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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Dekade terakhir ini, kota tematik tumbuh begitu pesat dan berkembang di

Indonesia. Kota dengan karakter yang khas selalu diupayakan agar dapat 

berkembang melalui konsep kota tematik, tidak hanya itu saja konsep kota tematik 

juga mampu menjaga karakter kota tersebut dari berbagai ancaman dan degradasi 

karakter. Identitas kota dapat terbentuk melalui pemilihan tema kota itu sendiri, 

karena kota dengan sebuah identitas akan mampu membedakan suatu kota dengan 

kota yang lainnya. Selain itu masyarakat pada kota tersebut akan merasakan 

sebuah rasa kebersamaan dan kebanggan tersendiri, serta mampu menumbuhkan 

rasa memiliki yang cukup kuat terhadap kotanya. 

Praktik city branding sudah mulai marak di dunia, sejak tahun 1970-an. 

Beberapa kota di dunia terutama kota bisnis, telah menjalankan strategi brand 

dalam memasarkan kotanya (Greenberg, 2000:230). Selain itu, konsep city brand 

telah menyentuh ranah akademis sehingga cukup banyak ditemukan jurnal atau 

buku yang mengulas tentang city brand. Hal ini menandakan bahwa city brand 

baik secara akademis dan praktis telah menjadi bagian dari pemasaran yang 

menggabungkan konsep-konsep multidisiplin. City brand menjadi konsep dari 

studi branding yang berbeda dan cukup kompleks dibandingkan dengan konsep 

branding lainnya seperti produk dan perusahaan. Karena dalam proses city brand, 

pihak yang terlibat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi cukup 

banyak dan beragam. 
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Beberapa kota di dunia yang sudah menggunakan city branding sebagai 

strategi promosi untuk menjual potensi pariwisata mereka kepada dunia. Kota 

besar di dunia sudah memulai menggunakan strategi city branding untuk 

menggali dan menjual potensi kota mereka. Salah satu kota yang menjadi sorotan 

dalam implementasi city branding adalah Kota New York, Amerika Serikat. 

Dalam implementasi city brand di Kota New York, pemerintah kota setempat 

melibatkan berbagai unsur masyarakat yang ada di kota tersebut. Selain itu, warga 

Kota New York memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keadaan kotanya saat 

itu. Dukungan yang didapat dari berbagai unsur masyarakat Kota New York 

terhadap citra kotanya adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

keberhasilan city branding Kota New York. Hingga kini, Kota New York menjadi 

kota yang memiliki image yang cukup kuat di mata dunia. 

Bagaimana dengan implementasi city branding di Indonesia? Sejak 

diterapkan Otonomi Daerah, perpindahan kewenangan untuk mengatur kota-kota 

yang ada berada ditangan pemerintahan daerah. Dimana pemerintah daerah harus 

berlomba-lomba dengan kota yang lainnya dalam hal strategi untuk menambah 

pendapatan daerah dengan mengembangkan sektor-sektor yang berpotensi baik di 

dalam kota atau daerah tersebut. Pelaksanaan city branding di Indonesia mendapat 

dukungan yang sah dari undang-undang dasar yakni UU no.32/2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, UU no.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional 2005-2025 dan UU no.26/2007 tentang Penataan Ruang 

(Yananda dan Salamah, 2014 : 188). 
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Sektor yang paling banyak dikembangkan hampir disetiap daerah di 

Indonesia adalah sektor pariwisata dan ekonomi. Salah satu strategi pemasaran 

pariwisata dan ekonomi adalah dengan membuat slogan atau brand untuk kota 

tersebut agar bisa menarik perhatian pendatang. City branding tentunya harus 

sesuai dengan potensi yang ada didalam daerah tersebut dan melalui langkah-

langkah yang tepat. Selain itu konsistensi pemerintah setempat dalam 

pengaplikasian city brand dalam kehidupan kota sehari-hari perlu dipertahankan 

agar city brand tidak mati dan kemudian dilupakan. 

