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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA  

2.1 Komunikasi dalam Pariwisata   

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata 

Latin communis yang berarti “sama”, communico, communication, atau communicare 

yang berarti “membuat sama” (to make common). Istilah pertama communis paling 

sering disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin 

lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau 

suatu pesan dianut secara sama. (Mulyana.2008:46)   

Secara terminologis komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan 

oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian itu jelas bahwa komunikasi 

melibatkan sejumlah orang, di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. 

Jadi, yang terlibat dalam komunikasi itu adalah manusia. Oleh karena itu, komunikasi 

yang dimaksud disini adalah komunikasi manusia atau dalam bahasa Inggris human 

communication, yang sering pula disebut komunikasi sosial atau social communication 

(Effendy.2015:4).  

Komunikasi adalah suatu interaksi, proses simbolik yang menghendaki 

orangorang mengatur lingkungannya (1) membangun hubungan antar sesama (2) 

melalui pertukaran informasi (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain 

(4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu (Komala.2009:73). Komunikasi 

merupakan suatu proses menyortir, memilih dan mengirimkan symbol-simbol 

sedemikian rupa, sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon 

dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksud oleh sang komunikator.   
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Menurut Harold Laswell (Mulyana.2008:69) yang merupakan seorang tokoh 

komunikasi terkenal, menyatakan bahwa cara yang baik menggambarkan komunikasi 

adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut “Who Says What In Which 

Channel To Whom With What Effect?” atau Siapa Yang Mengatakan Apa Dengan 

Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana?. Laswell berpendapat bahwa 

pada dasarnya komunikasi merupakan suatu penyampaian pesan yang dilakukan oleh 

komunikator kepada komunikan melalui saluran atau media tertentu dan diharapakan 

mempu memberikan feedback kepada komunikator sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Artinya feedback yang muncul yaitu antara komunikator dan komunikan mendapat 

pengertian yang serupa atau sama.   

Pariwisata merupakan suatu aktivitas, pelayanan dan produk hasil industri 

pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan 

(Muljadi.2009:7). Dalam dunia pariwisata, komunikasi sangat diperlukan guna 

mengenalkan produk pariwisata kepada masyarakat luas. Komunikasi ini bertujuan 

untuk memberitahukan informasi mengenai keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh 

suatu produk pariwisata. Dari komunikasi tersebut diharapkan, mampu menarik minat 

masyarakat untuk datang dan berkunjung ke lokasi wisata. Meskipun nantinya feedback 

belum sesuai dengan yang diharapakan, namun setidaknya informasi yang didapatkan 

tadi bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mendatangi lokasi wisata.   

2.2 Pembentukan Citra   

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian citra adalah : (1) kata benda 

: gambar, rupa, gambaran; (2) gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, 

perusahaan, organisasi atau produk; (3) kesan mental atau bayangan visual yang 

ditimbulkan pleh sebuah kata,  frase atau kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas 
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dalam karya prosa atau puisi; (4) data atau informasi dari potret udara untuk bahan 

evaluasi.   

Citra akan sangat mempengaruhi opini masyarakat tentang suatu organisasi atau 

perusahaan, karena citra akan menentukan positif atau negatifnya suatu organisasi atau 

perusahaan dimata masyarakat. Setiap organisasi atau perusahaan tentu menginginkan 

citra yang baik dan positif di masyarakat. Untuk mencapai keinginan tersebut tentu tidak 

mudah, harus melalui beberapa proses yang harus dilewati. Setiap praktisi public 

relation harus mengetahui bagaimana proses citra itu terbentuk supaya apa yang 

diinginkan bisa terpenuhi. L. Bernays dalam buku Public Relations menyebutkan 

bahwa public relation memiliki tiga arti : (1) penerang kepada publik; (2) persuasi 

ditujukan kepada publik untuk mengubah sikap dan tiingkah laku publik; (3) upaya 

untuk menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga (Soemirat,2010:13). Berkaitan 

dengan pengertian tersebut, pembentukan citra akan lebih baik jika dilakukan oleh 

seorang public relation karena sesuai dengan tugas dan fungsinya.   

