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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab dua ini peneliti memaparkan tiga hal penting yang akan menjadi 

rujukan dan referensi dalam melakukan penelitian. Pertama, penelitian terdahulu 

yakni berisi tentang pemaparan hasil dari penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Adanya penelitian terdahulu ini dapat menjadi rujukan 

serta menambah wawasan peneliti. Kedua, kerangka teoritik yang digunakan 

sebagai pisau analisis dalam penelitian dengan menggunakan Teori Formulasi 

Kebijakan, konsep city branding dan konsep parwisata. Ketiga, Alur pikir yakni 

sebagai acuan berpikir dan memudahkan peneliti maupun pembaca dalam 

mengikuti alur dalam penelitian ini. 

1.1 Penelitian Terdahulu  

Pada sub-bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian terdahulu yang 

masih bersinggungan dengan judul penelitian yakni formulasi kebijakan city 

branding “Beautiful Malang”. Dalam sub-bab ini peneliti menjelaskan fokus 

penelitian sejenis dan pembeda dengan judul skripsi yang peneliti angkat. Hasil 

dari penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi 

selama proses penelitian berlangsung. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang 

digunakan oleh peneliti sebagai rujukan atau referensi yakni sebagai berikut: 
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Pertama, Antik Bintari1 (2016) dengan judul Formulsi kebijakan 

pemerintah tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan 

Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta. Dalam 

penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus pembahasan yaitu 

menganalisis formulasi kebijakan pada Perda No. 7 tahun 2013 tentang perubahan 

atas Perda No.3 Tahun 2008 tentang BUMD PT MRT Jakarta. Hasil penelitian ini 

dalam proses formulasi terdapat banyak kepentingan aktor sehingga membuat 

perumusan kebijakan menjadi lambat. 

Kedua, yaitu skripsi dari Sylvia Yolanda2 (2016) dengan judul “Formulasi 

Kebijakan Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung (Suatu Analisis Tentang 

Proses, Kepentingan, Dan Aktor Yang Terlibat Dalam Kebijakan Pengupahan Di 

Provinisi Lampung Tahun 2015)”. Pada penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan 

publik, formulasi kebijakan, teori kelompok, dan kebijakan upah minimum. Fokus 

penelitian ini yaitu medeskripsikan masalah proses formulasi kebijakan upah 

minimum Provinsi Lampung di dalam Dewan Pengupahan. Hasil penelitian ini 1) 

proses formulasi berjalan sesuai mekanisme akan tetapi penetapan kebijakan 

dinilai cukup lambat, 2) kebijakan penetapan UMP Lampung dirumuskan oleh 

                                                           
1 Antik Bintari, Formulasi Kebijakn Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) Perseroan Terbats (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI 

Jakarta, diakses dari jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/download/10006/pdf, pada tanggal 1 

Oktober 2017, pukul 10:10 wib. 
2 Sylvia Yolanda, Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimun Provinsi Lampung (Suatu 

analisis tentang proses, kepentingan dan aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan pengupahan di 

Provinsi Lampung tahun 2015), Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. 



17 

Dewan Pengupahan Provinsi lampung, 3)Hasil formulasi kebijakan disahkan 

melalui SK Gubernur. 

Ketiga, yaitu skripsi dari Jeffri Chandra Sianipar3 (2017) dengan judul 

“Pengembangan Pariwisata Kota Malang Melalui City Branding “Beautiful 

Malang” (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata). Pada penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Fokus penelitian 

pengembangan pariwisata dan pemasaran brand “beautiful malang” yang 

dilaksanakan dinas kebudayaan dan pariwisata kota malang. Dalam penelitian ini 

menggunakan indikator analisis pemerintah daerah dan pembangunan daerah, 

pembangunan daerah dan sektor pariwisata, dan pengembangan pariwisata 

melalui city branding. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan 

pariwisata dan pemasaran brand “beautiful malang” yang dilakukan sudah 

berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari langkah pengembangan 

dengan mengoptimalkan wisata buatan sebagai antisipasi minimnya wisata alam. 

Selanjutnya penggunaan brand “beautiful malang” sebagai media promosi 

sekaligus perwujudan tri bina cita terlaksana dengan baik dilihat dari peningkatan 

kualitas obyek wisata dan kuantitas pelajar. 

Keempat, yaitu thesis dari Muhammad Rizky Kurniawan4 (2014) dengan 

judul “Implementasi Strategi City Branding Dalam Meningkatkan Daya Saing 

Daerah Kota Malang” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 

                                                           
3 Jeffri Chandra Sianipar, Pengembangan Pariwisata Kota Malang Melalui City Branding 

“Beautiful Malang” (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), 2015.Skripsi Jurusan 

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. 
4 Muhammad Rizky Kurniawan, Implementasi Strategi City Branding Dalam Meningkatkan Daya 

Saing Daerah Kota Malang Thesis Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi 

Univesitas Brawijaya Malang.  
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Dalam penelitian ini menggunakan teori otonomi daerah, daya saing daerah, 

konsep strategi, implementasi strategi, konsep branding, konsep city branding, 

pemasaran kota. Fokus pembahasan melihat implementasi strategi city branding 

Kota Malang dalam meningkatkan daya saing daerah Kota Malang dan dampak 

implementasi strategi city branding Kota Malang dalam meningkatkan daya saing 

daerah Kota Malang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi city 

branding masih belum maksimal. Masyarakat bahkan pegawai pemerintah Kota 

Malang tidak mengetahui apa city branding Kota Malang. Selain itu pendanaan 

dan juga pergantian pengurus menjadi faktor penghambat dalam implementasi 

strategi city branding. 

Kelima, Praditiya Budi Laksana5 dengan judul “Strategi Pemasaran 

Pariwisata Kota Surakarta Melalui City Branding (Studi pada Dinas Pariwisata & 

Kebudayaan Kota Surakarta)”. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

kemudian menggunakan teori pariwisata. Fokus pada pembahasan ini yaitu 

melihat bagaiamana strategi pemasaran pariwisata di Kota Surakarta melalui City 

Branding. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kota Surakarta dalam 

menerapkan City Branding kurang terencana dengan sistematis, sehingga city 

branding hanya dipahami secara sempit yakni hanya pada aspek visualisasi 

sehingga pengembangan produk pariwisata sedikit bertabrakan dengan konsep 

city branding. 

