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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang   

Perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat dan berlakunya Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 lalu, menjadikan negara anggota 

ASEAN mulai mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik 

dari dan  ke masing-masing negara. Namun keberadaan MEA ini masih dianggap horor 

oleh sebagian besar masyarakat, termasuk para pelaku usaha. Sebab serbuan barang dan 

jasa dari negara-negara ASEAN dianggap dapat menjadi bumerang bagi keberlangs 

ungan usaha dan bisnis di Indonesia karena dianggap belum mampu bersaing 

(Liputan6.com,2016).   

  Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau 

dengan jumlah suku sebanyak 1.340 suku yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia 

(pressreader.com.2017). Serta letaknya yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra 

yaitu samudra, hal ini menjadikan Indonesia sebagai jalur lalu lintas internasional dan 

dapat menjadi tempat transit jalur perdagangan dunia.  bagai negara kepulauan, 

Indonesia tentu memiliki keindahan wilayah yang dapat dijual kepada dunia apalagi 

dengan keberagaman suku dan bahasa tentu akan menambah keunikan masyarakat 

Indonesia. kawasan Indonesia yang terdiri dari banyak pulau membuat Indonesia kaya 

akan budaya karena terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dll. Selain itu akan timbul 

banyak bentukan alam seperti danau, gunung apai, pantai, dll. Hal itu dapat 

dimanfaatkan untuk memajukan pariwisata Indonesia (Salowong). Dengan kekayaan 

alam yang dimiliki Indonesia pemerintah harus bisa memanfaatkan serta 
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mengembangkannya, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan wisata yang 

dapat diperhitungkan. Hal ini juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah guna mengatasi 

persaingan antar negara setelah berlakunya MEA.  

  Pemanfaatan dan pengembangan kekayaan alam Indonesia bisa dilakukan 

dengan menggunakan strategi pemasaran melalui city branding. City branding telah 

menjadi alat penting yang diterapkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan daya 

saing kota. Secara global city branding diperuntukkan menuju ke arah yang lebih baik, 

juga dalam memfasilitasi masuknya investasi, pengetahuan kerja, wisatawan, dan bisnis 

baru (Clark,2006). Strategi pemasaran diibaratkan sebuah medan tempur bagi 

produsen, sehingga perlu menetapkan strategi bagaimana memenangkan peperangan. 

Banyak lawan yang dihadapi dalam medan pasar, namun lawan-lawan ini tidak boleh 

dimatikan. Terutama dalam system ekonomi pancasila diharuskan adanya saling asuh 

antara yang kuat dengan yang lemah (Alma,2014:200). Melalui strategi ini diharapkan 

pemerintah selaku pihak utama yang memiliki wewenang terkiat perencanaan kota, bisa 

optimis bahwa programnya dapat berjalan dengan baik pada sektor pariwisata. Sejalan 

dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas objek wisata, serta jumlah wisatawan 

domestik dan wisatawan mancanegara, tentu status sebuah kota  sebagai kota tujuan 

wisata akan berkembang lebih pesat. Potensi yang ada di tiap kota, harus diperbaiki dan 

ditingkatkan, agar potensi tersebut dapat berkembang dan mampu memberikan nilai 

jual tinggi dan mampu menambah pemasukan bagi daerah itu sendiri  .  

   City Branding bukan merupakan hal baru di dunia pemasaran pariwisata, 

beberapa negara di berbagai belahan dunia telah melakukan pemerkaan untuk 

meneguhkan identitasnya serta dipakai sebagai sarana promosi. Sebut saja misalnya 

Malaysia dengan “The Truly Asia”, Singapura dengan “Uniquely Singapore”,  
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Thailand dengan “Amazing Thailand”, dan sebagainya. Begitupun dengan Indonesia 

juga memiliki branding “Wonderful Indonesia” dan “Pesona Indonesia” 

(Nursastri,2016). Branding Indonesia  diluncurkan pada tahun 2011 dan tetap 

dipertahankan sampai sekarang oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya. “Wonderful 

Indonesia” digunakan untuk pemasaran diluar negeri dan “Pesona Indonesia” untuk 

pemasaran dalam negeri. (Liputan6.com,2015). Melalui branding diharapkan bahwa 

negara tersebut memiliki citra yang positif sehingga dapat menarik minat wisatawan 

untuk datang dan berkunjung ke negara tersebut.  