Menurut Soemirat dan Ardianto (2010:115-116), menjelaskan proses 

pembentukan citra, public relation digambarkan sebagai input-output, proses intern 

dalam model ini adalah pembentukan citra, sedangkan input adalah stimulus yang 

diberikan output adalah tanggapan atau perilaku tertenu. Citra itu sendiri digambarkan 

melalui persepsi – kognisi – motivasi – sikap.   

a. Koginisi yaitu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. Keyakinan tersebut 

diambil jika individu telah mengerti rangsangan tersebut, sehingga individu harus 

diberi informasi-informasi yang cukup yang dapat mempengaruhi perkembangan 

kognisinya  
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b. Motiv adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan.   

c. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berfikir dan merasa dalam 

menghadapai objek, ide dan nilai. Sikap akan menetukan apakah harus pro atau 

kontra terhadap sesuatu.sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan 

untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu.   

Model ini menunjukkan bagaimana stimulus yang berasal dari luar 

diorganisasikan dan mempengaruhi respons. Stimulus yang diberikan diterima atau 

ditolak. Jika rangsangan di tolak proses selanjutnya tidak akan berjalan, hal ini 

menunjukkan  bahwa rangsang tersebut tidak efektif dalam empengaruhi individu. 

Sebaliknya, jika rangsangan itu diterima oleh individu, berarti terdapat komunikasi dan 

terdapat perhatian dari organisme, sehingga proses selanjutnya dapat berjalan. Proses 

pembentukan citra pada akhirnya akan menghasilkan sikap, pendapat atau tanggapan 

tertentu.   

2.3 Brand sebagai identitas daerah  

 Era globalisasi menjadikan beberapa kota di dunia harus berkompetisi satu sama lain 

dalam menarik perhatian masyarakat nasional maupun internasional demi tercapainya 

tujuan yang mereka inginkan. Brand dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan  suatu kota kepada target yang menjadi sasarannya. Melalui 

sebuah brand, banyak kota mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang datang dan 

berkunjung ke wilayahnya sehingga dampak finansial yang didapatkan mampu 

dioptimalkan dengan baik.   

Pemahaman tentang brand, seharusnya tidak hanya diketahui dan dipahami oleh 

para pebisnis saja. Tetapi, masyarakat secara umum juga harus tahu dan paham sehingga 
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bisa membantu dalam mempertahankan brand lokal yang ada sehingga tidak hilang 

diantara brand-brand lain yang tarus bermunculan.    

2.2.1 Pengertian Brand   

 Menurut kamus manajemen, brand adalah suatu nama, suatu istilah, suatu tanda, suatu 

symbol, atau suatu rencana, atau gabungan dari padanya, yang dimaksudkan untuk 

meneliti barang-barang atau jasa-jasa dari seorang penjual atau sekelompok penjual dan 

membedaknanya dari barang-barang atau jasa-jasa para pesaing (Moekijat,1984:63).   

Menurut UU Merek No.15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1 : “tanda yang berupa, 

nama, kata, huruf-huruf, angka,-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsurunsur 

tersebut yang memilikidaya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan 

barang dan jasa.” (Tjiptono,2008:238)  

Dalam buku Fandy Tjiptono (Pemasaran Strategik,2008:238-239) Sebuah brand 

memiliki beberapa elemen atau identitas, baik yang bersifat tangible (seperti nama 

merek, symbol, slogan, desain grafis, dan sebagainya) maupun intangible (seperti nilai 

simbolis, ikatan khusus, kepribadian, citra diri, dan seterusnya). Nama brand dapat 

didasarkan pada sejumlah aspek, diantaranya :  

1. Nama orang, misalnya pendiri, pemilik, manajer, mitra bisnis atau orang lain 

yang diasosiasikan dengann produk. Beberapa produk yang menggunakan 

nama pendiri atau pemiliknya seperti universitas, restoran, kosmetik, 

busana, sepatu dan lain sebagainya.  
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2. Nama tempat, geographic brand namers; baik tempat asal ditemukannya, 

dikembangkannya maupun dijualnya produk atau jasa bersangkytan. 

Contohnya Hotel Solo, Jakarta Post, Harian Jogja (Harjo), dan sebagainya.  

3. Nama ilmiah yang diciptakan, contohnya Gramophone, Caligraph  

Typewriter (tulisan indah),  dan Cultura Soap (perawatan kulit)  

4. Artificial names, yang mungkin saja diciptakan tanpa makna khusus, 

contohnya Kodak dan Uneeda biskuit.  

