka tidak hanya melihat Jember dalam satu sisi saja, terlebih ketika 

Pemkab Jember juga menawarkan potensi-potensi Jember lainnya. Inilah 

kemudian brand image Jember dimanfaatkan untuk mendapatkan awareness 

sehingga akan membuka peluang lebih. 

Tampilnya Jember sebagai Kota Fashion Karnaval Dunia sejatinya tidak 

menjadikan Jember menjadi kaku dan berfokus pada bidang fashion maupun 

karnaval. Hadirnya JFC di Jember memang diakui mampu mendorong kreativitas 

masyarakat Jember dalam mendesain busana. Meskipun demikian, produk-produk 

fashion belum memberikan perkembangan yang signifikan dalam konteks 
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komoditi ekspor Jember. Data yang dicatat oleh Dinas Perdagangan, 

Perindustrian, dan  Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember memperlihatkan 

bahwa tembakau masih menempati posisi pertama sebagai komoditi ekspor 

unggulan ditunjukkan dengan volume ekspor tertinggi dibandingkan dengan 

komoditi lainnya. 

Grafik 3.3 Volume Ekspor (Kg) Kabupaten Jember Menurut Jenis Komoditi Tahun 

2009 – 2015  
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 Dari lima jenis komoditi tersebut, tembakau merupakan komoditi yang 

memiliki nilai volume ekspor paling tinggi. Volume ekspor tertinggi terjadi pada 

tahun 2012 sementara volume ekspor terendah terjadi pada tahun 2015. Meskipun 

demikian tembakau tetap memiliki nilai ekspor tertinggi dari total ekspor 

Kabupaten Jember.
123

 Apabila dibandingkan, pada 2008 kontribusi nilai ekspor 

tembakau 42% dari keseluruhan nilai ekspor Kabupaten Jember, mengalami 

peningkatan dengan kontribusi sebesar 87% di tahun 2009 dan 91,69% di tahun 

2015. Data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember 

menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2 dekade yaitu tahun 1990 – 2010 

ekspor tembakau Jember terus mengalami pasang surut dengan tren penurunan. 

Faktor yang cukup berpengaruh adalah anomali cuaca yang tidak menentu, adanya 

kebijakan FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) dari WHO dan 

berakhirnya pasar lelang tembakau di Bremen, Jerman.
124

 Hal tersebut pada 

dasarnya juga terjadi hingga tahun 2015 dimana ekspor tembakau Jember terus 

mengalami pasang surut. Selain faktor diatas, luas lahan perkebunan tembakau 

yang terus menurun akibat dari banyaknya petani yang berpindah ke jenis 

tanaman lain juga ikut mempengaruhi nilai ekspor tembakau Jember. 

Tembakau dapat dikatakan menjadi „emas hijau‟ bagi Jember. Sejak awal 

berdirinya, Jember memang sudah dikenal sebagai daerah penghasil tembakau. 

                                                             
123 Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2016, Jember dalam Angka 2016, Jember: BPS 

Jember, hal. 273, diakses dari https://jemberkab.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Kabupaten-

Jember-Dalam-Angka-2012.pdf pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 17.40 WIB. 
124

 Fery Susilo Darmawan, 2012, Analisis Trend Ekspor Tembakau Na Oogst dan Kontribusinya 

terhadap Perekonomian Kabupaten Jember, Skripsi Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas 

Pertanian, Universitas Jember, diakses dari 

http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/24453?show=full pada tanggal 28 Januari 2017 

pukul 08.04 WIB. 

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
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/24453?show=full
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Meskipun identitas Jember sebagai Kota Tembakau tidak cukup kuat untuk 

dijadikan brand Jember dewasa ini, namun tembakau masih menjadi komoditi 

ekspor unggulan Jember. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Jember yang 

dewasa ini dikenal sebagai Kota Fashion Karnaval Dunia tidak pernah mematikan 

produk unggulan Jember lainnya. Justru dengan terkenalnya nama Jember maka 

akan membuka peluang lebih dengan semakin dikenalnya potensi-potensi Jember. 

Artinya hadirnya JFC mampu memberikan nilai expose yang lebih luas. Hal yang 

perlu digaris bawahi adalah ketika JFC diselenggerakan potensi Jember lainnya 

juga ikut ditawarkan. 

 

3.4.3 Dampak Pada Sektor Investasi 

Strategi yang dilakukan oleh Pemkab Jember dalam upaya meningkatkan 

brand image Jember sebagai Kota Fashion Karnaval Dunia dapat diakui berhasil 

mendorong peningkatan jumlah wisatawan ke Jember. Hal ini pada akhirnya telah 

memberikan multiple effect pada berbagai sektor. Seiring dengan perbaikan sarana 

dan prasarana infrastruktur yang dilakukan oleh Pemkab Jember pada dasarnya 

tidak hanya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, melainkan juga bagi 

para investor. 

Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember dalam 

Kabupaten Jember dalam Angka tahun 2016 memperlihatkan bahwa nilai 

investasi Kabupaten Jember berdasarkan pengeluaran surat izin perdagangan 

(SIUP) pada perusahaan besar, menengah, dan kecil mengalami pasang surut. 

Besar kecilnya nilai investasi yang diperoleh oleh Kabupaten Jember tentunya 
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dipengaruhi oleh jumlah perusahaan yang membuat izin usaha perdagangan. 

