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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

City branding bukanlah sekedar logo yang digunakan secara kontemporer 

untuk mengikuti trend semata. City branding merupakan perangkat pembangunan 

ekonomi perkotaan. Dalam pembangunan ekonomi perkotaan sangatlah perlu 

mengenalkan potensi yang dimiliki oleh kota tersebut ke masyarakat luas. 

Mengenalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh sebuah kota tersebut bukanlah 

sebuah perkara yang mudah. Brand menjadi sesuatu hal yang perlu diciptakan. Hal 

ini karena dengan adanya brand, dapat mempermudah dalam memperkenalkan 

barang atau jasa sebagai bentuk potensi daerah yang dimiliki oleh sebuah kota. 

Brand diciptakan melalui serangkaian praktik-praktik pemasaran. Apabila suatu 

kota ingin melakukan branding terhadap kotanya, tidak cukup hanya menggunakan 

praktik-praktik pemasaran saja. Sangat penting untuk sebuah kota menggunakan 

bauran antara praktik-praktik pemasaran, PR (public relations), dan menejemen 

lainnya.  

“Dalam membangun brand sebuah kota berarti membangun identitas kota 

tersebut” Yananda dan Salamah (2014: 85). Melalui definisi tersebut, dapat diambil 

kesimpulan bahwa dalam menciptakan brand (city branding), berarti membangun 

identitas kota. Identitas kota dianggap penting dalam upaya membangun branding 

kota dikarenakan identitas kota tersebutlah yang akan difungsikan sebagai alat 

untuk berinteraksi (berkomunikasi) dengan khalayak umum mengenai hal-hal yang 

ingin 
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dikomunikasikan oleh kota tersebut. Sehingga city branding secara tidak langsung 

akan selalu berkaitan dengan terbentuknya citra. Begitu banyaknya kota maupun 

kabupaten di Indonesia yang menciptakan city branding untuk mempermudah 

khalayak dalam mengidentifikasi identitas kota atau kabupaten dan potensi apa 

yang dimilikinya.  

Saat ini banyak kota atau kabupaten di Indonesia berlomba-lomba dalam 

menciptakan city branding yang potensial dan menarik, fenomena ini dapat dilihat 

dari banyaknya kota dan kabupaten yang mengadakan semacam sayembara 

(perlombaan) untuk menciptakan city branding. Hal ini dilakukan sebagai upaya 

sebuah kota atau kabupaten melakukan persaingan secara tidak langsung dalam hal 

pembangunan ekonomi perkotaan ataupun kabupaten. Salah satu kabupaten yang 

ikut berlomba-lomba menciptakan city branding yakni Kabupaten Malang. 

Kabupaten Malang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang 

terdiri dari 33 kecamatan dan mengelilingi Kota Malang. Pusat pemerintahan 

Kabupaten Malang berada di Kota Kepanjen, sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008. Kabupaten Malang apabila dilihat 

melalui topografinya (bentuk permukaan), hampir sebagian besar berupa dataran 

rendah dengan dikelilingi dataran tinggi. Hal ini menyebabkan Kabupaten Malang 

di sebagian besar daerahnya memiliki beberapa pegunungan dan dataran rendah di 

pesisir selatan (disbudpar.malangkab.go.id).  

Apabila melihat keadaan topografi Kabupaten Malang yang seperti itu, jelas 

Kabupaten Malang memiliki SDA yang dapat menjadi potensi besar pada sektor 

pariwisata. Kabupaten Malang sendiri memiliki potensi daerah berupa destinasi 

wisata alam maupun bahari yang menjanjikan untuk lebih di eksplor. Kabupaten 
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Malang memiliki beberapa destinasi wisata andalan yang dapat dikelompokkan 

menjadi wisata alam, wisata bahari, wisata sejarah, dan wisata buatan. Sebagai 

contoh wisata andalan Kabupaten Malang yakni seperti taman nasional gunung 

bromo-tengger-semeru, taman wisata pantai sendang biru, taman wisata pantai 

balekambang, dan bendungan selorejo dan beberapa wisata lainnya. 

Dengan banyaknnya destinasi wisata, Kabupaten Malang memiliki potensi 

besar di sektor pariwisata yang dapat dikelola dan dapat menambah pendapatan asli 

daerah. Hal ini dikarenakan, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang 

menjadi penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah). Hingga saat ini Kabupaten 

Malang mengalami perkembangan pesat pada sektor industri pariwisata yang mana 

merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan potensi wisata di jawa timur. 

“pariwisata merupakan suatu sistem yang mengikut sertakan berbagai pihak dalam 

keterpaduan kaitan fungsional yang serasi, yang mendorong berlangsungnya 

dinamika fenomena mobilitas manusia” (Oka, 2006). Melalui definisi tersebut 

dapat dimaknai bahwa sektor pariwisata merupakan industri yang akan selalu 

berkembang dan akan semakin banyak diminati ditengah-tengah masyarakat yang 

juga berkembang.  