Beberapa kota di Indonesia berikut ini yang telah melakukan city branding 

yaitu Jakarta dengan Enjoy Jakarta, Yogyakarta dengan Jogja Istimewa, Solo 

dengan The Spirit of Java, Surabaya dengan Sparkling Surabaya, Malang dengan 

‘Beautiful Malang’ dan beberapa kota lainnya. Tidak semua city branding di 

Indonesia mampu berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Sebagian besar kota 

masih struggling dengan urusan-urusan domestik sehingga urusan city brand 

kotanya menjadi terbengkalai. Contoh kasus Jogja sebelum rebranding menjadi 

Jogja Istimewa seperti sekarang ini, memiliki city brand Jogja Never Ending Asia. 

City brand ini kemudian banyak dikritisi karena tidak sesuai dengan karakteristik 

masyarakat Jogja sehingga nafas Never Ending Asia tidak terhembus dalam 

keseharian masyarakat Jogja. Selain tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat, 

ketidakberlanjutan city brand juga bisa disebabkan oleh rendahnya awareness 

masyarakat terhadap brand sebuah kota. Hal ini menandakan city brand di 

Yogyakarta kala itu, masih dimaknai sebatas dengan logo dan slogan saja, bukan 
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sebuah rangkaian proses perencanaan hingga evaluasi serta usaha untuk membuat 

brand yang berkelanjutan. 

Pada hari minggu, 23 Agustus 2015 bersamaan dengan pelaksanaan Malang 

Flower Carnival (MFC) V, Wali Kota Malang Mochamad Anton, me-launching 

secara resmi “Beautiful Malang” sebagai city branding Kota Malang dihadapan 

ribuan pengunjung MFC. City brand “Beautiful Malang” merepresentasikan 

keindahan dari pesona Kota Malang dan juga menawarkan sebuah kenyamanan 

bagi masyarakat yang tinggal didalamnya maupun masyarakat pendatang. Dengan 

“Beuatiful Malang” pemerintah Kota Malang telah meluncurkan berbagai 

kegiatan branding yang melibatkan masyarakat Kota Malang. 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat respon masyarakat Kota Malang 

terhadap city branding ‘Beautiful Malang’ yang telah diimplementasikan sejak 

tahun 2015. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengukur respon masyarakat Kota Malang terhadap city brand ‘Beautiful 

Malang’ adalah menggunakan pendekatan konsep city branding untuk menangkap 

respon penduduk Kota Malang terkait usaha city branding yang dilakukan oleh 

pemerintah Kota Malang. Sedangkan pendekatan konsep Consumer-Based Brand 

Equity (CBBE) digunakan untuk melihat persepsi masyarakat terkait keberadaan 

logo dan slogan ‘Beautiful Malang’ sebagai unsur penting dalam implementasi 

city branding. Batasan penelitian ini adalah melihat sampai sejauh mana respon 

masyarakat yang menetap di Kota Malang terhadap city branding ‘Beautiful 

Malang’ dan brand awareness & brand image logo serta slogan city brand 

‘Beautiful Malang’. Kajian yang berkaitan dengan city branding melalui 
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pendekatan brand dirasa akan menjadi kajian yang cukup penting untuk menjadi 

referensi bagi penggiat branding tempat di Indonesia untuk merencanakan, 

mengimplementasi dan mengevaluasi brand tempat di Indonesia terlebih city 

branding. 

Masyarakat pada umumnya, dan penduduk pada khususnya, sangat berperan 

penting dalam implementasi city branding karena dalam masyarakat tercermin 

karakteristik yang menjadikan ciri khas sebuah kota. Ciri khas tersebut yang 

nantinya menentukan citra kota yang akan dibentuk dan dicitrakan kepada 

khalayak luas. Selain itu, masyarakat merupakan elemen penting dari pembuatan 

city branding karena masyarakat tidak lain merupakan salah satu pihak yang 

terlibat dalam usaha membangun sebuah brand kota. Maka, keberhasilan city 

branding akan sangat ditentukan dengan kepekaan dan pengetahuan masyarakat 

tentang citra kota mereka. Penelitian yang berkaitan dengan city branding selama 

ini, lebih menitik beratkan pada stakeholder dan para penggagas city branding 

saja. Peneliti melihat hal ini sebagai peluang untuk melakukan penelitian 

mendalam dengan menjadikan masyarakat Kota Malang sebagai responden dari 

penelitian ini. 