                                                           
5 Praditiya Budi Laksana, Strategi Pemasaran Pariwisata Kota Surakarta Melalui City Branding 

(Studi pada Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Surakarta), diakses dari 

http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/745, pada tanggal 1 

Agustus 2017 pada pukul 14:15 wib. 

http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/745
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Keenam, Rosyid Ibnu Wardana6 (2016) Dengan judul “Perencanaan 

Komunikasi City Branding (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Perencanaan 

Komunikasi dalam pengembangan city brand Semarang Variety of Culture oleh 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang tahun 2011-

2014)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian 

yaitu memaparkan langkah-langkah perencanaan komunikasi yang digunakan 

oleh Bappeda Kota Semarang untuk mengembangkan branding kota “Semarang 

Variety of Culture” pada tahun 2011 hingga 2014. Hasil Penelitian ini yaitu 

Bappeda Kota Semarang telah melakukan upaya pengembangan merek kota 

dengan melibatkan stakeholders kota semarang yang kemudian dilanjutkan 

dengan penetapan tujuan, analisis khalayak, perumusan strategi, pemilihan 

komunikai citra kota, perumusan pesan kepada target groups, perumusan 

manajemen dan implementasi program pengembangan touchpoints citra kota 

semarang. Akan tetapi Bappeda kota Semarang belum melakukan evaluasi 

terhadap city branding. 

 Ketujuh, Lutfi Kurniawan7 dengan judul “Proses City Branding 

Yogyakarta (Studi Kualitatif pada Merek “Jogja Istimewa”). Menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Fokus pembahasan pada 

penelitian ini mengetahui bagaimana proses dan latar belakang city branding 

                                                           
6 Rosyid Ibnu Wardana, Perencanaan Komunikasi City Branding (Studi Deskriptif Kualitatif 

tentang Perencanaan Komunikasi dalam pengembangan city brand Semarang Variety of Culture 

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang tahun 2011-2014), 

diakses dari https://eprints.uns.ac.id/25275/1/D0211091_pendahuluan.pdf, diakses pada tanggal 28 

September 2017, pukul 12: 58 wib. 
7 Lutfi Kurniawan, Proses City Branding Yogyakarta (Studi Kualitatif pada Merek “Jogja 

Istimewa”, diakses dari jurnal.bakrie.ac.id/index.php/jurnal_ilmiah_ub/article/download/, pada 

tanggal 9 September 2017, pukul 10:52wib. 

https://eprints.uns.ac.id/25275/1/D0211091_pendahuluan.pdf
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Yogyakarta pada merek “Jogja Istimewa”. Pada hasil penelitian ini bahwa city 

branding Yogyakarta  termasuk kasus yang unik karena inisiasi city brandingnya 

diciptakan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Raja 

Kasultanan Nyayogyakarta. Selanjutnya pada city branding ini hanya berkutat di 

logo dan tagline yang mana hal tersebut merupakan sebagian kecil dari 

keseluruhan city branding. 

Tabel 2.1  

Daftar Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Deskripsi Penelitian Titik Pembeda 

1 Formulasi kebijakan 

pemerintah tentang 

pembentukan Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) 

Perseroan Terbatas (PT) 

Mass Rapid Transit (MRT) 

di Provinsi DKI Jakarta. 

(Bintari, 2016) 

Pada penelitian ini lebih 

berfokus kepada formulasi 

kebijakan peraturan daerah 

nomor 7 tahun 2013 tentang 

pembentukan BUMD PT MRT 

Jakarta. Dalam penelitian ini 

menggunakan 4 tahapan proses 

formulasi kebijakan. 

Penelitian ini berfokus kepada 

analisis formulasi city 

branding “beautiful malang” 

dengan menggunakan empat 

tahapan formulasi kebijakan 

Budi Winarno. 

 

2 Formulasi Kebijakan 

Penetapan Upah Minimum 

Provinsi Lampung (Suatu 

Analisis Tentang Proses, 

Kepentingan, Dan Aktor 

Yang Terlibat Dalam 

Kebijakan Pengupahan Di 

Provinisi Lampung Tahun 

2015). (Yolanda, 2016) 

Pada penelitian ini lebih 

berfokus kepada bagaimana 

tahap-tahap  formulasi dari 

kebijakan upah minimum 

provinsi lampung pada tahun 

2015 dengan menggunakan 4 

tahapan formulasi kebijakan. 

Fokus penelitian ini adalah 

pada proses formulasi city 

branding “beautiful malang” 

dengan menggunakan 4 

tahapan formulasi kebijakan. 

Sedangkan pada penelitian 

terdahulu befokus pada proses 

formulasi penetapan upah 

minimum di Provinsi 

Lampung. 

3 Pengembangan Pariwisata 

Kota Malang Melalui City 

Branding “Beautiful 

Malang” (Studi pada Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata). (Sianipar, 2017) 

Fokus penelitian yaitu 

menjelaskan bagaimana 

pengembangan pariwisata di 

Kota Malang melalui City 

Branding “Beautiful Malang” di 

Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Malang. 

Kemudian lebih menggunakan 

indikator analisis pemerintah 

daerah dan pembangunan 

daerah, pembangunan daerah 

dan sektor pariwisata, dan 

Pada penelitian ini 

menggunakan peneliti 

menggunakan pisau analisis 

yang berbeda yaitu lebih 

befokus kepada proses 

formulasi city branding 

“beautiful malang. 

Selanjutnya peneliti juga 

berfokus kepada faktor 

pendukung dan penghambat 

dalam proses formulasi city 

branding “beautiful malang”. 
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pengembangan pariwisata 

melalui city branding 

4 Implementasi Strategi City 

Branding Dalam 

Meningkatkan Daya Saing 

Daerah Kota Malang. 