Penggolongan perusahaan besar, menengah, dan kecil ini berdasarkan atas nilai 

moda perusahaan tersebut dimana 3 triliun untuk besar, dibawah 3 triliun sampai 1 

triliun untuk sedang dan dibawah 1 triliun untuk kecil. Tabel berikut merupakan 

sajian data terkait dengan nilai investasi menurut klasifikasi golongan perusahaan. 

Tabel 3.1 Perkembangan Pengeluaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan 

Investasi Menurut Klasifikasi Golongan Perusahaan Kabupaten Jember 

Tahun 2009 - 2015 

Tahun 

Klasifikasi Golongan Perusahaan 
Nilai Investasi 

(Rp) Besar Menengah Kecil 

2009 50 104 715 227.420.180.000 

2010 14 138 970 548.248.832.000 

2011 1 77 1172 340.069.138.000 

2012 13 202 2092 326.250.889.000 

2013 3 95 1501 347.636.552.000 

2014 - 82 1199 340.243.573.000 

2015 14 70 985 312.936.702.135 

Sumber: https://jemberkab.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Kabupaten-Jember-Dalam-Angka-

2012.pdf (30/12/2016, 17.40 WIB) 

 

Jumlah perusahaan yang menanamkan modalnya di Jember setiap 

tahunnya mengalami perubahan. Ketika jumlah perusahan besar mengalami 

peningkatan, hal ini belum tentu terjadi pada perusahan sedang dan kecil. 

Meskipun demikian, iklim investasi Jember yang membaik mulai dirasakan 

dimana dewasa ini Jember telah menjadi destinasi wisatawan favorit dengan 

menghadirkan karnaval kelas dunia, yaitu JFC. 

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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Pemkab Jember mulai membuka dan mengajak para investor untuk datang 

ke Jember dan berpartisipasi dalam memajukan pariwisata Jember. Hal yang 

ditekankan oleh Pemkab Jember selanjutnya adalah potensi Jember tidaklah hanya 

JFC, akan tetapi masih banyak potensi wisata lainnya, baik itu wisata alam 

maupun wisata budaya. Terlebih adalah adanya kenyataan bahwa ketika Pemkab 

Jember menginginkan wisatawan untuk memperpanjang kunjungan wisatanya 

sebelum maupun setelah JFC digelar, namun jumlah hotel belum cukup 

memenuhi karena jumlah wisatawan yang terus bertambah setiap tahunnya. 

Peluang tersebutlah yang kemudian ditangkap oleh investor perhotelan di 

Jember.
125

 Ketersediaan hotel memang menjadi salah satu kebutuhan akomodasi 

utama bagi Jember. 

Tabel 3.2 Jumlah Hotel di Kabupaten Jember Tahun 2009 – 2015 

No. Jenis Hotel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Berbintang 2 3 3 3 3 6 6 

2. Melati 29 30 33 35 35 36 36 

Jumlah 31 33 36 38 38 42 42 

Sumber: https://jemberkab.bps.go.id/index.php/Publikasi, diolah pada tahun 2016 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya di Jember tumbuh 

hotel baru, kecuali pada tahun 2013 dan tahun 2015 dimana jumlah hotel sama 

dengan jumlah sebelumnya. Data diatas juga memperlihatkan bahwa antara 

jumlah hotel berbintang dan hotel melati terlampau begitu jauh. Hotel melati 

sendiri dijelaskan sebagai hotel yang belum memenuhi persyaratan sebagai hotel 

                                                             
125

 “Investasi Perhotelan Terus Tumbuh di Daerah”, SINDO, diakses dari 

http://m.okezone.com/read/2016/08/15/470/1463965/investasi-perhotelan-terus-tumbuh-di-daerah 

pada tanggal 18 Desember 2016 pukul 19.57 WIB. 

https://jemberkab.bps.go.id/index.php/Publikasi
http://m.okezone.com/read/2016/08/15/470/1463965/investasi-perhotelan-terus-tumbuh-di-daerah
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berbintang, diklasifikasikan menjadi tiga antara lain Melati I dengan jumlah 

kamar minimal 5, Melati II dengan minimal jumlah kamar 10, dan Melati III 

dengan jumlah minimal kamar 15. 

Kondisi tersebutlah yang kemudian dianggap sebagai peluang yang 

akhirnya ditangkap oleh investor perhotelan berbintang. Pada tahun 2015 terdapat 

dua hotel yang masuk dimana salah satunya adalah hotel berbintang. Perizinan 

sudah dilakukan sejak tahun 2015, namun untuk pembangunannya baru 

dilaksanakan tahun 2016. Terkait proses perizinan, para investor yang 

menanamkan modalnya di Jember diberikan kemudahan oleh Pemkab Jember. 

Tidak lebih dari jangka waktu 30 hari Pemkab Jember memberikan kemudahan 

perizinan untuk berinvestasi di Jember sudah selesai.
126

 

 

                                                             
126 Sivita Agmasari, 2016,“Jember Janjikan Kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata”, 

KOMPAS.COM, diakses dari 

http://travel.kompas.com/read/2016/05/31/141700027/Jember.Janjikan.Kemudahan.Investasi.di.Bi

dang.Pariwisata pada tanggal 31 Desember 2016 pukul 12.49 WIB. 

http://travel.kompas.com/read/2016/05/31/141700027/Jember.Janjikan.Kemudahan.Investasi.di.Bidang.Pariwisata
http://travel.kompas.com/read/2016/05/31/141700027/Jember.Janjikan.Kemudahan.Investasi.di.Bidang.Pariwisata