Peneliti menggunakan masyarakat Kota Malang sebagai responden 

khususnya penduduk RT 01/RW 11, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen dalam 

penelitian ini karena peneliti menemukan sebuah fenomena dimana para 

penduduk yang tinggal didaerah tersebut sangat heterogen. Heterogen yang 

dimaksud adalah berasal dari daerah asal yang berbeda-beda dan menetap menjadi 

penduduk Kota Malang. Keberagaman suku juga didapat pada penduduk daerah 
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RT 01/RW 11, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen. Karena letak daerah yang 

bisa dikatakan strategis (dekat dengan tengah kota) maka daerah tersebut banyak 

didatangi oleh para pendatang dari berbagai daerah dan menetap di kampung 

Tongan, dengan keanekaragaman penduduk kota Malang khususnya daerah 

Tongan ini, peneliti tertarik meneliti respon dari semua warga RT 01/ RW 11, 

Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang terhadap City Branding 

‘Beautiful Malang’ dengan kriteria warga yang berusia 17 tahun keatas atau yang 

memiliki KTP Kota Malang dan juga lama tinggal minimal lima tahun, dengan 

sebuah alasan telah merasakan dan menikmati keadaan, situasi, dan kondisi Kota 

Malang sekurang-kurangnya lima tahun tereakhir.  

 City branding pada Kota Malang ini begitu ‘asing’ dikalangan masyarakat 

Kota Malang. Hal ini dibuktikan dengan ketidak konsistenan pihak terkait dalam 

pemilihan city branding Kota Malang. Kota Malang pernah memiliki city 

branding ‘Welcoming Malang’ dan ‘Malang Asoy’, sebelum diresmikannya 

‘Beautiful Malang’ sebagai city branding saat ini. Berlandaskan hal tersebut 

peneliti ingin mengetahui respon masyarakat Kota Malang khususnya warga RT 

01/RW11, Kel. Kasin, Kec. Klojen dalam mendukung dan menyokong city 

branding ‘Beautiful Malang’. Dengan meneliti respon masyarakat Kota Malang 

terhadap city branding, peneliti berharap mampu menemukan jawaban – jawaban 

dari masyarakat Kota Malang dalam merespon pesan, dan konsep city branding 

khususnya ’Beautiful Malang’, mengingat masyarakat kota merupakan elemen 

fundamental dalam proses meraih kesuksesan city branding. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

Bagaimana respon masyarakat Kota Malang terhadap City branding ‘Beautiful 

Malang’ khususnya warga RT 01/RW11, Kel. Kasin, Kec. Klojen ?  

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini harus memiliki tujuan yang jelas, untuk apa 

melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah: 

Mengetahui respon masyarakat Kota Malang terhadap City branding 

‘Beautiful Malang’ khususnya warga RT 01/RW11, Kel. Kasin, Kec. 

Klojen.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberi masukan dan kontribusi bagi pihak-pihak terkait, 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis; 

a. Menambah wacana bagi para akamedisi khususnya perihal city branding 

dalam rangka mengembangkan keunggulan kompetitif suatu wilayah dan 
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memasarkannya kepada khalayak luas (investor, pengunjung dan 

masyarakat wilayah itu sendiri). 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan pada 

penelitian selanjutnya yang sejenis dan dapat dikaji secara mendalam, serta 

menjadi bagian dari pengetahuan bagi masyarakat. 

2. Manfaat Praktis; 

a. Memberi alternatif atau sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan 

mempertahankan den meng-eksistensikan ‘Beautiful Malang’ sebagai city 

branding Kota Malang. 

b. Untuk menambah wawasan pengetahuan yang berifat kegeografian bagi 

mahasiswa yang mempelajarinya. 

c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. 

 