(Kurniawan, 2014) 

Pada penelitian ini berfokus 

pada bagaimana implementasi 

strategi city branding “Malang 

Welcoming City” dalam 

meningkatkan daya saing Kota 

Malang. Pada penelitian ini lebih 

menggunakan teori otonomi 

daerah, daya saing daerah, 

konsep strategi, implementasi 

strategi, konsep branding, 

konsep city branding, pemasaran 

kota. 

Fokus pada penelitian ini 

yaitu menjelaskan bagaimana 

proses formulasi city 

branding terbaru atau yang 

dibentuk pada tahun 2015 

yakni city branding “beautiful 

malang”. sedangkan 

penelitian terdahulu lebih 

membahas branding Kota 

Malang yang lama yaitu 

“Malang Welcoming City”. 

5 Strategi Pemasaran 

Pariwisata Kota Surakarta 

Melalui City Branding 

(Studi pada Dinas 

Pariwisata & Kebudayaan 

Kota Surakarta). (Laksana) 

Fokus penelitian yaitu 

menjelaskan bagaimana strategi 

pemasaran pariwisata di Kota 

Surakarta melalui city branding. 

Pada penelitian ini lebih 

menggunakan Teori Pariwisata. 

Pada penelitian ini lebih 

membahas formulasi 

kebijakan city branding 

“beautiful malang”. 

kemudian dalam penelitian ini 

peneliti juga menggunakan 

konsep city branding dan 

konsep pariwisata. 

6 Perencanaan Komunikasi 

City Branding (Studi 

Deskriptif Kualitatif tentang 

Perencanaan Komunikasi 

dalam pengembangan city 

brand Semarang Variety of 

Culture oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) Kota 

Semarang tahun 2011-

2014). (Wardana, 2016) 

Fokus penelitian ini lebih 

memaparkan langkah-langkah 

perencanaan komunikasi yang 

digunakan oleh Bappeda Kota 

Semarang dalam 

mengembangkan merek kota 

“Variety of Culture” tahun 2011 

hingga 2014.  

Penelitian lebih Memparkan 

tahap-tahap pembentukan city 

branding “Beautiful Malang” 

dengan menggunakan teori 

formulasi kebijakan dari Budi 

Winarno. 

7 Proses City Branding 

Yogyakarta (Studi Kualitatif 

pada Merek “Jogja 

Istimewa”. (Kurniawan) 

Fokus penelitian ini lebih 

menjelaskan bagaimana proses 

dan latar belakang city branding 

Yogyakarta pada merek “jogja 

isitimewa” menggunakan 

metode kualitatif studi kasus.  

Berfokus kepada proses 

perumusan city branding 

yang dilakukan oleh 

pemerintah kota malang  

Kemudian peneliti 

menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. 

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2017. 
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1.2 Kerangka Teoritik 

Pada bab ini menjelaskan teori yang relevan sesuai dengan fokus 

penelitian. Terdapat teori formulasi kebijakan publik, pengertian city branding 

dan pengertian pariwisata yang akan digunakan oleh peneliti. Teori dan pengertian 

ini relevan untuk menjelaskan analisis formulasi kebijakan city branding 

“beautiful malang”. 

1.2.1 Teori Formulasi Kebijakan Publik 

1.2.1.1 Pengertian Formulasi Kebijakan Publik 

Tahap formulasi kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan yang 

penting dan juga melewatkan proses yang rumit. Permasalahan yang telah masuk 

ke dalam agenda setting kemudian dicari alternatif atau solusi dari permasalahan 

kemudian penetapan kebijakan. Akan ada banyak aktor resmi maupun tidak resmi 

yang terlibat dalam mengusulkan alternatif-alternatif pada tahap formulasi ini. 

Dalam melakukan perumusan kebijakan para pembuat kebijakan perlu paham 

benar seperti apa permasalahannya dan bagaimana solusi terbaik dalam 

memecahkan permasalah yang ada. 

Kraft dan Furlong8 menjelaskan bahwa formulasi kebijakan merupakan 

desain dan penyusunan rancangan tujuan kebijakan dan strategi dalam mencapai 

suatu kebijakan. Berdasarkan kedua aktivitas tersebut dapat dijelaskan bahwa 

dalam kegiatan penyusunan rancangan berkaitan dengan rumusan masalah, sejalan  

dengan dinamika yang terjadi di dalam dan di luar komunitas  yang terdiri atas 

                                                           
8 Muchlis Hamdi, Kebijakan publik: proses, analisis dan partisipasi, Ghalia Indonesia, bogor, 

2014. Hlm. 87.  
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pejabat pemerintah, kelompok kepentingan, akademisi, profesional, badan 

penelitian, kelompok pemikir dan wirausaha. Selanjutnya strategi yaitu 

dibentuknya formulasi sekaligus pencapaian suatu tujuan kebijakan. 

Menurut Anderson9 bahwa perumusan kebijakan yaitu tekait dengan upaya 

dalam menjawab pertanyaan bagaimana alternatif-alternatif disepakati untuk 

masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa-siapa saja yang berpartisipasi. 

Kemudian menurut Sulistio10 bahwa formulasi kebijakan merupakan 

pengembangan dari alternatif-alternatif kebijakan dalam mengadapi 

permasalahan-permasalah dalam agenda setting. Secara singkat bahwa tahap 

formulasi merupakan tahapan dimana para pembuat kebijakan mengusulkan 

berbagai alternatif dalam untuk memecahkan permasalahan publik.  

Charles Lindblom11 menjelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan 

terlebih dahulu harus dipahami sifat-sifat dari seluruh aktor yang terlibat mulai 

dari peran, wewenang, dan bagaimana mereka saling berhubungan serta saling 

mengawasi. Untuk itu, pada tahapan ini akan ada banyak aktor yang terlibat 

didalamnya dimana aktor-aktor tersebut biasanya memiliki kepentingan yang 

berbeda-beda.  