5. Descriptive names, menggambarkan manfaat atau aspek kunci produk, 

contohnya Obat Gosok Tjap Onta, Kojok Moestadjab, dan Minyak Oerat 

Mastika  

6. Alpha-numeric brand names mengandung unsur angka, baik dalam bentuk 

digit maupun tertulis, contohnya obat nyamuk Tiga Roda, rokok Dji Sam 

Soe (234), Intel Pentium IV.   

 Brand sangat diperlukan dalam mempromosikan suatu barang atau jasa, terutama 

dalam mempromosikan suatu kota atau daerah. Dimana brand memberikan sebuah 

identitas tertentu yang dapat menjadikan ciri khas sebuah kota dengan tujuan agar kota 

tersebut memiliki identitas tesendiri  atau pembeda kota lain dan identitas tersebut 

diharapkan dapat melekat dihati masyarakat.   

2.3.2 Manfaat Brand   

Menurut buku Pemasaran Strategik oleh Fandy Tjiptono (2008:239), brand 

memiliki manfaat bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, brand berperan penting 

dalam hal sebagai berikut:  
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a. Sarana identifikasi yaitu untuk memudahkan proses penanganan dan 

pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian dan 

pencatatan akuntansi.  

b. Sarana proteksi hukum terhadap produk yang unik. Brand bisa mendapatkan 

perlindungan properti intelektual melalui brand dagang yang terdaftar, 

proses pemanufakturan bisa dapat dilindungi melalui hak paten dan kemasan 

mendapat hak cipta dan desain.  

c. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa 

dengan mudah memilih dan membeli  di lain waktu. Loyalitas brand dapat 

menghasilkan predictability  dan security  permintaan bagiperusahaan dan 

menciptakan hambatan yang masuk menyulitkan perusahaan untuk 

memasuki pasar.  

d. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik (diferensial) yang dapat 

membedakan produk atau jasa dengan para pesaing.  

e. Saran keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, 

loyalitas pelanggan, dan citra yang terbentuk dalam benak konsumen.  

f. Sumber financial returns yang menyangkut pendapatan masa datang.  

Sedangkan bagi konsumen brand dapat memberikan beraneka macam nilai, 

brand berperan krusial sebagai identifikasi sumber produk, penetapan tanggung 

jawab pada produsen atau distributor spesifik, pengurang resiko, penekanan 

biaya pencarian internal dan eksternal, janji atau ikatan khusus dengan 

produsen, alat simbolis yang memproduksikan citra diri, dan signal kualitas. 
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2.4 Brand Communication   

Sadat (2009) memberikan definisi tentang brand communication. Komunikasi 

merek adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mongkomunikasikan keunikan 

yang dimiliki sebuah merek ke pasar ,menggunakan berbagai strategi.  

Sejalan dengan pendapat Gelder (2005) tentang teori Brand Ekspression yang 

terdiri dari tiga komponen yaitu Brand Positioning, Brand Personality, dan Brand 

Identity. Schultz dan barnes menambahkan aspek Brand Communication dalam brand 

ekspression. Sebagai suatu cara atau bentuk komunikasi brand melalui proses 

visualisasi sehingga mudah dipahami dan diingat pelanggan secara cepat. Langkah ini 

bertujuan untuk menciptakan memori kuat di benak pelanggan terhadap karakter brand. 

Schultz dan Barnes juga menjelaskan bahwa untuk dapat mengkomunikasikan brand 

kepada konsuman, perusahaan menggunakan komunikasi iternal dan eksternal yaitu 

antara lain dengan sales promotion, events, public relations, direct marketing 

(pengiriman katalog, surat, telp, fax, atau email), corporate sponsorships, yaitu 

penawaran produk/jasa dengan bekerja sama dengan perusahaan lain sebagai sponsor 

dan advertising yaitu cara-cara untuk memperkenalkan produk.jasa melalui segala 

macam iklan (Kusno.2007:45)  

Brand merupakan cerminan kualitas dari produk/jasa yang ditawarkan. Saat ini 

brand communication merupakan sebuah solusi yang jitu yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan pangsa pasar. Namun, solusi ini juga harus mendapat dukungan dari 

elemen-elemen lain yang ada dalam perusahaan atau organisaasi. Untuk dapat 

mengenalkan suatu brand kepada pangsa pasar tentu memerlukan aktivitas komunikasi 

sebagai penghubung. Aktivitas-aktivitas komunikasi dilakukan guna mempengaruhi 

opini konsumen tehadap produk/jasa yang ditawarkan.    
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2.5 City Branding 