Kenyataan bahwa kebutuhan masyarakat akan daerah wisata cenderung terus 

meningkat tidak dapat dipungkiri lagi. Hal ini tergambar dari meningkatnya tren daerah 

wisatawan khususnya di nusantara satu tahun terakhir terhitung dari tahun 2015. 

Berdasarkan data Kementriaan Pariwisata, jumlah wisatawan nusantara pada tahun 

2014 mencapai 251 juta orang, sedangkan pada tahun 2015 meningkat mencapai 255,05 

juta orang. Jumlah tersebut melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 

255 juta perjalanan wisatawan nusantara (nationalgeographicindonesia.co.id.2015). Di 

Indonesia pariwisata merupakan penyumbang devisa nomor 4. Hasil data ini diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan urutan pertama adalah oil and gas 

(32.633), kemudian ada coal (24.501), crude palm oil (15.839), selanjutnya tourism 

memiliki jumlah 10.054 (Sompotan,2015). Meskipun pariwisata bukan sumber 

pemasukan utama yang dimanfaatkan oleh beberapa daerah di Indonesia, namun hal ini 

bisa dimanfaatkan guna meningkatkan perkonomian negara terutama masyarakat yang 

memiliki usaha berkaitan di industry pariwisata. 

  Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, kemudian pemerintah kota 

Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Malang membuat city branding 
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kota Malang yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Disbudpar. Atas 

kesepakatan bersama antara pihak Disbudpar dan Pemerintah kota Malang maka 

terbentuklah istilah “Beautiful Malang” yang dijadikan sebagai city branding kota 

Malang, yang diresmikan pada tanggal 24 Agustus 2015  dalam Gelaran Malang Flower 

Carnival (MFC). City branding tersebut langsung diresmikan oleh Wali Kota Malang 

Moch. Anton dengan makna yang secara filosofi yaitu menggambarkan bahwa Kota 

Malang sebagai kota yang indah, nyaman, dan tentram serta cocok dijadikan tujuan 

wisata (Sukarelawati.2005). Tujuan pemerintah kota Malang membuat city branding 

ini, untuk menjadi daya tarik wisatawan luar dan dalam negeri serta memperkuat posisi 

kota Malang di  mata dunia.  Beautiful Malang terinspirasi dari situasi kota Malang 

yang indah, udaranya sejuk serta masyarakatnya yang ramah sehingga menjadikan kota 

ini masuk dalam kategori Kota Layak Huni.      

 Beautiful Malang bukan merupakan city branding pertama, sebelumnya adalah 

“Malang Asoy” dan “Malang Welcoming City”. Malang Welcoming city,  diresmikan 

pada tanggal 20 Desember 2006, brand image ini bertujuan untuk merevitalisasi dan 

merefresh identitas pariwisata kota Malang. Makna “Welcome” sendiri untuk 

menunjukkan bahwa kota Malang selalu siap untuk menerima siapa saja yang ingin 

berkunjung ke kota Malang, baik dengan tujuan wisata ataupun investasi. Maskot 

pariwisata kota Malag adalah Tukoma (Tugu Kota Malang) dengan slogan smiley, 

friendly, dan memory. Selanjutnya, “Malang Asoy” pertama kali di kenalkan oleh 

pemerintah kota Malang pada peringatan ulang tahun Kota Malang ke-95 pada tanggal 

25 April 2009. Malang Asoy berarti Malang sebagai tujuan wisata yang penuh dengan 

kenyamanan dan mengasyikan. Namun branding ini cukup banyak mendapat respon 

yang tidak positif dari kalangan remaja terkait pemaknaan kata “Asoy”. Dimana “Asoy’ 

sebuah bentuk siang (saat ini dikenal dengan gaya selingkung) yang popular pada tahun 