 

 

                                                           
9 Sylvia Yolanda, Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung, diakses 

dari http://digilib.unila.ac.id/23639/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf 

pada tanggal 27 September 2017, pada pukul 17:09 wib. Hlm. 24 
10 Ibid,. hlm. 24. 
11 Budi Winarno, Kebijakan Publik: teori, proses, dan studi kasus, Center of Academic publishing 

Service, Yogyakarta, 2014, hlm.93.  

http://digilib.unila.ac.id/23639/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
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2.2.1.2 Tahap-tahap Formulasi Kebijakan Publik 

Pada proses formulasi terdapat beberapa tahapan-tahapan yang akan 

dilalui. Menurut Budi Winarno proses formulasi kebijakan terdiri atas beberapa 

tahapan sebagai berikut:12 

1)  Perumusan Masalah (Defining Problem) 

Pada tahap ini para pejabat publik penting untuk mengenal dan merumuskan 

masalah dalam proses perumusan kebijakan. Kebijakan publik dibentuk bertujuan 

untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Suatu 

permasalahan berhasil dipecahkan atau tidak sangat tergantung pada ketepatan 

masalah publik tersebut dirumuskan. Tahapan ini akan diidentifikasi masalah-

masalah apa saja yang ada. Selanjutnya proses perumusan masalah dapat 

membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosa penyebab, 

memetakan tujuan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan 

merancang peluang baru.13 Pada indikator ini, peneliti menganalisis apa saja 

asumsi-asumsi, mendiagnosa penyebab, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan 

bertentangan apa saja yang ada dalam proses perumusan masalah city branding 

“Beautiful Malang”. 

2) Agenda Kebijakan 

Setelah melakukan identifikasi dan analisis perumusan masalah 

dilanjutkan dengan pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda setting. 

                                                           
12 Ibid, Hlm. 123. 
13 William dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Edisi Kedua, Gajah Mada Univercity press, 

Yogyakarta, hlm. 26. 
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Suatu permasalahan bisa masuk ke dalam agenda setting apabila permasalahan 

tersebut memiliki dampak yang besar bagi masyakarat dan harus segera ditangani. 

Permasalahan yang ada saling berkompetisi satu sama lain. Hanya permasalahan 

yang paling urgent yang akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-

masalah tersebut dibahas oleh aktor-aktor seperti eksekutif, legislatif, eksekutif, 

yudikatif dan agen-agen pemerintah. Pada proses tahapan agenda setting, peneliti 

membahas mengenai definisi masalah yaitu masalah-masalah apa saja yang ada 

pada proses perumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan membahas proses 

pembentukan kebijakan yang baru. Pada proses pembentukan kebijakan baru 

dapat dipaparkan bagaimana pembentukkan konsep, inisiasi kebijakan dan aktor-

aktor siapa saja yang terlibat didalamnya.  

3) Pemilihan Alternatif Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah 

Apabila telah disepakati permasalahan mana yang dimasukan ke dalam 

agenda kebijakan beralih ke tahapan selanjutnya yaitu membuat pemecahan 

masalah. Akan ada banyak alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh para aktor di 

dalamnya. Pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada negosiasi dan 

kompromi yang dilakukan aktor-aktor yang berkepentingan dalam pembuatan 

kebijakan. Pada tahapan ini, peneliti menganalisis apa saja model-model desain 

alternatif city branding, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pemilihan dan 

alternatif mana yang pada akhirnya diputuskan.  
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4) Penetapan Kebijakan 

Alternatif-alternatif yang ada apabila telah diputuskan kemudian diambil 

sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan. Alternatif yang diambil 

merupakan hasil dari negosisasi dan kompromi yang telah dilakukan oleh aktor-

aktor yang berkepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan. Pada 

tahap akhir dalam perumusan kebijakan yaitu menetapkan kebijakan yang akan 

dipilih sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang, 

keputusan presiden, yurisprudensi, perda dan lain-lain. Pada indikator ini, 

alternatif atau city branding yang dipilih adalah “Beautiful Malang” kemudian 

ditindak lanjuti dengan pembentukkan payung hukum yakni melalui Surat Edaran 

nomor: 556/297/35.73.308/2015. Selanjut dalam indikator ini juga memaparkan 

bagaimana penetapan kebijakan ini pasca ditetapkan oleh pemerintah. 

2.2.1.3 Aktor-aktor perumusan kebijakan publik 

Aktor-aktor dalam perumusan kebijakan merupakan pihak-pihak yang 

terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Menurut Charles Lindblom dalam 

proses formulasi ini juga akan ada banyak aktor yang terlibat. Seperti Pendapat 

Charles Lindblom14 bahwa dalam perumusan kebijakan terlebih dahulu harus 

mampu memahami sifat dari aktor, yaitu peran apa yang dilakukan, wewenang 

dan kekuasaan apa yang dimiliki, dan bagaimana mereka saling berhubungan 

serta saling mengawasi. 

                                                           
14 Ibid,. hlm 93. 
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Dalam buku Kebijakan Publik Said Zainal Abidin15 untuk 

mengidentifikasi proses formulasi terdapat beberapa pihak didalamnya. Pelaku 

(Actors) yaitu merupakan aktor-aktor yang terlibat langsung dalam proses 

penyusunan dan perumusan kebijakan. Kemudian pihak selanjutnya yaitu 

stakeholders yatu merupakan pihak yang terlibat atau terkait langsung dalam 

perumusan kebijakan akan tetapi mereka belum tentu para pelaku kebijakan. 

Selanjutnya dalam buku Said Zainal Abidin juga dijelaskan terdapat dua faktor 

yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan yaitu adalah rumusan kebijakan 

yang bermutu dan mendapat dukungan dalam masyarakat untuk itu keterlibatan 

stakeholder menjadi penting dalam suatu kebijakan.. Pada tulisan James 

Anderson, Charles Lindblom, James P. Lester dan Joseph Stewart, Jr bahwa 

terdapat dua kelompok aktor yang terlibat dalam pembentukan kebijakan. Adapun 

aktor-aktor tersebut yakni sebagai berikut:16 

a) Aktor resmi, yaitu terdiri atas agen-agen pemerintah, eksekutif, 

lembaga yudikatif dan lembaga legislatif. Pada penelitian ini terlihat 

ada beberapa aktor resmi yang terlibat seperti Wali Kota (eksekutif) 

dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang (agen pemerintah) 

b) Aktor tidak resmi, yaitu seperti kelompok-kelompok kepentingan, 

partai-partai politik, dan warga negara individu. Pada penelitian ini, 

tidak melibatkan aktor tidak resmi seperti pelaku wisata, DPRD, OPD, 

Badan Promosi Pariwisata, PHRI, Akademisi, Budayawan,dan 

asosiasi. 