2.5.1 Pengertian City Branding 

City branding adalah sebuah strategi yang dilakukan untuk menciptakan citra 

positif terhadap suatu kota. Yananda (2014:34) menyebutkan sebagai berikut, city 

branding merupakan bagian dari perencanaan kota/perkotaan melalui berbagai upaya 

untuk membangun diferensiasi dan memperkuat identitas kota agar mampu bersaing 

dengan kota lainnya demi menarik turis, penanam modal, SDM yang handal, industry, 

serta meningkatkan kualtas hubungan antar warga dengan kota. City branding atau 

branding kota merupakan perangkat baru dalam pembangunan wilayah untuk 

meningkatkan daya saing dalam menghadapi kompetisi global.   

Berdasarkan kutipan www.kemendagri.go.id city branding adalah identitas, 

symbol, logo atau merek yang melekat pada suatu daerah. Sebuah pemerintah derah 

harus membangun brand (brand building) untuk daerahnya, tentu yang sesuai dengan 

potensi maupun positioning yang menjadi target daerah tersebut. Adapun keuntungan 

yang diperoleh jika suatu daerah melakukan city branding, antara lain :  

1. Daerah tersebut dikenal luas (high awareness) disertai dengan persepsi yang

baik

2. Dianggap sesuai untuk tujuan-tujuan khusus (specific purposes)

3. Dianggap tempat yang tepat untuk investasi, tujuan wisata, tujuan tempat

tinggal dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan (events)

4. Dipersepsikan sebagai tempat dengan  kemakmuran dan keamanan yang

tinggi.

http://www.kemendagri.go.id/
http://www.kemendagri.go.id/
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Beberapa pemaparan tersebut, tentang pengertian City Branding dapat diambil 

kesimpulan bahwa City Branding merupakan upaya untuk memberikan merek kepada 

kota agar mudah dikenali dan dapat membentuk city image untuk memasarkan daerah 

baik secara nasional maupun internasional.   

Berdasarkan  kesimpulan diatas, dapat dikatakan city branding memiliki dua 

cakupan publik yaitu publik internal dan publik eksternal, internal untuk memunculkan 

kesadaran dan rasa memiliki, sementara ekternal merupakan kemampuan untuk 

membangkitkan rasa penasaran untuk mengenal lebih jauh tentang wilayah terkait. 

Adanya hubungan yang berkesinambungan antara pihak internal dan eksternal tentu 

akan memberikan berbagai dampak positif terhadap keberlangsungan city branding 

yang ada. Sasaran dari city branding adalah bagaimana membentuk merk agar tidak 

terkesan hanya sekedar memiliki merk, tetapi janji-janji yang terkandung dalam merk 

tersebut dapat diwujudkan.   

2.5.2 Syarat City Branding   

Menurut  Sugiarsono dalam (Rahmawati, 2015)  dalam  membuat  sebuah  city  

branding, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, diantaranya:   

1) Attributes:   

City branding harus mampu menggambarkan sebuah karakter, daya tarik, gaya dan 

personalitas kota, sehingga city branding yang dibuat dapat mewakili potensi dari  

Kota itu sendiri.   
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2) Message:   

Menggambarkan sebuah cerita secara pintar, menyenangkan, dan mudah atau selalu 

diingat. Tugas dari sebuah City branding adalah menyampaikan pesan berupa citra 

yang dimiliki oleh sebuah Kota, pesan disini haruslah mudah diingat oleh penerima 

pesan branding itu sendiri. Kesan pintar dan menyenangkan dalam sebuah city 

branding  juga harus ada sehingga dapat lebih memudahkan lagi penerima pesan 

untuk mengingatnya.   

3) Differentiation:   

Memberikan kesan unik, berbeda dari kota lain. Keunikan menjadi unsur yang 

sangat penting dalam pembuatan sebuah city branding karena hal tersebut juga 

menjadi pembeda dengan city branding yang telah ada sebelumnya.   

4) Ambassadorship   

Hal yang penting dari suatu city branding adalah menarik orang untuk hadir dan 

tinggal di sebuah Kota.  