5  
  

1970-an, asoy biasanya digunakan oleh remaja sebagai pelesetan dari kata asyik. Ada 

juga yang menyebut sebagi akronim dari asyik indehoy, “asyik 

berpacaran”(Disbudparmalang). Adapun pengertian lain Asoy yaitu asyik / enak 

(kenikmatan yang diperoleh dari menari). (Somantri.2014)  

   Berdasarkan pemaknaan kata Asoy yang memiliki pengertian yang kurang baik 

untuk dijadikan sebuah brand kota karena mengandung konotasi yang negatif. Apalagi 

kata tersebut sering digunakan oleh kaum muda sebagai bahasa gaul seharihari, 

sehingga kesan eksklusifnya dari sebuah slogan akan menjadi bias. Selain itu kota 

Malang yang juga merupakan kota pendidikan menjadikan slogan tersebut kurang 

menyatu, sehingga menimbulkan ketidak selarasan dalam proses mengedukasi 

masyarakat dengan kata Asoy.  Dapat disimpulkan bahwa “Malang Asoy” belum 

sepenuhnya menggambarkan situasi dan kondisi kota Malang dengan berbagai objek 

wisatanya (Disbudparmalang).   

  Branding malang berganti seiring dengan adanya pergantian kepemimpinan. 

Hal ini bisa saja disebabkan oleh adanya perbedaan ide atau gagasan setiap wali kota 

dalam hal mempromosikan kota Malang (Disbudparmalang). Meskipun begitu, 

perbedaan ide atau gagasan tersebut pada akhirnya memiliki tujuan yang sama yaitu 

ingin membuat positioning kota Malang yang kuat di mata dunia. Sehingga kota 

Malang menjadi salah satu tujuan wisata yang dapat diperhitungkan dan mampu 

membantu perekonomian masyarakat kota Malang pada khususnya.  

  Kota malang yang terus mengganti branding kotanya menjadikan peneliti  

tertarik untuk mengetahui aktivitas city branding yang dilakukan oleh pemerintah kota 

untuk mengenalkan branding baru kota Malang yaitu Beautiful Malang. Selain itu kota 

Malang merupakan kota penghubung dengan lokasi-lokasi wisata yang ada 
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disekitarnya. Dimana dengan posisinya sebagai kota penghubung tentu banyak 

masyarakat yang akan singgah di kota Malang karena untuk mencapai lokasi tersebut 

lewat kota Malang (Disbudparmalang). Hal ini bisa dijadikan peluang oleh pemerintah 

kota guna mengenalkan potensi pariwisata sekaligus memperkuat posisi kota Malang 

di mata masyarakat luas. Sehingga kota Malang tidak kalah dengan kota tetangga yang 

potensi pariwisatanya sudah lebih dulu dikenal. Berdasarkan hal tersebut peneliti 

tertarik untuk mengetahui lebih detail tentang kegiatan-kegiatan yang  dilakukan oleh 

pemerintah Kota Malang yang berkaitan dengan city branding kota Malang.  

  Berdasarkan fenomena di atas, kemudian peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Aktivitas City Brand Communication oleh Pemerintah Kota 

(Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang)”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas city branding dalam 

city brand communication yang dilakukan oleh Pemerintah Kota studi pada  

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Malang?  

1.3  Tujuan Penelitian  

 Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian  adalah untuk mengetahui 

aktivitas city brand communication yang dilakukan oleh Pemerintah Kota studi pada 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Malang.  

1.4. Manfaat Penelitian  

  Penelitian ini diharapkan memeperoleh manfaat antara lain :  
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1.4.1 Manfaat Akademis  

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada 

mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

dalam bidang Komunikasi khusunya mengenai aktivitas city communication oleh  

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Malang. 

1.4.2 Manfaat Praktis   

  Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya 

masyarakat Malang agar dapat memahami bagaimana aktivitas city brand 

communication yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisat kota Malang 

agar masyarakat ikut serta dalam memperkuat city branding tersebut.   