                                                           
15 Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, Salemba Humanik, Jakarta, hlm. 134. 
16 Ibid,. Hlm. 126. 
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2.2.1.4 Model-model perumusan kebijakan 

Seperti yang telah dijelaskan pada tahap formulasi para pejabat 

merumuskan beberapa alternatif kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang 

ada. Penjelasan-penjelasan alternatif yang ada merupakan model-model pembuat 

keputusan. Adanya model-model tersebut menjadi penting untuk memahami 

perumusan kebijakan dan analisis kebijakan. Adanya model-model perumusan 

kebijakan yang dikembangkan para ahli bertujuan untuk menyederhanakan proses 

perumusan kebijakan yang rumit agar mudah dimengerti. Menurut Thomas R. 

Dye bahwa terdapat Sembilan model kebijakan yakni model sistem, model elite, 

model institusional, model kelompok, model proses, model rasional, model 

incremental, model pilihan publik dan model teori permainan.17 Adapun 

penjabaran dari model-model tersebut sebagai berikut: 

1) Model Sistem 

Pada model sistem dikembangkan oleh teori david Easton dimana pada 

model ini dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem politik terhadap 

tuntutan-tuntutan yang timbul dari lingkungan.18 Dalam model formulasi ini yaitu 

berangkat dari output suatu lingkungan atau sistem yang tengah berlangsung. 

Dalam model ini terdapat lima instrument penting dalam pengambilan keputusan 

kebijakan, yaitu: inputs, proses, outputs, feedback dan lingkungan. Adapun model 

dari sistem seperti pada bagfan berikut: 

                                                           
17Sylvia Yolanda, Formulasi kebijakan penetapan upah minimum provinsi lampung, diakses dari 

http://digilib.unila.ac.id/23639/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf ,  pada 

tanggal 3 Agustus 2017, pukul 23:52 wib. 
18 Budi winarno, op.cit, hlm. 98. 
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Bagan 2.1 

Kerangka Kerja Sistem yang Dikembangkan Oleh Easton 

 

 

Feedback 

Sumber: Budi Winarno, 2017. 

2) Model elit 

Pada kebijakan ini menjelaskan bagaimana kebijakan yang dibentuk  

hampir dapat dipastikan mengarah pada kepentingan elite yang berkuasa 

dibandingkan dengan kebutuhan dan tuntutan dari publik. Menurut Dye19 pada 

teori elit menjelaskan bahwa rakyat memiliki perilaku yang apatis, tidak memiliki 

informasi yang baik tentang kebijakan publik. Maka disini para elit membentuk 

opini masyarakat mengenai persoalan-persoalan kebijakan dan justru bukan lain 

masyarakat yang membentuk opini dan kebijakan tersebut bukanlah tuntutan dari 

masyarkat/publik. 

3) Model Institusional 

Model ini juga disebut model kelembagaan yaitu merupakan model 

formulasi kebijakan yang berangkat dari turunan politik tradisional yang 

menjelaskan bahwa tugas dari perumusan atau formulasi merupakan tugas sentral 

lembaga-lembaga pemerintahan secara otonom tanpa perlu berinteraksi dengan 

lingkungannya. Pada model ini menjelaskan bahwa dalam pembentukan kebijakan 

menjadi ranah pemerintah dan publik selaku pelaksana kebijakan. 

                                                           
19 Ibid,. Hlm. 45. 

INPUTS A POLITICAL 

SISTEM 

OUTPUTS 
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4) Model Proses 

Pada model ini, kebijakan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 

berujungnya pada evaluasi kebijakan publik. Dalam model ini menjelaskan bahwa 

dalam proses perumusan kebijakan terdapat standar yang perlu dilakukan oleh 

formulator agar kebijakan yang dibentuk dapat tercapai.  

5) Model Kelompok 

Model Kelompok menjelaskan bahwa suatu kebijakan dibentuk pada 

dasarkannya hasil dari perjuangan kelompok-kelompok kepentingan. Dalam 

mempengaruhi kebijakan, kelompok-kelompok kepentingan ini menggunakan 

berbagai macam pengaruh dalam membuat suatu kebijakan contohnya seperti 

uang, prestise, informasi, perhatian media massa, kepemimpinan dan keahlian 

lainnya.20 

6) Model rasional 

Model rasional merupakan model yang digunakan pemerintah bahwa 

pembuat keputusan mempunyai cukup informasi dari alternatif-alternatif yang 

dipakai dalam mengatasi permasalahan. Dalam model ini juga  para pembuat 

keputusan memiliki banyak informasi mengenai alternatif-alternatif yang dipakai 

dalam meyelesaikan suatu persoalan.21 

 

                                                           
20 Ibid,. Hlm. 52. 
21 Ibid., hlm. 105 
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7) Model inkremental 

Model ini dalam formulasi kebijakan publik merupakan perbaikan dan 

formulasi kebijakan rasional. Dimana model ini merupakan model yang 

memodifikasi atau melanjutkan kebijakan—kebijakan yang sedang dilaksanakan 

atau yang telah terjadi. 

8) Model pilihan publik 

Terakhir model pilihan publik bahwa dalam model perumusan ini menjelaskan 

kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah harus berdasarkan pada pilihan 

publik secara mayoritas/ publik choice. 

2.2.2 City Branding 

Pada perkembanganya, konsep brand biasanya digunakan dalam ilmu 

pemasaran pada suatu produk barang dan jasa. Saat ini konsep brand tidak hanya 

digunakan pada produk saja melainkan juga diterapkan pada tempat, orang dan 

event. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang jelas antar brand produk 

dengan brand tempat. Menurut Allen22 bahwa brand produk atau brand Korporat 

lebih digunakan pada suatu produk barang dan jasa dalam kerangka kerja 

organisasi produk/korporat. Branding tempat diterapkan produk barang dan jasa 

dalam kerangka politik/geografi. Branding tempat akan melibatkan banyak 

pemangku kepentingan didalamnya sedangkan branding korporat/produk hanya 

melibatkan kepentingan perusahaan dengan konsumennya.  