Pada tanggal 4 Mei 2017 lalu di Mall Kasablanka Jakarta, telah dilakukan 

launching brand baru dari Kabupaten Malang yang mengusung logo dan tagline 

baru. Tagline baru yang digunakan untuk city branding kabupaten Malang yakni 

“Malang Kabupaten: The Heart Of East Java”. Penggunaan brand tersebut 

dilakukan untuk menguatkan sektor pariwisata di Kabupaten Malang. Hal ini sesuai 

dengan apa yang dikatakan Rendra Kresna selaku Bupati Kabupaten Malang, 

“Kabupaten Malang juga akan fokus menjual pariwisata lewat The Heart Of East 
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Java. Harapannya, branding ini mampu semakin memperkenalkan dunia 

kepariwisataan Kabupaten Malang,” (cnnindonesia.com). City branding Malang 

Kabupaten: The Heart of East Java ini, telah dilakukan soft launching di Pujon 

Kidul pada tanggal 10 Maret 2017 lalu.  City branding tersebut merupakan yang 

pertama kali dimiliki oleh Kabupaten Malang, karena sebelumnya Kabupaten 

Malang belum memiliki city branding secara resmi. Sebenarnya Kabupaten Malang 

sebelumnya memiliki beberapa brand yang dibuat tanpa adanya SK (hasil 

wawancara yang diolah) dan juga yang dibuat oleh pihak ketiga. Beberapa brand 

yang sebelumnya sering dikenal yaitu seperti “Malang Kabupaten The Journey” 

dengan slogan “Visit Kabupaten Malang 2013” dan “Five Paradise”. 

Namun, city branding yang telah diresmikan oleh Kabupaten Malang ini, 

sempat menuai protes dari beberapa masyarakat. Protes ini berkaitan dengan lokasi 

grand launching yang dilakukan di Jakarta, dan bukan dilakukan di Kabupaten 

Malang. Protes ini tidak ditanggapi serius oleh Kepala Dinas Pariwisata dan 

Budaya, Made Arya Wedanthara “Silahkan komen apapun, yang penting kita sudah 

berbuat” yang dikutip melalui (malangtoday.net). Hal ini menarik untuk diteliti 

melihat, cara publikasi ini merupakan strategi yang jarang digunakan oleh dinas 

pariwisata dan kebudayaan lain yakni melakukan publikasi (grand launching) 

diluar kawasan daerahnya sendiri. Hal ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan 

dan telah melalui pertimbangan yang matang sebelumnya melalui perencanaan 

strategi.  

Melihat bahwa city branding Kabupaten Malang tersebut merupakan city 

branding yang dibuat oleh Kabupaten Malang melibatkan dari Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang dan melibatkan konsultan eksternal 
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(jawapos.com). Sehingga peneliti menganggap bahwa hal ini menarik untuk diteliti 

dikarenakan melalui perencanaan strategi komunikasi pemasaran city branding 

Kabupaten Malang yang tepat, seharusnya mampu meningkatkan awareness 

khalayak tentang brand baru di Kabupaten Malang tersebut. Alasan lain yang 

melatar belakangi peneliti untuk meneliti tema ini adalah keingin tahuan peneliti 

mengenai tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang, dalam menciptakan strategi komunikasi 

pemasaran untuk memperkenalkan potensi daerah khususnya di sektor pariwisata 

melalui city branding. Melalui hal-hal yang telah dijelaskan oleh peneliti tersebut, 

peneliti berkenan untuk meneliti “PERENCANAAN STRATEGI KOMUNIKASI 

PEMASARAN TERPADU UNTUK MENGENALKAN POTENSI WISATA 

DAERAH MELALUI CITY BRANDING”. 

Penelitian ini juga diaggap penting melihat bahwa Kabupaten Malang tidak 

sekedar membutuhkan strategi dan pengembangan yang khusus untuk mengenalkan 

keanekaragaman potensi wisata daerahnya. Melainkan bagaimana strategi khusus 

yang dibentuk oleh Kabupaten Malang dapat memberi efek. Efek dari strategi 

tersebut berupa tujuan-tujuan dibentuknya city branding yakni menambah PAD 

(penghasilan asli daerah), adanya penanaman modal, yang mungkin dapat diraih 

melalui tercapainya target wisatawan sebanyak 6.4 juta orang ditahun 2017 

(malangtimes.com). Sehingga membutuhkan perencanaan strategi yang hasilnya 

(outcome) tidak sekedar di kenal oleh masyarakat luas tetapi, juga menjadi destinasi 

utama untuk wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Selain itu, 

masih banyaknya instansi, perusahaan maupun organisasi yang berorientasi pada 

profit, memisahkan fungsi komunikasi dan pemasaran. Dimana keduanya memiliki 
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korelasi yang mana, ketika fungsi-fungsi tersebut disinergikan akan menghasilkan 

keuntungan-keuntungan bagi instansi, perusahaan, maupun organisasi tersebut. 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat mengetahui perencanaan komunikasi 

pemasaran terpadu yang dibuat oleh Kabupaten Malang melalui Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Agar mampu menggambarkan bagaimana 

tahapan perencanan untuk memperkenalkan potensi wisata daerah di Kabupaten 

Malang melalui city branding. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jabarkan tersebut, maka 

dapat ditarik permasalahan yang ingin diangkat oleh peneliti adalah bagaimanakah 

tahapan perencanaan komunikasi pemasaran terpadu untuk mengenalkan potensi 

wisata daerah melalui city branding? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat oleh calon peneliti, tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan perencanaan komunikasi 

pemasaran terpadu untuk mengenalkan potensi wisata daerah melalui city branding. 

Dimana perencaan tersebut dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat 

antara lain: 

a. Manfaat Akademik 
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1. Memberikan referensi mengenai perencanaan komunikasi pemasaran 

terpadu untuk mengenalkan potensi wisata daerah melalui city 

branding. 

2. Memberikan informasi seputar city branding Kabupaten Malang yang 

diciptakan oleh Kabupaten Malang.  

b. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi Kabupaten Malang, khususnya bagi 

Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Malang dalam meningkatkan 

kinerjanya dalam mengelola perencanaan strategi komunikasi pemasaran 

terpadu. 