2.5.3 Tujuan City Branding  

Menurut Handito, (dalam sugiarsono,2009), alasan logis melakukan city 

branding yaitu :  

- Memperkenalkan kota / daerah lebih dalam, city branding mendiskripsikan 

sebuah daerah secara lebih detail yang terdiri dari berbagai aspek baik, 

keindahan wilayah, keadaan masyarakat maupun pariwisatanya  

- Memperbaiki citra, mengubah persepsi kota yang mungkin memiliki citra buruk 

diantara para konstituen internal maupun eksternalnya  
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- Menarik wisatawan asing dan domestik, dengan menarik banyak wisatawan 

asing maupun domestik akan menjadikan daerah tersebut lebih dikenal oleh 

masyarakat luas, baik itu melalui word of mouth maupun melalui foto yang 

diunggah oleh para pengunjung.  

- Menarik minat investor untuk berinvestasi, dengan bertambahnya investor tentu 

memberikan keuntungan tersendiri bagi daerah tersebut. Dimana ia akan 

semakin diakui oleh pesaingnya  

- Meningkatkan perdagangan, pertambahan jumlah wisatawan yang berkunjung 

disuatu daerah secara tidak langsung akan berpengaruh pada sektor perdagangan 

yang ada di daerah tersebut.   

2.5.4 Langkah-langkah Membangun City Branding  

Sebuah city branding tentu memerlukan suatu tindakan yang nantinya akan 

memperkuat branding tersebut. seperti yang dikutip dalam www.kemendagri.go.id ada 

beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperkuat suatu city 

branding, sebagai berikut :  

1. Mapping Survey, meliputi survey persepsi dan ekspektasi tentang suatu 

daerah baik dari masyarakat daerah itu sendiri maupun pihak-pihak luar 

yang mempunyai keterkaitan dengan daerah itu.  

2. Competitive Analysis yaitu melakukan analisis daya saing baik di level 

makro maupun mikro daerah itu sendiri.  

3. Blueprint yaitu penyusunan cetak biru atau grand design daerah yang 

diinginkan, baik logo, somboyan, nick name, tagline, dan lain sebagainya 

beserta strategi branding dan strategi komunikasinya.   

http://www.kemendagri.go.id/
http://www.kemendagri.go.id/


20  
  

4. Implementation, yaitu pelaksanaan grand design dalam berbagai bentuk 

media, seperti pembuatan media center, pembuatan events, iklan dan lain 

sebagainya.   

2.5.5 Mengukur Kekuatan City Branding   

Dalam menghadapi arus informasi dan globalisasi yang berkembang begitu 

pesat, apalagi setalah berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tentu akan 

mempengaruhi persaingan ekonomi antar negara atau kota.  Dimana setiap negara atau 

kota bersaing dengan banyak orang lain untuk menarik konsumen, wisatawan, rasa 

hormat, perhatian, investasi dan bisnis. Adanya strategi branding yang tepat akan 

menjadi keungggulan bersaing. Strategi branding mencoba memberikan sebuah kota 

suatu identitas yang berbeda terhadap negara atau kota lain, sehingga mampu bersaing 

dan dapat dibedakan dengan pesaingnya. .   

Sebuah brand dapat dikatakan kuat jika dibedakan oleh pesaing untuk berbagai 

kepentingan, baik kepentingan bisnis maupun investasi. City branding bisa dikatakan 

kuat apabila mampu menguasai publik yang menjadi target sasarannya, diantaranya 

publik sadar akan keberadaan daerah tersebut dan mengutamakan kualitas yang dapat 

diunggulkan dari pesaing untuk menjamin loyalitas dari target sasaran. Dari pernyataan 

tersebut, maka diperlukan suatu standar tertentu yang dapat mengukur seberapa besar 

kekuatan city branding yang sudak diterapkan pada suatu negara atau kota.   

Menurut Anna Rouba (2010:16-17), ada beberapa cara untuk mengevaluasi dan 

menguji kekuatan merek yang disandang oleh sebuah kota, diantaranya adalah :   
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1) Mengukur kesadaran masyarakat tentang keberadaan kota dan pengetahuan 

tentangnya, kemudian menanyakan berapa banyak orang yang tahu tentang  

kota tersebut.   

2) Faktor “tempat” yang berkaitan dengan persepsi mengenai aspek fisik, seperti 

keindahan kota dan iklimnya.   

3) Pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh kota tersebut, kesempatan untuk 

mendapatkan pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya, termasuk 

kemungkinan mencari pekerjaan, melakukan bisnis dan perdagangan.   

4) Berhubungan dengan wisatawan, warga, dan investor untuk mengukur daya 

tarik kota sebagai tempat untuk mengunjungi dan tempat tinggal.   