                                                           
22 M. Rahmat Yananda, Branding Tempat (membangun  kota, kabupaten dan provinsi berbasis 

identitas), Makna Informasi, 2014, hlm. 20. 
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Ada banyak definisi mengenai brand. Menurut American Marketing 

Association (AMA)23 bahwa brand terdiri atas nama, istilah, tanda, simbol, atau 

desain ataupun kombinasi dari semuanya, yang bertujuan untuk memberikan 

identitas pada suatu produk barang dan jasa dalam memberikan differensiasi pada 

persaingan. Menurut Mathieson24 bahwa brand diartikan sebagai suatu 

keseluruhan dalam proses komunikasi campuran seperti atribut, logo ataupun 

simbol yang dapat mencerminkan proses emosional antara konsumen dan 

perusahaan yang kemudian dapat memberikan pengaruh bagi stakeholders dan 

juga konsumen. 

Menurut Wisansing25 bahwa dalam bidang keilmuan komunikasi 

pemerasan brand lebih dikenal sebagai simbol dan logo yang mampu 

mengirimkan pesan dalam proses komunikasi timbal balik. Suatu produk 

memerlukan sebuah brand yaitu sebagai suatu upaya untuk berhasil menarik 

pelanggan. Sedangkan menurut Kotler dan Pfoertsch26 bahwa brand tidak hanya 

dipandang sebagai label atau simbol semata akan tetapi brand juga merupakan 

perwakilan dari nilai-nilai dasar alasan mengapa produk dan pelayanan itu 

diadakan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan kedua penjabaran diatas 

dapat disimpulkan bahwa brand merupakan seperangkat logo ataupun simbol 

                                                           
23 Fandy Tjiptono, Branding & Brand Longevity di Indonesia, Yogyakarta, C.V Andi, 2014, Hlm. 

90. 
24 Stephen Intyaswono dkk, Peran Strategi city branding kota batu dalam trend peningkatan 

kunjungan wisatawan mancanegara (studi pada dinas pariwisata dan kebudayaan kota batu), 

diakses dari http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1188 , pada 

tanggal 3 Agustus 2017 pukul 23:43 wib 
25 Burhan Bungin, Komunikasi pariwisata: (Tourism communication):pemasaran dan brand 

destinasi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 3. 
26 Ibid., hlm.3 
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yang memiliki nilai-nilai didalamnya yang tujuan untuk menarik masyarakat 

maupun pelanggan. 

Menurut Simon Anholt27 city branding yaitu strategi suatu wilayah baik 

kota maupun negara yang bertujuan untuk memiliki kedudukan ataupun 

positioning yang kuat dan dapat dikenal secara luas. Maksudnya disini adalah 

dibentuknya city branding merupakan suatu strategi yang dibentuk agar apa yang 

diinginkan orang lain mampu merasakan dan akan selalu dalam benak atau 

pikirannya. Yang pada akhirya juga dapat dikenal secara luas. 

Pendapat lain yang dikemukan oleh Kavaratzis28 bahwa city branding 

dapat dipahami sebagai suatu sarana dalam mencapai keunggulan kompetitif guna 

meningkatkan investasi dari pariwisata sekaligus juga suatu pencapaian 

pembangunan masyarakat. Kemudian keberadaan branding untuk memperkuat 

identitas lokal dan warga dan mengaktifikan semua kalangan sosial guna 

menghindari pengucilan dan kerusuhan sosial. Maksudnya dibentuknya city 

branding ini bertujuan untuk menciptkan daya saing kota kemudian juga 

meningkatkan iklim investasi khususnya bidang pariwisata sekaligus untuk 

peningkatkan pendapat masyarakat. Selain itu, city branding digunakan untuk 

memperkuat identitas kota serta menghindari adanya kerusuhan dan pengucilan. 

                                                           
27 Stephen Intyaswono, op.cit. hlm. 67. 
28 Rosyid Ibnu Wardana, Perencanaan Komunikasi City Branding (Studi Deskriptif Kualitatif 

tentang Perencanaan Komunikasi dalam pengembangan city brand Semarang Variety of Culture 

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang tahun 2011-2014), 

diakses dari https://eprints.uns.ac.id/25275/1/D0211091_pendahuluan.pdf, diakses pada tanggal 28 

September 2017, pukul 12: 58 wib. 

https://eprints.uns.ac.id/25275/1/D0211091_pendahuluan.pdf
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Selanjutnya menurut Chaniago29 city branding suatu upaya membentuk 

merek kota yang bertujuan mempermudah suatu kota untuk memperkenalkan 

kotanya kepada target pasar seperti turis, investor, talent, penyelenggara event 

dengan menggunakan slogan, ikon, eksibisi, kalimat positioning dan berbagai 

media lainnya. Secara singkat, city branding dibentuk untuk memperkenalkan 

suatu kota kepada investor, turis, talent dan penyelenggara event dengan 

menggunakan serangkai atribut didalamnya.  

Rahmat Yananda30 berpendapat bahwa city branding merupakan bagian 

dari perencanaan kota/perkotaan sebagai bentuk suatu upaya dalam membangun 

diferensiasi dan juga memperkuat identitas kota yang nantinya mampu menarik 

turis, penanam modal, SDM yang handal, industri dan mampu juga meningkatkan 

kualitas hubungan dengan warga kotanya. Outcome dari dibentuknya branding 

juga untuk membangun citra positif bagi suatu kota. Selain itu, city branding 

adalah strategi yang membuat suatu tempat baik kota, kabupaten dan juga provinsi 

mampu berbicara dengan pemangku kepentingan. Dimana proses berkelanjutnya 

ini melibatkan banyak aspek seperti aspek spasial, non spasial, ekonomi, sosial, 

politik dan budaya. Secara singkat, city branding adalah bagian dari perencanaan 

kota guna menciptakan differensiasi dan memperkuat identitas kota yang pada 

akhirnya mampu menarik turis, penanam modal, sumber daya yang handal 

mampu datang ke kota tersebut. Dan juga akan melibatkan sisi emosional 

                                                           
29 Lita Ayu Wandari, Pengaruh city branding “shining batu” terhadap city image dan keputusan 

berkunjung wisatawan ke kota batu tahun 2014, diakses dari 

http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/668/867 , pada tanggal 

1 februari 2018, pukul 4:31wib  
30 Rahmad Yananda, op.cit, hlm. 34. 
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warganya. Kemudian keberadaan brand bagi suatu kota mampu membangun city 

image yang positif. Selanjutnya city branding juga melibatkan ada banyak aspek 

didalamnya seperti aspek spasial, non spasial, ekonomi, sosial, politik dan budaya. 

Menurut Murfianti bahwa city branding digunakan oleh kota-kota dunia 

untuk meningkatkan citra suatu tempat dengan menonjolkan potensi daerahnya. 

Terdapat beberapa keuntungan dari penerapan city branding pada suatu kota, 

yakni: 31 

1) Daerah mampu dikenal secara luas dan juga disertai dengan persepsi yang 

baik dari masyarakat/ pengunjung/konsumen 

2) Dianggap sesuai untuk tujuan-tujuan khusus 

3) Dianggap tempat tepat untuk selenggarakannya investasi, sebagai tujuan 

wisata, tujuan tempat tinggal dan diselenggarakannya events 

4) Dipersepsikan sebagai tempat dengan keamanan serta kemakmuran yang 

tinggi. 

Margon dan Pritchard menjelaskan bahwa menjadikan suatu branding kota 

atau destinasi berhasil seharusnya menjadikan suatu brand menjadi;32 

a. Dapat dipercaya 

b. Dapat menyampaikan suatu pesan 

c. Berbeda dengan brand lainnya 

d. Menjadi media untuk menyampaikan ide yang sangat kuat 

e. Menggairahkan stakeholder dan partner 

f. Menggetarkan pelancong. 

Penciptaan branding bagi suatu kota atau destinasi tidak hanya berbicara 

mengenai logo, tagline, gambar, simbol atau kombinasi secara keseluruhan 

belaka. Tetapi bagaimana keseluruhan atribut tersebut dapat mengkonstruksikan 

                                                           
31 Mohammad Muktiali, Kajian Banding City Branding Kota Semarang dengan Kota di 

Indonesiaa (solo&Surabaya) dan Kota Dunia (Kota Amsterdam), diakses dari 

http://eprints.undip.ac.id/35296/1/seminar_city_branding_muktiali_PWK_UNDIP_ok.pdf pada 

tanggal 1 Oktober 2017, pukul 19:00 wib.  
32 Burhan Bungin, op.cit. hlm. 79. 

http://eprints.undip.ac.id/35296/1/seminar_city_branding_muktiali_PWK_UNDIP_ok.pdf
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citra sosial di dalamnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kotler dan 

Pfoertsch33  

“Bahwa brand bukan hanya logo dan slogan saja tetapi merupakan 

totalitas mulai dari presepsi, pengalaman, perasaan dan citra yang 

mampu ditangkap oleh semua orang. Kemudian mereka juga 

menjelaskan bahwa sebuah brand apabila suatu brand tidak 

“dihidupi” atau “diberi roh” secara nyata melalui tindakan nyata 

yang memberikan pengalaman nyata. Tanpa itu semua brand tidak 

akan lebih dari sekedar logo dan slogan kosong belaka.” 

Brand bagi suatu kota merupakan janji yang diberikan kepada masyarakat, 

wisatawan maupun investor yang akan berkunjung ke suatu destinasi. Seperti 

yang dijelaskan dalam buku Burhan Bungin34 tentang Komunikasi Pariwisata 

bahwa brand merupakan suatu janji yang harus dibayar. Hanya ketika suatu logo 

dan slogan mampu saling berkolerasi dan konsisten secara nyata, barulah brand 

tersebut memiliki makna dan kekuatan. Kemudian semua yang berkepentingan 

dan terlibat dalam pengelolaan destinasi harus turun tangan membangun brand 

agar bermakna. Dengan melibatkan berbagai stakeholder dan berbagai event, 

maka memerlukan manajemen dan strategi. 

2.2.3 Pariwisata 

Ada banyak definisi mengenai pariwisata yang dijelaskan oleh para ahli. 

Menurut Robert McIntosh dan Shashikant Gupta35 mengungkapkan bahwa 

pariwisata merupakan gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi 

wisatawan, bisnis, pemerintah, tuan rumah dan masyarakat tuan rumah yang 

                                                           
33Burhan Bungin, Op.cit, hlm. 125. 
34 Ibid, hlm. 126. 
35 Nyoman S. Pendit, Ilmu pariwisata : sebuah pengantar perdana, PT. Prdnya Paramita, 

 Jakarta, 1994, Hlm. 36 
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terlibat dalam suatu proses menarik dan melayani wisatawan maupun pengunjung. 

Kemudian definisi lain mengenai pariwisata dijelaskan oleh Herman Von 

Schullern Zu Schrattenhofen36 bahwa pariwisata merupakan proses dimana timbul 

arus lalu-lintas orang-orang asing yang datang dan pergi dari suatu tempat, daerah 

ataupun negara. Dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan suatu proses 

dimana adanya timbul arus lalu-lintas atau dalam artian perpindahan orang asing 

dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kemudian pariwisata merupakan suatu 

kegiatan yang melibatkan beberapa aktor seperti pemerintah, pebisnis, wisatawan, 

tuan rumah dan masyarakat tuan rumah dalam menarik dan melayani wisatawan 

maupun pengunjung. 