5) Mengedepankan keramahan penduduk, kemungkinan untuk menemukan sebuah 

komunitas dan perkumpulan di mana orang dapat dengan mudah menyesuaikan 

diri dan mendapatkan perasaan aman.  

2.6 City Brand Communication  

Komunikasi berperan penting dalam membentuk persepsi kota. Dimana 

komunikasi memberi pesan kepada khalayak tentang citra apa yang ingin ditampilkan 

oleh kota tersebut. Menurut Cardwell and Freire, 2004 dalam Knape dan Lundell (2011) 

The term branding has a prime relevance as a strategy tool in marketing and branding 

a destination is not different from branding goods and services. Yaitu Istilah merek 

memiliki relevansi utama sebagai alat strategi pemasaran, dan  tidak berbeda dari merek 

barang dan Jasa. (JAB.Vol. 17 No.1 Desember 2014)     
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City branding merupakan suatu kegiatan dengan salah satu tujuannya yaitu 

membentuk citra. Dalam Kavaratzis (2004) citra dibentuk dengan sebuah perencanaan 

dan memerlukan interaksi antara pihak internal dan eksternal. Segala sesuatu yang 

dilakukan dan terjadi di kota merupakan sebuah komunikasi untuk menyampaikan 

pesan tentang citra kota tersebut.   

City Brand Communication Kavaratsiz (2004:67) membentuk tiga jenis  

komunikasi dalam city branding yaitu :   

(a) primary communication, yang digambarkan sebagai tindakan atau langkah yang 

dilakukan oleh kota itu sendiri. Primary communications berhubungan dengan efek 

komunikatif dari semua “kegiatan” kota tersebut. Komunikasi ini  

dibagi menjadi 4 kategori intervensi, yakni :  
- Landscape strategies, merujuk pada tindakan dan keputusan yang relevan untuk 

desain perkotaan, arsitektur, ruang hijau dan ruang-ruang publik di kota 

tersebut. Dalam strategi ini, bisa memanfaatkan kesenian atau budaya yang ada 

di daerah tersebut untuk memberikan kesan unik dan sekaligus menjaga 

eksistensinya.  

- Infrastructure projects, mengacu pada proyek-proyek yang dikembangkan 

untuk membuat, memperbaiki atau memberikan karakter yang khas untuk 

berbagai jenis infrastruktur yanga dibutuhkan oleh kota tersebut. Seperti dala 

hal aksesbilitas kota, fasilitas tempat kebudayaan, dan fasilitas tempat untuk 

pariwisata.   

- Organisational and administrative structure, mengacu pada efektivitas dan  

perbaikan struktur pemerintah kota, dalam hal ini berpengaruh dalam 

perencanaan kota berkaitan dengan branding.    
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- The city’s behavior, mengacu pada visi yang dibuat untuk kota, strategi yang 

diterapkan atau insentif keuangan yang diberikan oleh pemerintah kota untuk 

berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder.   

(b) secondary communication merupakan bentuk komunikasi formal, seperti segala 

bentuk periklanan dan hubungan masyarakat. dalam kategori ini, isi dari komunikasi 

yang disampaikan merupakan faktor yang signifikan dimana isi harus jelas namun 

kadang bagian ini sering dilupakan. Faktanya dalam berkomunikasi tentu 

memerlukan sesuatu; sederhanya promosi datang hanya setelah seseorang memiliki 

sesuatu untuk di promosikan kembali. Dalam pemasaran kota faktor yang paling 

penting adalah komunikasi fungsional dan kompetensi komunikatif dan merupakan 

kebutuhan yang sangat vital bagi pemasaran kota untuk menuju sukses.   

(c) Tertiary communication  mengacu pada word of mouth yang dilakukan oleh 

masyarakat kota. Kata-kata dari mulut ke mulut biasanya dianggap sangat otentik 

dan dapat dipercaya, hal ini menyoroti peran penting warga dalam proses 

komunikasi city branding. Maka dari itu sebuah kota harus bekerjasama dengan 

masyarakat sehinggan menimbulkan Tertiary communication  yang positif dan 

memperkuat komponen 2 jenis komunikasi lainnya, sehingga seluruh proses 

branding berjalan dengan lancar.   

Berikut bagan yang digambarkan oleh Kavaratzis dalam mengkomponenkan 

proses komunikasi city branding:   
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Gambar 1 : Bagan City Brand Communication  

Sumber : City brand communication Kavaratsiz (2004:67)  
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