Selain pengertian dari pariwisata terdapat beberapa ahli yang juga 

menjelaskan pengertian dari wisatawan. Menurut F.W. Ogilvie37 wisatawan 

merupakan orang-orang yang meninggalkan kediamannya dalam jangka waktu 

kurang dari satu tahun. Kemudian orang-orang tersebut mengeluarkan sejumlah 

uang ketika berpergian ditempat yang mereka kunjungi tanpa dengan niatan untuk 

mencari nafkah ditempat tersebut. Definisi lain dari A.J bahwa seorang wisatawan 

merupakan seseorang yang memasuki wilayah negeri asing dengan maksud tidak 

menetap untuk permanen dan mengeluarkan uangnya di negeri yang dikunjungi. 

Dari kedua penjebaran para ahli dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan 

wisatawan apabila mereka mengunjungi suatu wilayah, daerah ataupun negara 

dengan maksud tidak untuk mencari nafkah dan tinggal tidak untuk permanen 

                                                           
36 Ibid., hlm. 37. 
37 Ibid., hlm. 37 
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atau sekurang-kurangnya tidak lebih dari satu tahun kemudian mereka akan 

mengeluarkan sejumlah uang ditempat yang mereka kunjungi. 

Berdasarkan pedoman manajemen pengembangan destinasi pariwisata 

terdapat beberapa indikator keberhasilan manajemen destinasi pariwisata yaitu 

sebagai berikut:38 

1) Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan memahami 

manajemen destinas pariwisata dan pembangunan yang berkelanjutan. 

2) Pemerintah daerah mampu merumuskan dokumen perncanaan manajemen 

pariwisata berbasis masyarakat. 

3) Pemerintah daerah mampu mengimplementasikan dokumen perencanaan 

manajemen destinasi pariwisata. 

4) Terwujudnya destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi yang 

dapat diukur dengan: 

a. Bertambahnya jumlah wisatawan 

b. Meningkatnya lama tinggal wisatawan 

c. Meluasnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha 

d. Meningkatkan kemitraan antar-stakeholder dalam pengembangan 

destinasi. 

Pemasaran bagi produk pariwisata sangat dibutuhkan. Pemasaran sendiri 

merupakan proses komunikasi suatu produk kepada pembeli. Suatu pariwisata 

untuk mendatangkan pengujung tentu diperlukan adanya kegiatan promosi. 

Promosi merupakan suatu kegiatan komunikasi dari penyelenggara pariwisata 

untuk mempengaruhi khalayak. Dalam kegiatan promosi terdapat beberapa hal 

yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektifitas yaitu sebagai berikut:39 

1) Efek Komunikasi 

Hal penting dalam promosi yaitu merencanakan respon yang paling efektif 

bagi target pasar. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya dengan cara 

                                                           
38 I Gde Pitana, pengantar ilmu pariwisata, C. V ANDI, Yogyakarta, 2009, hlm. 40. 
39 Ibid., Hlm. 178. 
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penciptaan merek atau branding kemudian kepedulian produk. Adanya kegiatan 

promosi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, penjelasan dan gambaran 

produk yang nantinya mampu menarik minat konsumen dan pada akhirnya 

membeli produk tersebut. 

2) Advertising 

Adanya advertising atau periklanan bertujuan untuk mengubah perilaku 

konsumen, membangun image dan mencapai pejualan. Advertising merupakan 

komunikasi non-personal dan menggunakan media massa seperti majalah, surat 

kabar, radio, televisi, travel guides, billboard dan lain-lain. 

3) Promosi Penjualan 

Merupakan kegiatan yang lebih menawarkan insentif untuk mempengaruhi 

konsumen. Promosi penjualan mampu membuat nilai tambah kepada produk. 

yang diberikan dalam jangan waktu terbatas. Promosi penjualan merupakan alat 

promosi dalam mendukung usaha pemasaran secara keseluruhan. 
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2.3 Alur Pikir 

Bagan 2.1 

Alur Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

Latar Belakang Masalah 

1. Adanya proses pembentukan city branding yang berbeda-beda ditiap daerah 

2. Proses formulasi menjadi penting karena merupakan fondasi awal yang nantinya akan 

banyak mempengaruhi proses pelaksanaannya 

3. Masih adanya stakeholder yang mengkritik dan menentang kebijakan city branding 

“beautiful malang” 

4. Masih belum terlihat adanya sinkronisasi antar OPD dalam penerapan city branding 

“beautiful malang” 

Tahapan formulasi kebijakan city branding “Beautiful 

Malang” dilihat melalui 4 proses tahapan Budi Winarno: 

Analisis 4 tahapan proses formulasi: 

1. Perumusan masalah: Terdapat empat masalah dan tuntutan yaitu kesadaran pemerintah akan 

pentingnya city branding, dibutuhkan suatu langkah strategis untuk mewujudkan arahan kebijakan 

berdasarkan RAPPIRDA, perwujudan visi dan misi kepala daerah, dan re-branding dari city 

branding “Malang Asoy” 

2. Agenda setting: Aktor yang terlibat dalam proses agenda setting adalah tim internal Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dan kepala daerah. namun dalam pembentukan konsep belum 

mellibatkan stakeholder secara resmi. 

3. Pemilihan alternatif: Terdapat tujuh model dalam tahap pemilihan alternatif akan tetapi pemilihan 

alternatif city branding tidak disosialisasikan dan dikonsultasikan kepada masyarakat dalam memilih 

model yang paling cocok dan mampu menggambarkan identitas serta potensi Kota Malang 

4. Penetapan Kebijakan: penetapan kebijakan disahkan dalam bentuk Surat Edaran (SE) Wali Kota 

Malang Nomor: 556/297/35/73.308/2015. Selanjutnya pasca penetapan proses sosialisasi lebih 

menekankan pemasangan logo belum kepada pemaknaan yang mendalam, kurangnya koordinasi 

antar OPD, dan masih mendapat beberapa kritikan dan pertentangan dari stakeholder. 

Faktor pendukung: Proses tahapan 

pembentukan city branding “Beautiful 

Malang” sudah lebih baik dibandingkan 

dengan city branding Kota Malang yang 

sebelumnya. 

Faktor penghambat: pertama, payung 

hukum dari kebijakan city branding 

“Beautiful Malang” masih belum kuat. 

Kedua, keterbatasan anggaran dan 

adanya tuntutan agar city branding ini 

segera diimplementasikan. 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018. 


